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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...

Yazarın yayınevimizden çıkan diğer kitapları: 

101 ATASÖZÜ 101 ÖYKÜ, 101 DEYİM 101 ÖYKÜ, 101 KISA HALK HİKÂYESİ, 101 

NİNNİ, 101 TEKERLEME, 101 YANILTMACA, ARKADAŞIM NASREDDİN HOCA, ASLAN 

KRAL KORK, ATATÜRK HANGİ TAKIMI TUTUYORDU?, BİL BENİ BİLEYİM SENİ,  



BİLENLER BİLMEYENLERE ANLATSIN, BÜYÜK ATATÜRK’TEN KÜÇÜK ÖYKÜLER 1, 

BÜYÜK ATATÜRK’TEN KÜÇÜK ÖYKÜLER 2, BÜYÜK ATATÜRK’TEN KÜÇÜK ÖYKÜLER 3,  

KAR TANESİ, KARDEŞLİK ÇEMBERİ / ÇOCUKLARIN HAKLARI VAR 1, ANNE BEN 

YAPABİLİRİM / ÇOCUKLARIN HAKLARI VAR 2, SİHİRLİ ÇAYDANLIK / ÇOCUKLARIN 

HAKLARI VAR 3, HEY KÜÇÜK! / ÇOCUKLARIN HAKLARI VAR 4, İNSAN OKUR / 

ÇOCUKLARIN HAKLARI VAR 5, KIZ İŞİ OĞLAN İŞİ, KOCAMAN KÜÇÜK DENİZ, 

MAVİŞ, MOR BENEKLİ, OKLU KİRPİ İLE KONAKLI KAPLUMBAĞA, ORMANDAKİ 

DEV, PALAVRACILAR KRALI, PENCEREDEKİ KUŞ, PULLARLA ATATÜRK: HAYATI VE 

MÜCADELESİ (1881-1948), SARITAY, SU KARDEŞLER, ŞİPŞAK BİLMECELER 1, ŞİPŞAK 

BİLMECELER 2, ŞİPŞAK BİLMECELER 3, TOPARLACIK NOKTA VE ARKADAŞLARI, 

UÇANKUŞ’TAN AL HABERİ, YEŞİL YÜREK, YILDIZLI ALFABE
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Benim Binbir Gece 

Masallarım!

Ben, Gemici Sindbad masallarının bazılarını, çok 

küçükken, henüz ilkokul çağındayken yazmıştım!

İnanmadınız değil mi?

Öyleyse hemen nasıl yazdığımı anlatayım...

Çocukluğumda ve ilkokul çağımda, köyde, bir 

Ay şe Ablamız vardı. Yaşlı, yalnız bir kadındı. Ba                                    ba

an nemle çok iyi anlaştıkları için her akşam ol  ma   sa 

bile, iki akşamda bir mutlaka bize gelirdi. Biz de her 

gelişinde eteğine sarılır, “Bu akşam bi  ze hangi masalı 

anlatacaksın?” diye sıkıştırır, en az iki masal anlattır

madan bırakmazdık yakasını.

Daha sonra, sabah erkenden kalkar, gece dinledi

ğim masalları, çizgili defterime kaydederdim. Bunun 

sebebi, yazmayı çok sevmem değildi – o za  man bilmi

yordum bunu. Masalları yazarak daha kolay aklımda 
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tutar, çevremdeki çocuklara anlata rak, onlara, “ma

sal bilen çocuk” havası atardım.

İlkokulu bitirip ortaokul için şehre gittiğimde, ilk 

kez, ders kitaplarının dışındaki kitaplarla ta nıştım. 

Şehrin halk kütüphanesine gidip –şeh rin en güzel 

yerinde, parkın içinde; şehrin yine mi   mari açıdan en 

güzel binalarından birinin içindeydi– öncelikle adı 

ilgimi çeken kitaplardan baş la mak üzere okumaya 

başladım.

O günlerde okuduğum kitaplardan biri de Binbir 

Gece Masalları adını taşıyordu. Kitabı bi  raz oku yun

ca, ben bu masalları biliyorum galiba, duy        gu   su na ka

pıldım. Okumaya biraz daha devam edin  ce, niye böy

le bir duyguya kapıldığımı anladım: Bu masalların 

ba  zılarını Ayşe Abla’dan dinle miş ve defterime yaz

mıştım. Daha büyük bir me  rak la devam edip okuma

yı tamamladığımda, Sind       bad’ın anlatıldığı yedi öykü

den üçünü, daha önce Ayşe Abla’dan dinlediğimi sap

tadım. Yalnız, Ge  mici Sindbad’ı Ayşe Abla bize, Gemici 

Hasan di    ye anlatmıştı...

Yine de, aklımın almadığı bir şey vardı: Ayşe 

 Ab     la’nın okuma yazması yoktu ki! Bu masalları bir 

kitaptan okuması düşünülemezdi bile. Nasıl ol    muştu 

da, bu masallar Ayşe Abla’nın dağarcığına girmişti 

peki?

Ben bu sorunun yanıtını sözlü anlatı geleneğin

de aramak gerektiğini düşünüyorum. Bu ma  sallar 
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ku    laktan kulağa, ağızdan ağıza anlatıla an  la tıla, bu 

gün     lere –yani o günlere– kadar gelmişti! 

İşte, benim Binbir Gece Masalları’yla tanışma mın 

böyle kü  çük bir hikâyesi var... Onu da si  zinle paylaş

mak is  tedim.

Süleyman Bulut
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Binbir Gece Masalları 

Başlıyor!

O zamanı yaşamış olanların anlattıklarına ya 

da yaşayanlardan dinlemiş olanların aktardıklarına 

göre...

Ülkenin birinde inatçı, kibirli, kendini dev ay  na

sında gören, kulağı kendi söylediğinden başkasını 

duy mayan, astığı astık, kestiği kestik bir şah yaşar

mış.

Adı da Şehriyar’mış, bu şahın. 

İşte bu Şehriyar bir gün, eşinin kendisini al  dat   

tığını ileri sürerek hemen cellatı çağırtmış ve eşi  nin 

başının vurulmasını buyurmuş. 

Cellat, Şehriyar’ın buyruğunu hemen yerine ge    

tirmiş.

Bu korkunç ceza bile öfkesini yatıştırmaya yet  
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memiş Şah Şehriyar’ın. Artık bütün kadınları kendine 

düşman görüyormuş... Hepsini cezalandırmak için 

korkunç bir karar almış.

Vezirini çağırıp, “Bundan böyle her gün bir genç 

kızla evlenece ğim; evlendiğim kadını o gecenin saba

hında cellata teslim edeceğim!” demiş.

Şehriyar’ın ülkesinde göngörmüş, aklı başında 

bilge insanlar da yaşarmış. Bunlar hemen ko  şup 

“Aman Şahım yapmayın, etmeyin,” deyip ka  ra  rını de

ğiştirmeye çalışmışlar.

Şah Şehriyar, kararını değiştirmemiş.

Şah’ın yakınındaki devlet adamları, varıp kar şı

sına dizim dizim dizilmiş, el pençe divan du  rup “Ey 

şanı büyük Şahım, bu sizin şanınıza ya  kış maz,” deyip 

kararını değiştirmeye çalışmış.

Şah Şehriyar, kararını değiştirmemiş.

Bir günlük gelin iken kızları cellata giden anaba

balar sıra sıra gelip yalvar yakar olmuş, “Sen Şahsın, 

sen büyüksün, kızlarımızı bize ba    ğışla,” deyip büyük

lük göstermesini istemişler.

Şah Şehriyar, kararını değiştirmemiş.

Her geçen gün öfkesi büyüyen, her sabah, gü 

nün   ışımasıyla birlikte yeni evlendiği gencecik eşi    ni 

acımadan cellata teslim eden Şah Şehriyar, Ve    zir’ine 

buyruk üstüne buyruğu veriyormuş, “Bakasın Vezirim, 

dün gece evliydim, bu sa  bah değilim... Hemen bana 

kentin en güzel kızını bu  lup getireceksin, evlenece
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ğim onunla... Kar şı ma gelip, ‘yok, bulamadım’, der

sen kellen gider, bil miş olasın!” diyormuş.

Can derdine düşen Vezir, istemeye istemeye de 

olsa, Şah Şehriyar’ın buyruklarını hemen yerine ge

tirmeye çalışıyormuş.

Bir, beş, on, yüz... derken, öyle bir an gelmiş ki, 

kentte padişahla evlendirilecek genç kız kalma mış. 

Başını kaybetmekle karşı karşıya kalan Ve  zir, başla

mış kara kara düşünmeye. 

Yine o zamanı yaşamış olanların anlattıklarına ya 

da yaşayanlardan dinlemiş olanların aktardıklarına 

göre...

Bu vezirin iki de kızı varmış. İkisi de güzel, iki si 

de alımlı bu kızlardan büyüğünün adı Şehra zat, kü

çüğünün adı Dünyazat’mış. 

Şehrazat, güzelliğinin yanı sıra akıllı, sevecen, 

okumayı seven bir kızmış. Bulabildiği bütün dünya 

masallarını okur; okumakla kalmaz, bunla rı o tatlı 

diliyle, kardeşi Dünyazat’a güzel güzel an   latırmış.

İşte bu Şehrazat, kaç zamandır babasının bir der 

di olduğunu seziyor, görüyor ama bunu babasının 

anlatmasını bekliyormuş. 

Bir gün, beş gün, on gün... Bakmış ki, babasının 

anlatacağı yok. Üstelik günden güne de zayıflıyor, 

yemeden içmeden kesiliyor... 
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Geçmiş karşısına, “Benim güzel babacığım, gö

rüyorum, bir derdin var senin, nedir söyle?” demiş. 

Kızı böyle deyince, derin bir of çeken Vezir, an         

latmak istememiş önce. Yok bir şey, deyip ge  çiş  tir

meye kalkmış. Ama Şehrazat’ın anlayışlı, tat  lı dil  li  ıs

rarlarına dayanamamış. Yana yakıla, ön   ce Şah Şeh

riyar’ın buyruğunu, sonra da koskoca kent   te evlilik 

yaşında genç kız kalmadığını anlatmış. 

Babasını dinleyen Şehrazat, “Yanılıyorsun sevgi

li babacığım, Şah’la evlendirebileceğin bir genç kız 

var,” demiş.

Gözleri parlayan Vezir, merakla, “Kimmiş benim 

bilmediğim bu genç kız?” di  ye sormuş.

Şehrazat, gülümseyerek yanıt vermiş:

“Ben!” 

Bunu duyan Vezir kızına açılmakla ne büyük bir 

yanlış yaptığını anlamış ama çok geçmiş artık. Ba

ğı  rıp çağırarak bu işin olamayacağını kesin bir dille 

belirtmiş. 

“Kızımı kendi ellerimle cellata teslim edemem!” 

demiş.

Şehrazat, öfkesinden yerinde duramayan ba  ba 

sına, bilmiş bilmiş gülümsemiş.

“Bak babacığım,” demiş, “kentte evlendirilecek 

genç kız kalmadı diyorsun, bu demektir ki ca   nın teh

likede. Şah’la beni evlendirirsen hem senin hayatını 

kurtarırım hem de bundan sonra cellata gidecek ge

linlerin hayatını...”
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Sadece bunu söylememiş... Nasıl kurtaracağını 

da akla uygun bir mantıkla öyle gü  zel anlatmış ki, 

ba  basının yüreğine su serpilmiş biraz; tüm kuş    kuları 

dağılmasa da kabul et  mek zorunda kalmış kızının 

Şah Şehriyar’la ev  len  mesini.

Düğün gecesi, kocası olmaya hazırlanan Şah 

Şeh       riyar’la yalnız kaldıklarında Şehrazat, “Şahım, 

eğer uygun görürseniz bir dileğim var,” demiş.

Hiç böyle bir istekle karşılaşmayan Şah Şeh ri yar, 

meraklanmış; öfkeyle bakan gözlerini kocaman aça

rak, “Nedir?” diye sormuş.

Şehrazat, önüne bakarak, “Şahım, sizin eşiniz ol

duktan sonra, yarın şa  fak la beraber kafam kesilecek 

madem; izin verin, bu gece kız kardeşimi son bir kere 

daha göreyim, onunla vedalaşayım... Bu benim son 

dileğim,” de  miş.

Son isteğe, son dileğe o zaman da kimse hayır 

di  yemezmiş. Şah Şehriyar da hayır dememiş. Dün            ya

zat’ın saraya çağrılmasına izin vermiş. Kız  kar de   şi  ni 

karşısında gören Şehrazat, hemen ona bir göz kırp

mış, daha önceden anlaştıkları gibi, “Kardeşim bili

yorsun bu gece son gecemiz; benden bir isteğin, son 

bir dileğin var mı?” diye sormuş.

Küçük kız kardeş, yine daha önceden anlaştık

la  rı gibi, “Benim güzel ablacığım, sen bana her gece 

çok güzel masallar anlatırdın. O masallardan birini 

da  ha anlatırsan çok sevinirim... Son dileğim bu  dur,” 

demiş.



Sü
le

y
m

a
n

 B
u

lu
t   G

E
M

İC
İ SİN

D
B

A
D

18

Şehrazat, Şah Şehriyar’a bakmış. 

Şah Şehriyar, iki kız kardeşe bakmış. 

Gönülsüzce de olsa başını sallayıp “tamam” işa

retini verdikten sonra bir perdenin arkasına geçip iki 

kız kardeşi baş başa bırakmış.

Şehrazat da bu ânı bekliyormuş işte...

Büyük bir heyecanla ve Şah Şehriyar’ın da du   

yabileceği bir sesle, Gemici Sindbad’ın olağanüs tü 

serüvenlerini anlatmaya başlamış.








