


FÝDAN YÝYEN BOZOÐLAK

Yalnýz baþýna yürüyen Bozoðlak, arkadaþla-
rýný görünce “Merhaba.” diyerek onlarýn yanýna
geldi. 
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Bozoðlak’ýn arkadaþlarý Akkuzu, Altay ve
Karabenek'ti.

Birlikte oyunlar oynayýp hoþça vakit geçire-
ceklerdi. Dört arkadaþ, bir arada saatlerce  oyna-
dýlar. Vakit ilerleyince karýnlarý acýkmýþtý.

Bozoðlak diðerlerine dedi ki:
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– Haydi, gidelim fidanlýða. Karnýmýzý
doyurduktan sonra da sazlýða gideriz. Fidan-
lýkta yiyecek bir sürü fidan buluruz. Sazlýk-
ta suyumuzu içip bir gölgede uyuruz. 

Akkuzu itiraz etti:
– Hayýr, fidanlýða gitmemeliyiz. Bilge Geyik

çok kýzar, ondan azar iþitmeyelim.



Fakat Bozoðlak'ýn inadý tutmuþtu. Akku-
zu'yu dinlemeye hiç niyeti yoktu:

– Meraklanma bir þey olmaz. Bu fidanlýða
girmezsek karnýmýz hiç doymaz, dedi.

Akkuzu ve arkadaþlarý, mecburen Bozoð-
lak’ýn peþine takýldýlar. Dere tepe düz gidip fi-
danlýða vardýlar.
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Bozoðlak hemen çiti atladý. Gördüðü ilk
fidaný yemeye baþladý. Ardýndan da arkadaþ-
larýna:

– Haydi siz de gelin. Önce biraz fidan yi-
yin sonra da dinlenin, dedi.



Altay söylendi:
– Ben fidan yemem, saman isterim. Bence

buradan hemen gidelim derim.
Bozoðlak bu defa köpeðe seslendi:
– Haydi sen gelsene. Fidanlardan yesene.
Karabenek cevap verdi:
– Bana baþka bir þey desene. Nerede gö-

rülmüþ bizim fidan yediðimiz? Biz köpekler,
eti, kemiði severiz.
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Altay ve Karabenek fikrini reddedince,
Bozoðlak bu sefer Akkuzu'ya seslendi:

– Haydi sen gel Akkuzu, yemek yiyelim
doya doya.

Akkuzu dedi:



– Ben fidan yemem ve çiti geçmem. Doð-
ru yol varken senin gibi yanlýþý hiç seçmem.
Bilge Geyik görürse çok kýzacak. Bir daha se-
ni ormana almayacak.
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Derken uzaktan bir ses duyuldu. Bilge Ge-
yik, onlarý görmüþ ve oraya geliyordu. Diðerle-
ri çitin dýþýnda olduðundan kolayca kaçtýlar. Bo-
zoðlak’ý merak ederek arkalarýna baktýlar. 

Bozoðlak sýçramýþ sýçramýþ, ama bir türlü
çiti geçememiþti. Telâþlanmýþ, çok korkmuþ,
aklýna türlü þeyler gelmiþti. Ýçinden, "Keþke
buraya gelmeseydim. Yemeðimi eve gidince
annemle yeseydim." diye geçirmeye baþladý. 



Fidanlýktan çýkmak için kendini çitlerin üze-
rine attý. Çitlerin üzerindeki dikenler  ayaklarýný
kanattý. Bu arada Bilge Geyik iyice yanýna
yaklaþtý. Korkudan Bozoðlak’ýn sanki kalbi
duracaktý.

Bilge Geyik seslendi: 
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– Ben size fidanlýða girmeyin demiþtim.
Fidanlar büyüyüp aðaç olacaklar, onlarý ye-
meyin diye ikaz etmiþtim.

Bozoðlak, bir þey diyemedi. Sessizce boynu-
nu büktü. Ayaðýnýn acýsýndan gözlerinden yaþ-
lar döktü. Sadece:



– Çok özür dilerim Bilge Geyik. Bir daha
yapmayacaðým. Ne olur beni affet, diyebildi.

Bilge Geyik üzgündü:
– Bu yaptýðýný bir daha tekrar etmemek

þartýyla seni affediyorum, dedi.
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Bilge Geyik, oðlaðýn kanayan ayaðýna baktý.
Sonra etraftaki otlardan ona ilâç yaptý. Ýlâcý, söz
dinlemeyen oðlaðýn ayaðýna sürerken:

– Merak etme, birkaç günde ayaðýn iyile-
þir. Ama yediðin fidanýn yeniden büyümesi ise
yýllar alýr. Bir daha fidanlara zarar vermezsen
çok iyi olur, dedi. 

Bozoðlak piþmandý: 



– Tekrar özür dilerim. Bir daha böyle hata
yapmayacaðým. Büyüklerimin “Yapma.” de-
diði iþleri tekrarlamayacaðým, dedi.

Bilge Geyik:
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– Bak Bozoðlak, büyükleriniz nasihat ede-
rek sizi korurlar. Onlarýn sözünü dinlemeyen-
ler piþman olurlar, deyip oradan ayrýldý.



Bozoðlak utanmýþtý yaptýklarýndan. Zor
yürüyordu, ayaðýndaki sancýdan. Arkadaþlarý
yardým ettiler. Onu evine götürdüler.

Ertesi gün dört arkadaþ dört fidan getire-
rek ormana diktiler. Fidanlarýnýn çabucak bü-
yümesi için de Allah’a dua ettiler.
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