
Bahk Suyu Sever
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Ozkan'rn babasr bahk avlamaya merakh. Her cumartesi, her
pazar oltasrnr, gantasrnr ve bahk kafesini alrr, gdl kenanndaki
kogesine gider, orada sabahtan akgama dek bahk avlar.

Ozkan, babasrndan hep duyardr, onun bahk avlamaya gitti-
[ini; ama bir gtin de onunla birlikte gitmek bugiine dek hig usu-
na diigmemigti. Bugiin nasrl olduysa, babasr hazrlarurken,
Ozkan'rn agnndanb6yle bir istek grkrverdi:

"Baba, ben de seninle bahk avlamaya gelebilir miyim?" de-
di.

Babasr bu soru kargrsrnda once gagrrdr. HiE boyle bir gey bek-
lemiyordu . Biraz di.igUndiikten sonra:

"lJslu duracaksan, balrrrp gafrrmayacaksan, kogup atlama-
yacaksan, gelebilirsin. QUnkti, bahklar sessizli[i sever," dedi.
Giiltimseyerek ekledi :

Qok sevindim, benimle gelmek istediline, Ozkan. Gidece-

Simizyerde istedi[in gibi kogup oynayabilirsin. Qok giizet bir
yer orasr. Sonra bahklar da senin giirtilttinti dlymaz."
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Babasrrun bahk avlandr[r 961 kryrsr gergekten gok giizel bir yerdi.
Ama 6zkan da, babasr gibi, oltayr suya savurduktan sonra oylesine

bahk beklemeye dahyordu ki, saatlerce oyun moyun diigtinmtiyordu.
Balrklar oltaya vurdukga,6zkan hemen aya$a firhyordu. Bahk ya-

kalarup, karaya gekiliyorsa, havada srgrarken, Ozkan'tn da yiire$i prr
prr ediyordu.

Yakalanan bahklart babast, bahk kafesine koyup, kafesi de suya

sarkrtryordu. Ozkan babasrna sordu:
"Baba; bahklan nigin yine suya sarkrtryorsun?"
Babasr yine gakayla kanqrk:
"Bahk suyu sever," dedi. "Onun iEin biz eve gidene de[in suda kal-

srnlar. Sudan grkarrrsak, bahk 61tir. Bahk suyu nigin sever? Suyla ya$a-

dr[r igin. Oliince de, gabuk bayatlar ve bozulur."
"Ama bahklara yazrk de[il mi? Nigin onlan avhyoruz?" diye sordu

bu kez Ozkan. Babasr bu sorul'a he-
men yanlt veremedi. Bir sUre dUSun-

diikten sonra:
Bahklar benim arkada,srm. Butiln

haftahk yorgunlulumu. bir pazar gti-
nii onlarla ba5ba;a kahnca. unuruyo-
rum. Sonra bana Eok 5e1 anlatrl'orlar,
o[retiyorlar, " dedi.

"Bahklar konusmaz ki.., " dedi

Ozkan.
"Bizim telsizimiz var. Telsizle konuquruz birbirimizle. Onun iEin, hiE

ses Erkarmadan konuquruz. Sonra bahklar bizim en guzel besinlerimiz-
dendir. onun igin bahk avlamak, bahklara koruluk ermek desildir. on-
larla arkadaghk yapmaktrr. "

Ozkan, babasrnrn bu sozlerine pek kanmadr. ama bir se) de demedi.

Qiinkti, babasrnrn soylediklerinde do[ru bir tarafrn oldugunu da sezin-
ler gibiydi.

Siz ne dersiniz?
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