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Süleyman Bulut

1954 yılında, Beyşehir Gölü kıyısında 
(Konya), Tolca Köyü’nde doğdum. 
Ben küçükken büyükler hep aynı 
soruyu sorardı: ‘Büyüyünce ne olmak 
istiyorsun?’ İlkokulda, ‘Öğretmen olmak 
istiyorum,’ derdim... Ortaokuldayken, 
pilot! Lisede, tiyatro oyuncusu! İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde 
okurken anladım ki ben aslında 
harfleri seviyorum, başka şeyi değil! 
İstanbul Radyosu’na, özellikle çocuk 
programlarına radyo oyunları yazmaya 
başladım. İlk kitabım Kar Tanesi’ni de o 
yıllarda yazdım. Heyecan içinde Arkadaş 
Kitaplar’ı yöneten Erdal Öz’e gittim. 
Kendimi tanıtıp dosyayı uzattım. Erdal 
Abi, ‘On beş gün sonra gel,’ dedi. Benim 
için on beş yıl kadar uzun süren on beş 
günün sonunda Erdal Abi’ye gittiğimde, 
‘Resimlemeye bile verdim,’ demesin mi? 
Uçarak döndüm eve, yeni kitaplarımı 
yazmaya başladım...
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Babafil

Son günlerde herkes diken üstündeydi or  manda! 

Durup dururken ağaçların yaprakları koparılıyor, 

dalları kırılıyor, kuşların yuvaları bozuluyor, taze 

çimenler ezilip çiğneniyordu.

Kim koparıyor, kim kırıyor, kim bozuyor, kim çiğ-

niyor?

Kimse bilmiyordu. 

Çünkü bu işleri yapanlar, yaptıklarının ne kadar 

kötü bir şey olduğunu bildikleri için gizlice yapıyor-

lardı. 

Bir gün, beş gün... Derken, tedirginlik tüm or manı 

sarınca, orman halkı Çınaraltı Mey da nı’nda toplandı.

“Bu böyle gitmez, en iyisi kendimize bir bek çi se 

çelim,” dedi herkes. “Bekçi ağaca, ku  şa, ota, çimene 

göz kulak olur, biz de rahat bir soluk alırız.”
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Orman Horozu, yüksek bir ağacın en yukarıdaki 

dalına çıkıp herkese duyurdu bu kararı:

“Üüüüüürüüüüü! Ormana bir bekçi se  çi  le

ceeeek! Bekçi olmak isteyenler, acele, Çı  na raltı’na 

gel        siiinn... Üüüüüürüüüüü!”

Orman Horozu daha aşağıya inmeden, Çı  na ral

tı’nda uzun kuyruklar oluşmuştu bile. 

Gösterilen büyük ilgi, orman halkını sevindir-

di önce; ama iş seçim yapmaya gelince kara kara 

düşünmeye başladı herkes: Bu kadar çok adayın 

arasından bekçi seçmek kolay mıydı? Bu seçimi kim, 

neye göre, nasıl yapacaktı? 

İşte o zaman Babafil geldi akıllarına. 

“Kimseyle kavga etmez. Kimseye bir düşmanlığı 

yoktur. Gerçekten hak edeni seçer,” de  diler.

Babafil’i bir pınar başında çamur banyosu ya 

parken buldular. Yana yakıla başlarına gelenleri an 

lattıktan sonra, “Kendimize iyi bir bekçi seçmemiz 

gerekiyor,” dediler.

Yattığı çamurun içinde, kepçe kulaklarını ile 

ri geri oynatan Babafil, uzun uzun düşündük ten 

sonra, “Te  şekkür ederim,” dedi. “Bana güvenmiş, 

kal  kıp bu  raya kadar gelmişsiniz. Hayır demek olmaz 

şimdi... Seçmesine bir bekçi seçerim si  ze, ama bir 

ko  şulla!”

Herkes endişeyle baktı birbirine. Ya olmayacak 

bir koşul öne sürerse Babafil; ne yaparlardı o zaman? 
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Neyse ki, Babafil daha fazla merakta bırakmadı 

onları.

“Koşulum şu,” dedi. “Bekçiyi ben istediğim gibi 

seçeceğim, kimse karışmayacak, kimse kü  süp darıl-

mayacak, tamam mı?”

Gözler sevinçle parladı, yüzler gülmeye baş la dı. 

Herkes, “Koşulun bu olsun Babafil!” di ye çığlıklar 

atıp birbirlerine sarıldı. 

Sonra da kalkıp bekçi seçiminin yapılacağı Çı 

naraltı’na gidildi. Babafil, seçime başlama dan önce 

ormana daldı. Geri döndüğünde, hor    tu     mu nun ucun-

da sıkı sıkı tuttuğu bir dal par  ça sı var    dı.

Aday kuyruğuna şöyle bir baktıktan sonra, “En 

öndeki, ileri çıksın,” dedi.

En önde kim varmış dersiniz? 

Tilki elbet! 

Tilki’nin selamını alan Babafil: 

“Beni dikkatle dinle,” dedi. “Diyelim ki bek çi sen-

sin... Bir gün yolda karşılaştık...” Babafil, konuşma-

sının burasında ara verip hortumuyla kavradığı dal 

parçasını Tilki’nin ka      fasına indirdi. Sonra da, “Sana 

böyle vurdum... ne yaparsın?” diye sordu. 

Tilki, acıyla inledi. Sopanın indiği yeri ovuşturur-

ken, ağlamaklı bir sesle, “Bana sen mi vurdun Ba 

bafil?” diye sordu.

“Ben vurdum; ne olacak?”

Durup dururken niye sopa yediğini anlamaya ça 
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lışan Tilki, Babafil’i dikkatle süzdü. Onun duruşun

dan, bakışından bir anlam çıkarmaya ça  lıştı. Ama 

Ba    bafil’in kararlı duruşunu hiç boz  madan ona baktı-

ğını görünce hemen tavır de  ğiş  tirdi. Yılışık bir sesle, 

“Canın sağ olsun Babafil,” dedi, “sen vurduğuna gö 

re, elbet bir yanlışımı görmüşsündür!”

Babafil, Tilki’nin verdiği yanıtı şöyle bir dü  şün

dükten sonra, “Teşekkür ederim,” dedi, “sıradan çı 

kabilirsin!”

Sınavı kazandığını düşünen Tilki, kuyruğu nu 

havada bayrak gibi sallayarak kenara çekildi.

Tilki’den sonra sırada Çakal vardı... 

Üç adım öne çıkan Çakal, Babafil’in önünde çakı 

gibi dimdik durdu. 

Babafil, ona da, “Beni dikkatle dinle,” dedi. “Di 

yelim ki bekçi sensin... Bir gün yolda karşılaştık...”

Burada konuşmasına ara verip, hortumuyla kav 

radığı dal parçasını Çakal’ın bacağına indirdi. Sonra 

da, “Sana böyle vurdum... Ne yaparsın?” diye sordu. 

Bacağına sopayı yiyen Çakal, acıyla havaya zıpla-

dı. Viyaklamaya benzer bir sesle, “Bana sen mi vuru-

yorsun Babafil?” diye in   ledi.

“Evet, ben vuruyorum, ne olacak?” dedi Ba  bafil.

Bacağını tutarak olduğu yerde dönmeye de  vam 

eden Çakal, düşündü, düşündü.

“Ne olacak Babafil?” dedi, “Senin vurduğun yere, 

bir tane de ben vururum.”
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Çakal’ın verdiği yanıtı şöyle bir düşünen Ba   bafil, 

“Teşekkür ederim,” dedi, “sıradan çıkabilir sin!”

Sınavı geçtiğine ve kendisinin bekçi seçileceğine 

inanan Çakal, seke seke yürüyüp kenara çekildi.

Sonra kimler geldi Babafil’in karşısına, kim ler...

Baykuş geldi... 

“Geceleri benden uyanığı yoktur bu ormanda; 

kimin ne yaptığını ânında görürüm,” dedi.

Bukelamun geldi... 

“Araziye iyi uyarım, kimse beni göremez ama ben 

herkesi görürüm,” dedi.

Fare geldi... 

“Küçük olduğumdan kimse beni göremez ama 

ben herkesi görürüm,” dedi.

Köstebek geldi... 

“Gözlerimin olmadığına bakmayın, toprak altına 

gizlenip toprak üstünde neler olup bittiğini görü-

rüm,” dedi.

Ve sonunda sıra... Kurt’a geldi.

Kurt, dikkatli adımlarla ilerleyip Babafil’in önün-

de durdu. Gözlerini onun gözlerine dikip sınava hazır 

olduğunu gösterdi. 

Babafil, ona da aynı şeyi söyledi:

“Beni dikkatle dinle... Diyelim ki bekçi sen sin... 

Bir gün yolda karşılaştık...”

Daha önce yaptığı gibi, konuşmasına burada ara 

verip hortumuyla kavradığı dal parçasını Kurt’un 
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ensesine indirdi. Sonra da, “Sana böyle vurdum... Ne 

yaparsın?” diye sordu. 

Ensesine inen sopayla sarsılan Kurt, kendini to 

parlamaya çalışırken, Babafil’e bağırarak, “Durup du 

rurken niye vuruyorsun Baba fil?” diye sordu.

“Vurdum işte!” dedi Babafil.

Kurt, bu kez diklenerek, “Vurdun, onu anladık da, 

niye vurdun Ba  ba fil, suçum ne?” diye sordu.

“Canım öyle istedi, vurdum!” dedi Babafil.

Kurt, tırnaklarını öfkeyle toprağa geçirirken diş-

lerini göstererek, “Tamam, sen ormanın Babafil’isin, 

hepimiz severiz seni,” diye yükseltti sesini. “Ama Ba 

ba fil’sin diye öyle herkese vuramazsın; hele bana hiç 

vuramazsın!” 

İzleyenler, “Eyvah, şimdi kavga kopacak,” diye 

iki adam geri çekilirken, Babafil, hortumuyla kavra-

dığı dal parçasını, geriye, ormana doğ  ru fırlatıp attı. 

Sonra da Kurt’a dönüp, “Teşekkür ederim,” dedi. 

Aklı hâlâ yediği sopada olan Kurt, onu duymadı 

bile. Öfkesinden ne yapacağını bilemez halde geri 

dönüp giderken, Babafil’in, hortumu uzanıp durdur-

du onu:

“Bir dakika!” 

Kurt, öfkesi tepesine sıçramış şekilde geri dön dü.

Hortumunu bu kez, havada tatlı tatlı sallayan 

Ba     bafil, “Sen bekçi olmak istemiyor muydun?” diye 

sordu.
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Şaşıran Kurt, ne olup bittiğini anlamaya ça   lışır

ken, Babafil, oradakilere dönüp müjdeyi ver  di: 

“Haydi gözünüz aydın! Sizin aradığınız, is 

tediğiniz bekçi Kurt’tur,” dedi.

Kavga çıkmasından korkarken, bekçinin se  çil di  

ğini gören orman halkı Babafil’in çevresinde bir se  

vinç yumağı oluşturdu hemen. Kurt’u da kutladılar 

ay    rıca, bekçi seçildiği için. 

Babafil, kısa bir konuşma yaparak tüm aday  lara 

teşekkür etti. Konuşmasının sonunda, “Bu seçimi ya 

parken bir dal parçası kullanmam hoş değildi; bunu 

biliyorum, onun için de hepinizden özür diliyorum,” 

dedi.

Dal parçasından söz edilince, bir köşede hâ   lâ ka 

fasını ovuşturan Tilki, birden meydana fır ladı.

“Bir şey sormak istiyorum,” dedi. “O sopayı hepi-

miz yedik, ama bekçi seçilen Kurt oldu; niye? Ben 

bunu anlamış değilim?!” 

Çakal da fırladı sonra:

“Evet, niye Kurt’un seçildiğini ben de anlama-

dım!” 

Kepçe kulaklarını çevirip onları dikkatle din  leyen 

Babafil, hortumunu havada sallayarak, “Açıklayayım,” 

dedi, “hepinize aynı soruyu sordum, aynı sopayı vur-

dum; bir tek Kurt, ‘Ba  na niye vuruyorsun?’ diye karşı 

çıktı, hakkını aradı. Ormanın hakkını da, kendi hak-

kını korumasını bilen biri koruyabilir ancak... Onun 
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Ormanların Babafili, Çöl Gemisi adıyla tanınan çift hörgüçlü 
Deve, lokantacılık yapmaya başlayan Esnaf Tilki ve onun 

müşterilerinden biri: Horoz Bey… Oklarını hep sır tında taşıyan 
Kirpi ile evini yanından hiç ayırmayan Konaklı Kaplumbağa, 

papağan gibi konuşmayı çok sonra öğrenen o sevimli 
Papağan ve Üç Kargalar Çetesi… Tümü bu kitapta!

Hayvan dostlarımızın
eğlenceli dünyası…




