


DÝKENLÝ YOL

Akkuzu, evde yalnýz baþýna oynuyordu.
Derken kapý çaldý. Gelen annesiydi. Annesi-
nin beyaz postu periþan hâldeydi. Üstelik
annesi son derece üzgündü. Onu bu hâlde
gören Akkuzu: 

– Anneciðim, üstün çok kirlenmiþ. Üste-
lik tüylerin de epeyce daðýlmýþ. Sana neler
oldu böyle, dedi.
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Annesi bir yandan postunu temizlerken
olanlarý oðluna anlattý: 

– Çiftlik yolu üzerinde dikenli bir çalý
var. Gelen geçen koyunlara veriyor zarar.
Arkadaþlarýmla onu kaldýrmak için çok uð-
raþtýk. Lâkin hiç baþaramayýp hep yaralan-
dýk. Ona yaklaþanlara diken batýyor. Diken-
ler, tutanlarýn elini kanatýyor.
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Akkuzu, üzüntüyle annesini dinledi. "Bu
duruma bir çözüm bulmalýyým." diye dü-
þündü. Annesi ise yaralarýnýn acýsýndan sa-
baha kadar inledi.

Ertesi gün erkenden kalkan Akkuzu, bir
koþu arkadaþlarýnýn yanýna gitti. Olanlarý
onlara anlatýp:
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– Bu iþi çözmemiz gerek. Çalýnýn diken-
leri sanki birer direk, dedi.

Arkadaþlarý onu dinleyip üzüldü. Sonra
ona dediler ki:

– O çalýyý nasýl kaldýracaðýz? Büyüklerin
yapamadýðýný biz nasýl yapacaðýz?
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– Büyükler, çalýyý tutup çekmeye çalýþý-
yor. Ýnatçý çalý yerinden çýkmayýp onlarýn el-
lerini kanatýyor. Biz bu iþi nasýl yapacaðýmý-
zý Bilge Geyik'e soralým. Onun bildiði var-
dýr, ne yapýn derse öyle yapalým.  

Bunun üzerine heyecanla ormana gittiler.
Bilge Geyik'i bulup dertlerini dile getirdiler. 
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Bilge Geyik, dört arkadaþý karþýsýna otur-
tup onlarý güzelce dinledi. Küçücük yaþta iyi-
lik düþünmelerine çok sevinmiþti. Ancak ya-
pýlacak iþ zordu. Düþünüp taþýndý, sonra onla-
ra dedi ki:

– Yüce Allah, her canlýya deðiþik kabili-
yetler verir. Kabiliyetlerinin farkýnda olanlara
akýllý denir. Her biriniz farklý yeteneklerdesi-
niz, size ne mutlu hem de birliktesiniz.
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Bunlarý söyledikten sonra derin bir nefes
aldý. Biraz da yerde yanan ateþi karýþtýrdý.
Sonra anlatmaya devam etti: 

– Akkuzu yapýlacak iþleri plânlasýn. Al-
tay, güçlü kaslarýný kullansýn. Bozoðlak za-
ten çok çeviktir, Karabenek'in diþleri çelik-
tir. Sonra ben de yanýnýza gelirim. Maharet-
lerini kullananlara “Aferin” derim.
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Dört arkadaþ izin isteyip Bilge Geyik’in
yanýndan ayrýldýlar. Sonra da hemen iþe ko-
yuldular. Çalýyý kaldýrmak için dayanýþma
gerektiðini anlamýþlardý.
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Akkuzu, komþularýndan uzun bir ip iste-
di. Altay ve Karabenek ipi beraber taþýdý.
Altay, çalýnýn üzerine sermek için ot getirdi
bir deste.Otlarý hemen çalýnýn üzerine attý
çevik bir hareketle. Bozoðlak ot serili çalýya
atladý. Otlar, dikenlerin üstünü kaplayýnca
ona diken batmadý.
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Altay, uzun ipin ucunu Bozoðlak'a verdi.
Bozoðlak, ipi çalýnýn dallarýna sýkýca baðla-
yýverdi. Sonra ipi çalýnýn üzerinden aþýrýp iyi-
ce gerdi. Artýk yapýlacak iþ, diðer arkadaþla-
rýna kalmýþtý.

Besmele ile baþladýlar ipi çekmeye. Uð-
raþýp gayret ederken bir hayli yoruldular.
Fakat çalýdan sadece birkaç yaprak yoldular.
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Çalý ise yerinden hiç kýpýrdamamýþtý. Dört
arkadaþý bir ümitsizliktir kapladý. Bozoðlak
dedi:

– Bu çalýyý buradan zor sökeriz. Sadece ge-
reksiz yere ter dökeriz.
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Bu sözlere Akkuzu'nun caný sýkýldý. Dedi:
– Böyle diyeceðimize, biraz daha gayret

etmek düþer bize.
O sýrada çalýyý incelemekte olan Karabe-

nek heyecanla öne atýlýp haykýrdý:
– Ben onun neden çýkmadýðýný anladým.

Köklerini sökmeliyiz çalýnýn, budur atacaðý-
mýz ilk adým.
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Bunun üzerine üç arkadaþ tekrar asýldýlar
çalýnýn ipine. Karabenek sürünerek vardý
onun dibine. Hemen yeri kazmaya baþladý, bir
zaman sonra köklere ulaþmýþtý. Diþleriyle çalý-
nýn kalýn köklerini koparttý, bir çýrpýda onlarý
topraðýn dýþýna çýkarttý. Sonra da ipi çeken ar-
kadaþlarýna katýldý. 

Dört arkadaþ beraberce dediler tekrar: 
– Bismillah! Yardým etsin bize Yüce Allah.
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Hepsi de olanca güçleriyle ipe asýldý.
Sonunda inatçý çalý derinden sarsýldý. Kop-
mamaya çalýþtý topraktan, ama bizimkiler
yýlmadýlar. Derken dikenli çalýyý yerinden
çýkarttýlar.
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O sýrada Bilge Geyik de oraya gelmiþti.
Uzaktan onlarý izlemekteydi. Hemen dört ar-
kadaþýn yanýna geldi. Hepsi yorgun, ama çok
mutluydu. 
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Bilge Geyik, onlara sevgiyle bakarak dedi: 
– Aferin, yeteneklerinizi iyi kullandýnýz.

Karþýlýk beklemeden büyük bir iyilik yaptýnýz.
Ýyi niyetle yaptýðýnýz bu iþle sevaplarý kaptýnýz.
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