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Süleyman Bulut

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...

Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitapları:

ASLAN KRAL KORK

ATATÜRK HANGİ TAKIMI TUTUYORDU?

BİL BENİ BİLEYİM SENİ

BİLENLER BİLMEYENLERE ANLATSIN

BİNBİR GECE MASALLARI /
GEMİCİ SİNDBAD

BÜYÜK ATATÜRK’TEN
KÜÇÜK ÖYKÜLER 1 

BÜYÜK ATATÜRK’TEN
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Keyifli’yle Tanıştırayım Sizi...

Herkes ondan Palavracılar Kralı diye söz ederdi,

Keyifli’ydi adı.

Atıcılıkta ve avcılıkta üstüne yoktu. 

Akla hayale gelmez olayların hem kahramanı 

hem de anlatıcısıydı. 

Ben, avcılık dönemine yetişemedim; aslında ye-

tiştim de o zamanlar göremiyordum Keyifli’yi ama 

atıcılık döneminde hep yanında oldum. 

İlerideki sayfalarda okuyacağınız keyifli hikâyele-

ri bizzat kendinden dinledim.

Keyifli için ilk duyduğum sözlerden biri şöyleydi:

“Avcılıkta da atıcılıkta da kimse onunla yarışa-

maz!”

Bir başkası da şöyle:

“Keyifli, atar ama destekli atar. Bazıları gerçek 

olayları bile inandırıcı şekilde anlatamazken o, atar-

ken bile gerçek olduğuna inandırır!”
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Bir insan iyi attığı, yaşadıklarını bire bin katarak 

anlattığı, dinleyenleri akla hayale gelmeyecek olay-

larda gezdirip dolaştırdığı, anlattıklarını allayıp pul-

ladığı, kapıya bacaya sığmayacak olaylarla süslediği 

halde sevilir mi? 

Keyifli, seviliyordu işte! Hem de ne sevilmek!

Bir avcıdan duydum: “Başkasını bir kere dinler-

sin, ikinciye kulaklarını tıkarsın hemen... Ama Keyifli 

öyle mi ya? Aynı olayı kırk kere anlatsa kırkında da ilk 

kez duyuyormuş gibi dinleriz,” demişti.

Anlatılanlara bakılırsa Keyifli, bir adayı batmak-

tan kurtarmıştı; güneşin ayağını kaydırıp daha doğar-

ken batmasına yol açmıştı; yakaladığı bir tilki nere-

deyse iki adam boyunda vardı; bir yılana şarap içirip 

sarhoş etmişti; tarlaları talan eden akıllı domuzları 

hiç silah kullanmadan yakalamıştı... Neler neler... 

Say, say bitmez.

Küçüktüm o zaman... Bu öyküleri, ağzım açık, 

hayran hayran dinlediğim büyüklerden birine, bir gün 

dayanamayıp sormuştum:

“Bütün bunlar, gerçek mi, yalan mı?” diye.

Bana bunları anlatan avcı, bir kahkaha attıktan 

sonra, “Hiç yalan olur mu?” demişti.

Benim inanmaz gözlerle baktığımı görünce, “Bak 

küçüğüm,” diyerek devam etmişti: 

“Yalanın yalan olduğu bilinirse... O, yalan değil-

dir!”
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Ben verilen cevabı anlamaya çalışırken o ekle-

mişti: 

“Sen yine de Keyifli’ye bir sor, en iyi o bilir; anlat-

tıkları gerçek mi, yalan mı?” 

Sıkı durun şimdi size bir sır vereceğim...

Onunla karşılaşana kadar öykülerini hep başka-

larından dinlediğim, herkesin hayranlıkla söz ettiği 

Palavracılar Kralı, Keyifli...
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Keyifli’yle Nasıl Karşılaştım?

Evet, Palavracılar Kralı Keyifli benim dedemdi.

Bu öyküleri bizzat onun ağzından dinlemeye ve 

sorularımı ona sormaya can atıyordum ama Keyifli’yi 

bulmak ne mümkün?

Bizim evde avcılıktan ve atıcılıktan söz etmek 

yasaktı. Ninemin kesin emri vardı.

“Ben kocamı kuşlara kaptırdım, bari torunumu 

kaptırmayayım,” der ve bana dönerek sert bir şekil-

de, “ekmeğini havaya bakarak değil, toprağa bakarak 

kazanacaksın,” diye eklerdi. 

Aslında, her sabah uyandığımda, ilk işim Keyif-

li’yi aramak olurdu. Evde karşıma çıkan herkese onu 

sorar, hep aynı cevabı alırdım: 

“Kuşlara gitti!”

Bütün gece onu bekler, uyumamak için gözka-
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paklarımı iki parmağımla açık tutmaya çalışırdım  

ama bakmışım sabah olmuş... 

Keyifli mi? 

Keyifli, gecenin bir yarısında gelmiş, sabah gün 

doğmadan yine pırrrr gitmiş olurdu.

Bir sabah avluya çıktığımda gözlerime inanama-

dım. Keyifli oradaydı! 

Üç adım ötede... İğde ağacının altındaki taşın 

üstüne oturmuş, elma soyuyordu. Sağında, ünlü tü-

feği Gökgürledi boylu boyunca yere uzanmış, öylece 

duruyordu. Solunda ünlü tazısı Karaburun, gözlerini 

Keyifli’ye dikmiş, niye ava gitmediklerini sorar gibi 

bakıyordu. 

Tam karşısında da çok sevdiği atı Tozkoparan, 

taze kesilmiş yonca demetlerini dişlemekle uğraşı-

yordu. 

Keyifli, bir eliyle elmasını yerken diğer elinde bir 

kuş tüleği, yere kuş, hayvan resimleri çiziyor; kendi 

kendine konuşuyordu: 

“Yaaa işte böyle,” diyordu, “dağda, bayırda yü-

rüyecek gücümüz; tavşanı, kekliği seçecek gözümüz 

kalmadı.”

Acı acı başını sallıyordu.

Onu görmenin sevinciyle kendimi daha fazla tu-

tamayıp bir çığlık atmışım:

“Keyifliiiiiiiiiiiii! Kuşlara gitmemişsin, ne güzeelll!”
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Keyifli, birden ayağa fırlayıp kocaman kollarıyla 

kucakladı beni:

“Yavru kuşum benim, ne kadar da büyümüşsün 

sen,” dedi, gümbür gümbür bir sesle. 

Duyan da onu, uzak bir yerden yıllar sonra gel-

miş sanırdı. Aslında çok da yanlış değildi bu. Keyifli  

benim dedemdi ama yıllardır, ne ben onun yüzünü ne 

de o benim yüzümü görmüştü. 

Sevinç ve şaşkınlık içinde aynı şeyi, bir kere daha 

tekrarladım:

“Kuşlara gitmemişsin!”

Gözleri kocaman açıldı:

“Gidemedim kuşum,” dedi. Derin bir iç çekip 

kaybettiği bir şeyi ararmış gibi uzun uzun gökyüzüne 

baktıktan sonra konuşmaya devam etti:

“Elimizde Gökgürledi, altımızda Tozkoparan, 

önümüzde Karaburun’la kuşlara gitmeyeceğiz bun-

dan böyle...”

Kısa bir suskunluktan sonra, sesini yükselterek:

“Ağzımızla kuş tutacağız bundan böyle... Yaşlan-

dık,” dedi.

Ağzıyla kuş mu tutacaktı?

“Nasıl yani?” diye sordum. “Kuşları ağzınla mı 

tutacaksın?”

Kocaman bir kahkaha attı. Kalın parmaklarını 

saçlarım arasında gezdirerek:

“Öyle değil yavru kuşum,” dedi. “Kuşları ağzımla 
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tutmayacağım, ağzımla kuş tutacağım!”

Ağzıyla kuş tutmak... Kuşları ağzıyla tutmak! 

Ne fark vardı yani?

“Olmaz olur mu?” dedi. “Kuşları ağzınla tutamaz-

sın ama ağzınla kuş tutabilirsin!”

Günler sonra dedemin kucağında olmanın şıma-

rıklığıyla:

“Göstersene, hadi göstersene,” dedim. “Nasıl 

olacak, nasıl tutacaksın kuşları ağzınla?”

“Gösteririm tabii,” dedi, “bundan sonra yapabile-

ceğim tek şey de bu zaten. Bak şimdi...”

Durdu, düşündü... 

“Şimdi ağzımla kuş tutmaya başlıyorum, tamam 

mı?” dedi. 

“Tamam,” dedim.

Anlatmaya başladı.

Ama durun... Onun anlattıklarını anlatmadan 

önce, izninizle, arkadaşlarını tanıştırayım size.

Onları tanımadan Keyifli’yi tanımış olmayız.
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Keyifli’nin Uçan Atı:
Tozkoparan!

Keyifliyi dağdan düze, düzden bayıra uçuran atı... 

Uçan atı!

Ondan hep, kanatları varmış gibi söz edilirdi. Ben 

de her seferinde, kanatları nasıldı diye sorar; hiçbir 

zaman tam cevap alamazdım. 

“Kanatları nasıldı, nasıldı, nasıldı?” diye çok ısrar 

edersem ondan söz edenler, bakışlarını gökyüzüne 

çevirir; bir şey ararmış gibi bakar, bakar, “Biz göre-

miyorduk ama kanatları vardı işte!” deyip geçerlerdi.

Aynı soruyu Keyifli’ye de sordum:

“Kanatları mı? Hem vardı hem yoktu,” diye cevap 

verdi.

Şaşırıp kaldım. Bir şey ya vardır ya yoktur, değil 

mi? Değilmiş.

Keyifli, bana Tozkoparan’ın kanatlarını anlatama-

dı ama çok ısrar edince:
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“Bir gün köye, konuşan kitap gibi bir adam gel-

mişti,” dedi.

Sonra da hiç ara vermeden şu öyküyü anlattı:

“Bizim zamanımızda şimdi sizin açıp açıp okudu-

ğunuz kitaplar gibi kitaplar yoktu. Kitap gibi konuşan 

adamlar vardı. Otururlardı kahveye, her şeyi ezberin-

den bir bir anlatırlardı.

O konuşan kitaplardan biri, bir gün, Köroğlu diye 

birinin atından söz etti. Köroğlu’nun babası, küçük 

bir tayken aldığı atı, diz boyu çamur içinde koşturma-

ya başlamış. Tay, çamur içinde koşa koşa en sonunda 

çamura hiç değmeden koşmayı öğrenmiş.”

Keyifli, bu kitap gibi konuşan adamın anlattıkla-

rını, bir kelimesini dahi atlamadan ezberlemiş. Sonra 

da o zamanlar henüz tay olan Tozkoparan’ı aynı şe-

kilde eğitmiş. Tek farkla: Köroğlu’nun babası tayı ça-

mura sürmüştü; Keyifli, küçük Tozkoparan’ı diz boyu 

su dolu sazlığa sürmüş. 

Diz boyu suda değil koşmak, yürümek bile zor-

dur. Küçük Tozkoparan, suda bata çıka koştuktan 

sonra kendini kıyıya attıkça Keyifli ayaklarını kontrol 

etmiş. Bakmış ki ayakları ıslak, Tozkoparan’ın kula-

ğına eğilip, “Beni iyi dinle, ayaklarında değil ıslaklık, 

suyun damlası olmayacak! Sazın bu otlu, yosunlu 

suyundan kurtulmak istiyorsan ayaklarını suya değ-

dirmeden koşmayı öğrenmelisin, tamam mı?” demiş.

Keyifli’nin kararlı olduğunu gören küçük Toz-
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koparan ne yapsın? Atlamış, sıçramış, zıplamış... 

Atlamış, sıçramış, zıplamış... O kadar hızlı koşmaya 

başlamış ki ayaklarında değil ıslaklık, bir damla su 

bile bulunmaz olmuş.

Yolda koşarken öyle bir rüzgâr estiriyormuş ki  

havaya kalkan toz bulutları minare boyu yükseliyor-

muş. Bunu gören Keyifli:

“Bu tayın adı Tozkoparan olsun,” demiş.

Ve o küçük tay, Keyifli’nin efsane atı Tozkoparan 

olmuş.
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