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YAVRU KUÞLAR



Soðuk kýþ mevsimi artýk geride kalýyordu.
Fýrtýnalý günler, ayazlý geceler yerini güzel ba-
har günlerine býrakýyordu. Kýrlar, aðaçlar çi-
çeklerle bezenmiþti. Çeþit çeþit böcekler, çiçek-
ler arasýnda dolaþýyordu. Rengârenk kelebekler
havada dans ederek baharýn geliþini müjdeli-
yordu.
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Kuþlar da neþeyle uçuþuyordu. Bazen bir

kuþ sürüsü beliriyordu gökyüzünde, sonra hep

beraber bir aðaca konuyor, cývýl cývýl ötüþüyor-

du. Bazý kuþlar da yuva yapma telâþýndaydý.

Güvenli bulduklarý aðaçlarýn üzerine yuvalar

yapýyorlardý. Durup dinlenmeden aðýzlarýnda

çöp taþýyorlardý.

Ýþte böyle güzel bir bahar gününde Pey-

gamber Efendimiz ve arkadaþlarý da bir sefer-

den dönüyorlardý. Askerlerin bazýlarý atlara,

bazýlarý develere binmiþti. Bir kýsmý da yaya

olarak ilerliyordu. Yürüyen askerler yorulduk-

ça ata veya deveye binenlerle yer deðiþtiriyor-

lardý. Böylece kimse uzun süre yürümemiþ olu-

yordu. 

Hava oldukça sýcaktý. Hem askerler hem de

binekler iyice yorulmuþtu. Uzun zamandan be-

ri yürüdükleri için çok acýkmýþlardý. Ayrýca

yanlarýndaki sularý oldukça azalmýþtý.
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Mola verip dinlenecekleri bir yer aramaya
baþladýlar. Bir süre daha yol aldýktan sonra ni-
hayet suyu bol, aðaçlýk bir yere geldiler. Burasý
oldukça güzeldi. Üfül üfül rüzgâr esiyordu. 
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Herkes bineklerinden indi. Pýnarýn serin su-
larýndan kana kana içtiler. Ellerini yüzlerini
yýkadýlar. Ardýndan aðaçlarýn gölgesinde din-
lenmeye çekildiler. Askerlerin bir kýsmý yor-
gunluktan hemen uykuya daldý. Atlar ve deve-
ler de otlarýn üzerinde dinlenmeye baþladý. 
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Sahabeleriyle birlikte Peygamberimiz de bir
süre dinlendi. Bu arada bütün askerler çok
acýkmýþtý. Yemek hazýrlanmasý gerekiyordu.
Bunun için aralarýnda görev daðýlýmý yaptýlar.
Bazý sahabeler ateþ için odun toplamaya baþ-
ladý. Bazýlarý da yemek için hazýrlýk yapýyordu.

Peygamber Efendimiz de odun topluyordu.
Sahabeler, Peygamber Efendimizin yorulmasýný
istemiyordu. Bu yüzden O’ndan odun topla-
mayý býrakýp dinlenmesini istediler. Israr etme-
lerine raðmen Peygamber Efendimiz onlarla
birlikte çalýþmaya devam etti. 

Sonunda büyük bir ateþ yakýldý ve üzerinde
yemek piþirildi. Peygamberimiz ve sahabeler
hem dinlenmiþ hem de karýnlarýný doyurmuþ-
lardý. 

Yemekten sonra oturmuþ sohbet ederler-
ken uzaktan bir koyun sürüsü göründü. Belli
ki sürünün çobaný orduyu görmüþtü. Koyun-
larýyla birlikte Peygamberimizin olduðu yere
geldi. Selâm vererek Peygamberimizin yanýna

5



oturdu. Peygamber Efendimizi görmekten do-
layý çok  mutluydu çoban.

Peygamberimizle bir süre sohbet ettikten
sonra kalkýp koyunlarýnýn yanýna gitti. Hey-
besinden çýkardýðý bir tasa süt saðdý. Sonra da
sütü Peygamber Efendimize ikram etti. 

Bu arada kuzulardan birkaçý da onlara
yaklaþmýþtý. Peygamberimiz kuzularý biraz
sevdi. Sonra da annelerinden daha fazla ayrý
kalmamalarý için kuzularýn gitmesine izin
verdi. 

Bu arada ikindi namazýnýn vakti gelmiþti.
Peygamberimiz ve sahabeler abdest alýp na-
maz kýldýlar. Çoban da Peygamber Efendi-
mizle birlikte namaz kýldý. Bir müddet sonra
çoban, Peygamberimizden izin alarak koyun-
larýyla birlikte oradan ayrýldý.

Namazdan sonra Peygamber Efendimiz,
birkaç arkadaþýyla bir aðacýn gölgesinde otu-
rup sohbet etmeye devam etti. 
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Bu arada bazý askerler etrafý temizliyor,
bazýlarý da atlarýyla ilgileniyordu. Diðer taraf-
ta birkaç kiþi birbirleriyle güreþiyordu.
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Bazý gençler de çevrede geziniyordu. Etrafa
bakýnýrkan uzaktaki bir aðacýn dallarý arasýnda
bir kuþ yuvasý buldular. Yuvada sevimli kuþ
yavrularý ve birkaç tane de yumurta vardý. 

Gençlerden biri yavrularla oynamaya baþ-
ladý. Onlarý avucuna alarak uçurmaya çalýþý-
yordu. Diðer arkadaþý da yumurtalarla oynu-
yordu. Yumurtalarý diðer arkadaþlarýna göste-
riyordu. Yavrular ve yumurtalar gerçekten de
çok güzeldi.

Kýsa bir süre sonra anne kuþ yuvasýna geldi.
Birkaç kere yuvasýnýn olduðu aðacýn üzerinde
uçtu. Ardýndan yakýndaki bir aðaca kondu. Fa-
kat orada fazla duramadý. Çok telâþlýydý. Belli
ki çok korkmuþtu. 

Yavrularýný ve yumurtalarýný insanlarýn elle-
rinde görünce acý içinde ötmeye baþladý. Adeta
aðlýyordu. Yuvasýnýn olduðu aðacýn üzerinde
devamlý çýrpýnýyordu. Yavrularýnýn baþýna bir
þey gelmesinden korktuðu belliydi. 
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Zavallý kuþ öyle baðýrýyordu ki Peygamber

Efendimiz onun sesini uzaktan iþitti. Baþýný

kaldýrýp sesin geldiði tarafa baktý. Neler olup

bittiðini sordu.
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Bir sahabe koþarak gidip durumu öðrendi
ve geri döndü. Olanlarý Peygamberimize an-
lattý.

Peygamberimiz bu duruma çok üzüldü.
Çünkü O hiçbir canlýya eziyet edilmesine daya-
namazdý. Bir çocuðun aðlamasý hatta bir çiçe-
ðin solmasý bile O’nu üzerdi.

Hemen yerinden kalktý. Gençlere doðru
yürüdü ve onlara buyurdu ki:

– Bu kuþa eziyet edenler kimlerse yuvayý es-
ki hâline getirsinler. Yavru ve yumurtalarý da
yuvaya koyup oradan uzaklaþsýnlar.

Gençler hemen denileni yaptýlar. Ardýndan
yuvanýn yanýndan ayrýldýlar ve gelip Peygam-
ber Efendimizden özür dilediler. Zaten niyetle-
rinin, kuþlarý biraz sevip yuvalarýna býrakmak
olduðunu söylediler.

Bu arada anne kuþ hemen yavrularýnýn
yanýna yuvasýna geldi. Orada bulunan herkes
anne kuþu seyrediyordu. Çok sevindiði belli
oluyordu. Yavrularýna tekrar kavuþmuþtu.
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Az önce anne kuþun durumuna üzülen Pey-
gamber Efendimiz de artýk gülümsüyor ve
memnun kaldýðýný ifade ediyordu. Peygambe-
rimizin yüzünün güldüðünü gören sahabeler
de sevinmiþlerdi.
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DEVENÝN GÖZYAÞLARI
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Yüzlerce yýl önceydi. Medine þehrinde gün-
ler büyük bir mutluluk içinde geçiyordu. Çün-
kü Peygamber Efendimiz bu þehirdeydi.
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Medine'nin kenar mahallelerinin birinde
Abdurrahman adýnda bir adam yaþýyordu. Ab-
durrahman'ýn küçük ama þirin bir evi vardý. 

Evin önünde de küçük bir bahçesi vardý.
Abdurrahman kendisinin ve ailesinin geçimini
hayvancýlýkla saðlýyordu. Koyunlarý ve birkaç
keçisi vardý. 
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Bahçesinin bir köþesinde koyunlarýný ve ke-

çilerini koyduðu bir aðýl, diðer köþesinde de

devesini barýndýrdýðý bir ahýr bulunuyordu.

Abdurrahman devesiyle bazý eþyalarýný ta-

þýrdý. Koyunlarýný da her gün kýrlara götürerek

otlatýrdý. Eþi ve çocuklarý da bazen onunla bir-

likte gelirlerdi. Bazen de evde kalýp temizlik

yaparlar, koyunlarýn ve devenin yaþadýðý yerleri

süpürüp temizlerlerdi.

Günler bu þekilde geçip gidiyordu. Abdur-

rahman ve ailesi her sabah namazdan sonra be-

raberce kahvaltý yapýyorlardý. Sonra Abdurrah-

man koyunlarýný alýyor ve kýrlara gidiyordu. 

Bir gün Abdurrahman koyunlarýný otlatýr-

ken oðlu Osman'ýn koþarak yanýna geldiðini

gördü. 

Osman babasýnýn yanýna geldiðinde nefes

nefese kalmýþtý. Babasý merakla ne söyleyeceði-

ni bekliyordu. Biraz soluklandýktan sonra:
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– Babacýðým, müjde! Devemizin bir yavru-
su oldu, dedi.

Abdurrahman çok sevindi. Günlerdir böyle
bir haber bekliyordu. Devesi hamileydi. Bu-
nun için onu evden çýkarmýyor, ona iþ yap-
týrmýyordu. Demek artýk iki devesi olacaktý.
Abdurrahman bir yandan bunlarý düþünüyor,
bir yandan da eve dönmek için hazýrlýk yapý-
yordu. Oðluyla beraber koyunlarý topladýlar
ve eve doðru yürümeye baþladýlar. Osman çok
sevinçliydi. Babasýna devamlý yavru deveyi an-
latýyordu:

– Babacýðým bir görsen. Öyle sevimli ki. Pýrýl
pýrýl tüyleri var. Kocaman, siyah gözleri var.

Abdurrahman oðlunu gülümseyerek dinli-
yordu. Bir yandan da artýk iki devesi olacaðý
için seviniyordu.

Beraberce eve geldiler. Koyunlarý aðýla koy-
duktan sonra devenin yanýna gittiler. Gerçekten
de çok güzel bir yavru doðmuþtu. Yeni doðduðu
için ayakta durmakta zorlanýyordu. Annesi
sürekli yavrusunun tüylerini yalýyordu.
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Onlarý bir müddet seyrettiler. Daha sonra
Abdurrahman, yanýnda getirdiði taze otlarý ve
yapraklarý anne devenin yanýna býraktý. Onlarý
daha fazla rahatsýz etmemek için ahýrdan
ayrýldýlar.
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Aradan birkaç hafta geçti. Devenin yavrusu
iyice büyümüþtü. Abdurrahman artýk anne de-
ve ile yavrusunu da kýrlara götürmeye baþ-
lamýþtý. Her sabah koyunlarýn yanýnda anne
deve ve yavrusu da gidiyordu. 
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Mevsim, bahar olduðu için aðaç yapraðý ve
otlar çoktu. Hayvanlar onlardan bol bol yiyor-
du. Abdurrahman ve ailesi onlara çok iyi ba-
kýyordu. 

Böylece birkaç ay geçti. Yavru deve büyü-
müþ, güçlü kuvvetli kocaman bir deve olmuþtu.

Abdurrahman artýk bazý iþlerini ona yap-
týrýyordu. Anne deveyi eskisi gibi yormuyordu.
Çünkü anne deve epeyce yaþlýydý. 

Günlerden bir gün Abdurrahman'ýn paraya
ihtiyacý oldu. "Bu parayý acaba nasýl bulsam?"
diye düþünürken aklýna anne deve geldi. Evet
anne deveyi satabilirdi. Çünkü  artýk yavrusu
onun iþlerini yapabiliyordu. Böylece iki deveye
bakmak zorunda da kalmayacaklardý.  

Bu düþüncesini eþine ve çocuklarýna söyledi.
Ailesi de ona hak vermiþti. Ýhtiyaçlarý olan pa-
rayý bulmak için anne deveyi satmaktan baþka
çare yoktu. Abdurrahman anne deveyi Medi-
ne'nin pazarýnda satacaktý. 

Ertesi sabah ailecek ahýra gittiler. Anne de-
veye son bir defa su ve yiyecek verdiler. Ar-
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dýndan da sýrtýný sývazlayýp sevdiler. Ne de olsa
anne deve onlara çok yardýmcý olmuþtu. Uzun
yýllar boyunca o da ailenin bir parçasý gibi
yaþamýþtý. Ama yapacak bir þey yoktu. Anne
devenin satýlmasý gerekiyordu. 
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Abdurrahman, devenin yularýndan tutarak
onu bahçenin dýþýna çýkardý. Daha sonra da pa-
zarýn yolunu tuttu.

Eþi ve çocuklarý, gözden kayboluncaya ka-
dar onlara el salladý. Daha sonra da çocuklar
anneleriyle birlikte koyun ve keçileri otlatmak
üzere onlarý aðýldan çýkarýp daðlarýn yolunu
tuttu.

Abdurrahman uzun bir yolculuktan sonra
pazara ulaþtý. Pazara varýnca kendine bir yer
buldu. Karný iyice acýkmýþtý. Azýðýnda ne varsa
onunla karnýný doyurdu.

Sonra da deveyi satmak için müþteri bekle-
meye baþladý. Karmaþýk duygular içindeydi.
Çünkü kendisine yýllarca hizmet eden devesini
satmak ona zor geliyordu. Çok sevdiði devesi-
ni birazdan satacak, belki de onu bir daha hiç
göremeyecekti.

Aradan epeyce zaman geçti. Vakit ikindiye
yaklaþmýþtý, fakat deveye alýcý çýkmamýþtý. Ab-
durrahman bir süre daha pazarda beklemeye
kararlýydý. Akþama doðru genç bir adam deve-



22

yi gördü ve devenin fiyatýný sordu. Fiyatý öðre-
nince de "Epeyce ucuzmuþ." diye düþündü.
Sonra da sýký bir pazarlýk yaparak anlaþtýlar.
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Genç adam parasýný ödeyerek deveyi satýn
aldý. Sonra da ipinden tutarak aðýr aðýr oradan
uzaklaþtý. 



Abdurrahman devenin satýlmasýna üzül-

müþtü. Kazandýðý parayla evinin ihtiyacý olan

bazý malzemeleri aldý ve evine döndü.

Deveyi satýn alan genç adam ise oldukça se-

vinçliydi. Çünkü deveyi ucuza almýþtý. Ýþleri

kolaylaþacaðý için çok seviniyordu. "Bütün

yüklerimi bu deveyle taþýyabilirim. Ýyice yaþ-

lanýnca da onu keser, etinden faydalanýrým." di-

ye düþünüyordu. Deveyi evine getirdi. Onu

evin bahçesindeki bir hurma aðacýna baðladý.

Genç adam ertesi gün hemen iþe koyuldu.

Önce kendi evi için odun topladý. Bu odunlarý

deveyle evine taþýdý. Daha sonra pazara gitti. 

Pazarda deveye hurma, un ve benzeri bir-

çok yük taþýttý. Genç adam deveye karþý çok

acýmasýz davranýyordu. Taþýttýðý yükler çok a-

ðýrdý. Yaþlý deve bunlarý taþýrken zorlanýyordu.

Genç adam, yavaþ yavaþ yürümesine kýzýyor,

elindeki sopasýyla sýk sýk deveye vuruyordu. 
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Ýlerleyen günler de böyle geçti. Genç adam
deveyi çok az dinlendiriyor, ona çok az yem ve-
riyordu. Buna karþýlýk onu çok çalýþtýrýyordu.
Hem de iyice dinlendirmeden sürekli iþ yap-
týrýyordu. 
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Deve artýk iyice zayýflamýþtý. Aðýr yükler
taþýmaktan dolayý sýrtýnda nasýrlar oluþmaya
baþlamýþtý. Tüyleri de dökülüyordu. Ama genç
adam bunlarý hiç fark etmiyor gibi, iþlerine de-
vam ediyordu. 

Zavallý deve, yeni sahibinin yaptýklarýna da-
yanamýyordu artýk. Ýyice zayýfladýðý ve artýk
çok yük taþýyamadýðý için sahibi onu kesmeyi
düþünüyordu. 

Bir gün, yaþlý deve sahibinin bahçe kapýsýný
açýk unuttuðunu fark etti. Genç adam or-
talýkta görünmüyordu. Bu, oradan kaçmak
için iyi bir fýrsattý. Yavaþ yavaþ kapýya yöneldi.
Sessizce dýþarýya çýktý ve oradan hýzla uzaklaþ-
maya baþladý. 

Yaþlý deve nereye gideceðini bilmiyordu.
Ama önemli olan oradan bir an önce uzaklaþ-
maktý. Evler arasýnda ilerlerken bir bahçenin
kenarýna gelmiþti. 

O sýrada Peygamberimiz ve arkadaþlarý bu
bahçenin kenarýnda oturuyordu. Sahabeler bir
devenin inleyerek kendilerine doðru geldiðini
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gördüler. Durumu hemen Peygamberimize
söylediler:

– Ya Resûlâllah, sahipsiz bir deve bize doð-
ru geliyor, dediler. 

Yaþlý deve Peygamberimizin yanýna geldi,
önünde durdu. Sýrtýndaki nasýrlar çok büyü-
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müþtü. Boynunda sahibinin baðladýðý ip vardý.
Zavallý deve acýdan inliyor, gözlerinden yaþlar
akýyordu. Týpký insan gibi aðlýyordu. 

Ýhtiyar deve bu hâliyle âdeta çektiklerini
Peygamberimize þikâyet ediyordu. Devenin in-
leyerek söylemeye çalýþtýðý þeyleri Efendimiz
anlamýþ ve onun durumuna çok üzülmüþtü. 

Peygamberimiz her canlýya çok þefkat ve
merhamet gösterirdi. Özellikle hayvanlara ezi-
yet edilmesine, onlarýn aç býrakýlmasýna izin
vermezdi. Hayvanlara taþýyabilecekleri kadar
yük taþýtýlmasýný isterdi. 

Peygamberimiz devenin baþýný tuttu ve ok-
þadý. Deve, Peygamberimizi tanýmýþtý. Pey-
gamber Efendimiz, þefkatli elleriyle devenin
tüylerini okþamaya baþlar baþlamaz inlemeyi
býraktý. 

Peygamberimiz bir sahabeye devenin sahi-
bini bulmasýný söyledi. “Ya Resûlâllah, ben bu
devenin sahibini nasýl bulayým?” deyince Efen-
dimiz:
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– Sen deveyi takip et. O seni sahibinin yaný-
na götürür, dedi.  

Sonra sahabe deveyi takip etmeye baþladý.
Biraz sonra devesini arayan gençle karþýlaþtýlar.
Çok geçmeden deve, genç sahibi ve sahabe
Peygamberimizin yanýna geldiler.
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Peygamberimiz, genç adama devenin duru-
munu gösterdi. Ona hayvanlara nasýl dav-
ranýlmasý gerektiðini anlattý. Bütün bunlarýn di-
nimizin bir güzelliði olduðunu söyledi. Sonra:

– Bak bu deve sana emek vermiþ, senin iþ-
lerini görmüþ. Yaþlanýp güçsüz düþtüðü için de
artýk onu kesmek istiyormuþsun. Bu hayvana
böyle davranman doðru deðil. Bu davranýþýn
için Allah'tan korkmalýsýn. Onu aç býrak-
mýþsýn, zor iþlerde çalýþtýrmýþsýn. Þu zavallýcýðýn
sýrtýna bakar mýsýn?  

Genç adam, Peygamber Efendimizin sözle-
rini baþýný öne eðerek dinledi. Çok mahçup ol-
muþ, hatasýný anlamýþtý. Bir devesine bakýyor,
bir yaptýklarýný düþünüyordu. Ýçindeki piþman-
lýk, genç adamý rahatsýz etmeye baþlamýþtý. 

Peygamberimizden ikaz almýþ olmaktan
dolayý ayrýca üzülüyordu:
– Yâ Resûlâllah! Hatamý anladým. Sözleriniz

doðru. Ben pek düþüncesizce davranmýþým.
Bunu þimdi fark ettim. Beni affedin. Yaptýk-
larýma karþýlýk artýk bu deveye hiçbir iþ
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yaptýrmayacaðým. Onu serbest býrakacaðým.
Ben genç bir insaným. Çalýþýr, tekrar bir deve
alabilirim, dedi. 
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Peygamber Efendimiz ve sahabeler bu
sözleri, sevinçle karþýlamýþlardý. 
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Genç adam, devenin baþýný okþadý ve yu-
larýný çözdü. Hâl diliyle devesinden özür diliyor-
du. Deve aðýr adýmlarla oradan uzaklaþtý. Medi-
ne'nin kenarýnda otlarý çok olan bir yere gitti.

Ömrünün sonuna kadar orada yaþadý. Kim-
se ona dokunmadý. 
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ANNE KÖPEK VE
YAVRULARI
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Peygamberimizin Medine’de yaþadýðý dö-
nemdi. Þehre biraz uzak bir yerde bir pýnar
vardý. Þýrýl þýrýl akan sularýyla bu pýnar kýzgýn
çölün ortasýnda bir hayat kaynaðý idi. Pýnarýn
etrafýnda yüksek hurma aðaçlarý vardý. Aðaçla-
ra kuþlar  yuva yapmýþlardý. 
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Pýnarýn biraz gerisinde küçük kayalýklar,
kayalýklarýn arasýnda da küçük bir maðara
vardý. Maðaranýn etrafý otlar ve çiçeklerle do-
luydu.

Bu pýnar, o civardan gelip geçen kervan-
larýn uðrak yeriydi. Ticaret mallarý taþýyan bü-
yük küçük kervanlar buraya sýk sýk uðrardý.
Ýnsanlar sularýný içer, su tulumlarýný doldurur,
develerini ve atlarýný sulardý. 
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Günlerden bir gün yine bir kervan pýnarýn

baþýnda mola verdi. Kervanda bulunan insanlar

neþeyle pýnara koþuþtular. Kana kana su içtiler.

Develerini suladýlar ve bir süre dinlendiler.

Tam oradan ayrýlacaklarý sýrada yanlarýnda

bulunan sevimli, beyaz bir köpeði kayalýklarýn

arasýnda bulunan bu küçük maðaraya býrak-

týlar. Çünkü köpek doðum yapmak üzereydi.

Çok yakýnda yavrularý olacaktý. Bunun için

kervandakiler, onun yola devam etmesinin uy-

gun olmadýðýný düþünmüþlerdi. Yanýna biraz

da yiyecek koyarak köpeði oraya býraktýlar.

Kervan oradan ayrýldýktan kýsa bir süre son-

ra köpek beþ tane yavru dünyaya getirdi. Bu

yavrular çok sevimliydi.

Yavrular bir haftalýk olduklarýnda ayaða

kalkmaya, maðaranýn içinde dolaþmaya baþ-

lamýþtý. 



Bir iki gün sonra da anneleri onlarý küçük
maðaranýn dýþýna çýkarmaya baþladý. Sevimli
yavrular neþeyle etrafta koþuþuyor, zýplýyor,
birbirleriyle oynuyordu. 

Anneleri onlar için çok dikkatli davranýyor-
du. Sýk sýk etrafta bir tehlike olup olmadýðýný
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kontrol ediyordu. Yavrularý oynarken onlarýn
kayalardan düþmemesi için kolluyordu. Onlarý
bir süre dýþarýda dolaþtýrdýktan sonra tekrar yu-
vaya getiriyordu.

Birkaç gün daha böyle geçti. Yavrular hýzla
büyüyordu. Büyüdükçe dýþarýda daha çok kala-
biliyorlardý. Anneleri oynarlarken onlarý keyif-
le seyrediyordu. 

Günlerden bir gün beyaz köpek, yavrularýný
alýp pýnarýn yanýna götürdü. Pýnarýn etrafýnda
uzunca bir süre dolaþtýrdý. Yavrularý acýkýnca
onlarý bir aðacýn altýnda emzirdi. Yavrular ka-
rýnlarý iyice doyunca çimenlerin üzerine serilip
yattýlar. Dinlenmeye baþladýlar. 

Yavrular rahat rahat dinlenirlerken uzaktan
bir toz bulutu göründü. Bu toz bulutunun se-
bebi Peygamber Efendimizin ordusu idi. Ordu
dinlenmek için pýnarýn olduðu yere geliyordu. 

Köpekler bunu henüz fark etmemiþlerdi.
Kýsa bir süre sonra uzaktan gelen at kiþneme-
leri ve insan sesleri duyuldu. Beyaz köpek he-
men kulaklarýný kaldýrdý. Bu arada sahabeler-
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den birkaçý etrafý kontrol etmek amacýyla at-
larýný hýzlandýrmýþlar ve köpeklerin bulunduðu
yere çok yaklaþmýþlardý.

Anne köpek havlayarak yavrularýný yanýna
çaðýrdý. Yavrular hayatlarýnda ilk defa böyle bir
þey görüyorlardý. Bunun için atlardan çok
korkmuþlardý. Annelerinin çaðrýsýna uyarak te-
lâþlý adýmlarla etrafýna toplandýlar. 



Yuvalarýna kadar gidecek vakitleri yoktu.
Bunun için bir çalýnýn altýna iyice sindiler. 

Kýsa bir süre sonra Efendimizin ordusu va-
diye yerleþti. Peygamber Efendimiz de pýnara
doðru ilerlerken beyaz köpeði ve yavrularýný
gördü. Bir süre onlarý seyretti. Sonra askerleri-
ne onlarý rahatsýz etmemelerini söyledi. 

Biraz sonra askerlerinden birini yanýna
çaðýrdý. Bu köpeðe ve yavrularýna göz kulak
olmasýný istedi. Onlara bir zarar gelmemesi
için gözünü açýk tutmasýný söyledi.

Peygamber Efendimizin  ordusu  orada bu-
lunduðu sürece askerler köpeðe ve yavrularýna
yiyecek verdiler. Onlarýn kayalýklarýn içindeki
küçük yuvalarýný temizlediler. Beyaz köpek
artýk askerlere iyice alýþmýþtý. Her gün yavru-
larýný alarak çadýrlar arasýnda dolaþýyordu.
Hep birlikte onlarýn verdiði yiyeceklerden yi-
yorlardý.

Peygamberimizin ordusu birkaç gün sonra
tekrar yol hazýrlýklarýna baþladý. Bir sabah er-
kenden kalkýp oradan ayrýlmak için eþyalarýný
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topladýlar. Ordu yavaþ yavaþ vadiyi boþaltý-
yordu.

Ordu vadiden iyice uzaklaþýnca Peygam-
berimizin, köpeklerin baþýnda beklemesi için
görevlendirdiði asker köpeklere biraz daha
yiyecek býraktý. 



Peygamber Efendimizin emrini tam ola-
rak yerine getirmek için onlarýn yuvasýný bir
kez daha kontrol etti. Sonra da arkadaþlarýna
yetiþmek üzere atýna binip oradan uzaklaþtý.
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