




Çocuklarla İlgili Her Türlü Faaliyette,
Çocuğun Temel Yararı, Önceliklidir!
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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:

101 ATASÖZÜ 101 ÖYKÜ, 101 DEYİM 101 ÖYKÜ, 101 NİNNİ, 101 TEKERLEME, 

101 YANILTMACA, ARKADAŞIM NASREDDİN HOCA, ASLAN KRAL KORK, 



ATATÜRK HANGİ TAKIMI TUTUYORDU?, BİL BENİ BİLEYİM SENİ 1, BİLENLER 

BİLMEYENLERE ANLATSIN, BİNBİR GECE MASALLARI / GEMİCİ SİNDBAD, 

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, 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 (1881-1938), SARITAY, SU KARDEŞLER, 

ŞİPŞAK BİLMECELER 1, ŞİPŞAK BİLMECELER 2, ŞİPŞAK BİLMECELER 3, 

TOPARLACIK NOKTA VE ARKADAŞLARI, UÇANKUŞ’TAN AL HABERİ, YEŞİL 

YÜREK, YILDIZLI ALFABE



En Güzel Ödev

Pencerenin önüne oturup annesinin okuldan 

dönmesini bekleyen Ufuk, onun köşeden döndüğünü 

görür görmez çığlığı bastı:

“Anneanne! Anneanne! Yaşasın geliyor, annem 

geliyor!”

Koştu hemen, kapıyı açtı. 

Annesi, onu kapıda görünce, “Oğlum beni kapı-

larda karşılarmış,” diyerek kucakladı, sarıldı ona. 

Kendisini saran kollardan sabırsızca kurtulmaya 

çalışan Ufuk, soluk soluğa:

“Anne, öğretmen ödev verdi. Yazı ödevi; ama bu 

sefer en güzel ödev benimki olacak,” dedi.

Annesi, çok sevindi bu habere. 

“Yaaaa? Ne güzel... Başladın mı yazmaya?” diye 

sordu.

“Hayır anne,” dedi Ufuk, “seni bekledim.”

Annesi, başını biraz geriye atıp baktı:
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“Beni mi bekledin, niye?” 

“Sen öğretmensin anne,” dedi Ufuk. “Sen daha 

iyi yazarsın.” 

Kısa bir suskunluktan sonra:

“Yanlış anlamadıysam,” dedi annesi, “ödevini be-

nim yazmamı istiyorsun, öyle mi?”

Ufuk, annesinin bu işten pek hoşlanmadığını an-

lamıştı. 

“Ama senin yazın daha güzel anne,” diye açıkla-

maya çalıştı. Sonra da bütün sevimliliğini takınarak:

“Öğretmenin en beğendiği ödev, benim ödevim 

olacak anne,” dedi. 

Annesi, salona doğru yürürken, “Yaa, demek öyle 

küçük bey?” diye karşılık verdi, alaycı bir ses tonuyla. 

Ufuk peşindeydi:

“Çok değil anne, iki sayfacık... Hemen yazalım 

mı anne?”

Annesi, elindeki kitapları, ödev kâğıtlarını masa

nın üstüne bırakırken, “Bir dakika oğlum,” dedi, “ön

ce anneanneye bir selam verelim.”

Anneanne, mutfaktan başını uzattı: 

“Hoş geldin kızım, aman şu çocuğun derdi neyse  

bir dinle bakalım. Okuldan geldiğinden beri annem 

ne zaman gelecek diye sorup durdu. Sana bir şey 

söyleyecekmiş.”

“Söyledi, söyledi,” dedi annesi, “ama önce ko-

nuşmamız gerek.”
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Ufuk’un hiç hoşuna gitmedi bu, bir ayağını sertçe 

yere vurdu:

“Ama anneeee ya!” 

Annesinin kendini bir koltuğa bıraktığını görün-

ce de onu, bir elinden tutup masaya doğru çekmeye 

çalıştı:

“Masaya oturalım mı anne? Hadi anne!”

“Bir dakika bir soluk alayım oğlum, altı saat der-

sim vardı bugün.”

Annesini masaya doğru çekiştirmeye devam eden 

Ufuk, “Tamam işte, masada oturalım,” diye ısrar etti.
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Annesi, onu taklit ederek:

“Sonra da ödevimi yap anne, değil mi?” diye kar-

şılık verdi.

“Ama anne... Sen önce ödevini yap demez misin?”

“İyi de ben sana yap diyorum. Başkasına yaptır 

mı diyorum?”

“Lüt-fen an-neee ya!” 

“Önce bir düşün,” dedi annesi, “ödevini ben ya-

parsam bunun sana ne yararı olacak?”

Ufuk, heyecanla açıkladı:

“Sınıfın en güzel ödevi olacak diyorum anneee!”

“Sınıfının en güzel ödevi olması, senin yazını gü-

zelleştirmez ki...”

“Can’ın yazısı da güzel değildi anne... Geçen se-

fer en güzel ödev, onunki seçildi ama!”

Annesi bir an durdu, Ufuk’a dikkatle baktı:

“Anlamadım! Nasıl oluyor bu?” 

“Babasından ödevini yazmasını istemiş Can... Ba-

bası da yazmış anne.”

“Hımmm,” dedi annesi, iki eliyle saçlarını düzelt-

tikten sonra:

“Öğretmenin bir şey demedi mi buna?” diye sor-

du.

“Öğretmenim bilmiyor ki anne!”

“Yaa... Demek bilmiyor!”

Durdu, düşündü, dalgınlaştı bir an. Kendini, ma-

saya doğru çekiştirmeye devam eden Ufuk’a:
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