


YARAMAZ TAY

Çiftliðe saatlerce yaðmur yaðdý. Ardýndan pý-
rýl pýrýl güneþ açtý. Akkuzu, Altay, Karabenek ve
Bozoðlak, dakikalarca penceden dýþarýyý seyretti-
ler. Dördü de “Acaba gökkuþaðý çýktý mý?” diye
meraklanýyordu. 
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Akkuzu dayanamadý:
– Annelerimizden izin alýp dýþarý çýkalým,

dedi.
O gün dört arkadaþýn anneleri de Akkuzu-

lardaydý. Annelerinin yanýna giderek izin istediler.
Anneleri de: 

– Gidin, ama sakýn yaramazlýk yapmayýn,  geç
kalýp bizi merakta býrakmayýn, dediler.
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Sonra da Akkuzu’nun annesi, onlarý kapý-
dan uðurladý. Dört arkadaþ sevinçle dýþarý çýktý-
lar. Hemen gökkuþaðý aramaya baþladýlar.
Gökkuþaðýný görünce de sevinçle baðýrdýlar:

– Bunlar ne müthiþ renkler Allah’ým.
Gökyüzünü böyle rengârenk yaptýðýn için Sa-
na þükürler olsun, dediler.
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Hep birlikte koþup oynadýlar. Zamanýn na-
sýl geçtiðini hiç anlamadýlar. Vakit ilerledikçe
Altay'ýn karný çok acýktý. Neredeyse açlýktan
düþüp bayýlacaktý. Arkadaþlarýna bakýp:
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– Benim karným acýktý, saman yemeliyim.
Çiftçinin ahýrýnda çok saman var, hemen ora-
ya girmeliyim, dedi.
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Akkuzu ise:
– Ýzin almadan hiçbir yere girilmez. Baþkasý-

na ait olan þey, onun izni olmadan alýnmaz, dedi.
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Altay kararlýydý:
– Ben seni dinlemem. Aç karnýna saatlerce

burada beklemem, diye cevap verdi Akkuzu'ya.
Bozoðlak ve Akkuzu, ne kadar konuþtular-

sa da Altay'a lâf dinletemediler. 
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Altay, bir koþu ahýra vardý. Etrafý gözetle-
yip içeri girdi. Diðerleri ise dýþarýda onu bek-
liyorlardý. Bir müddet sonra içeriden Altay'ýn
sesi geldi:

– Korkmayýn gelin burada saman çok! Bu-
raya gelmenize hiç engel yok.
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Karabenek, Altay'a:
– Ben hayatta saman yemem. Siz yiyecek-

seniz yiyin size bir þey demem, dedi.
Altay ne yapacaðýný düþünürken Akkuzu

söze girdi:
– Ben izinsiz bir þey yemem. Hem de ha-

bersiz ahýra girmem.
Onlar kendi aralarýnda konuþadursunlar,

uzaktan çiftçinin sesi duyuldu. 
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Altay'ýn ise korkudan nefesi tutuldu. Hemen
kaçayým derken balyalara çarptý. Balyalar devri-
lince de Altay, onlarýn altýnda kaldý. Hemen ar-
kadaþlarýný yardýma çaðýrdý:

– Ýmdat! Ne olur kurtarýn beni, diye fer-
yat ediyordu. 
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Akkuzu ve Karabenek, hemen yanýna gel-
diler. Karabenek, aðzýyla balyanýn ipini yakala-
dý. Ýpi çekebilirse arkadaþýnýn kurtulacaðýný
sandý. 
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Akkuzu da bir yandan balyayý ittiriyordu.
Altay ise korkudan için için aðlamaktaydý.
Koca balya bir türlü yerinden kýpýrdamýyordu. 

Altay, kurtulmak için Allah'a dua ediyordu.
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Akkuzu baðýrdý: 
– Haydi; bir, iki, üç…
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Derken balya biraz kýpýrdadý yerinden.
Olanca güçleriyle çektiler balyayý. Kaldýrdýlar
yerde yatan haylaz tayý.

Altay nefes nefeseydi:
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– Beni kurtardýðýnýz için teþekkür ederim.
Bir daha izinsiz ne baþkasýnýn ahýrýna girerim
ne de samanýný yerim, dedi. Olanlardan çok
utanmýþtý. Baþýný önüne eðdi, çok üzüldüðü
belliydi. 

Akkuzu ise Altay'a bakarak gülümsedi:
– Akýllandýn, ama gördün epey zarar. Bir
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þeyler öðrettiyse zararda da vardýr kâr, dedi.
Altay cevap verdi mahcubiyetle:
– Haklýsýn, izinsiz girilmez hiçbir yere.

Ýzinsiz iþ yapanda eksik olmaz, hiç yara bere.
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