




Her çocuk yaşama, yaşamını 
devam ettirme ve gelişme hakkına sahiptir!
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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 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, ANNE BEN 

YAPABİLİRİM / ÇOCUKLARIN HAKLARI VAR 2, 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





Sen Kimden 
Yanasın? 

Bütün gece kesik kesik öksüren Selim, annesinin 

kahvaltı masasına öksürük şurubu da koyduğunu gö-

rünce çığlığı bastı:

“Onu yememmmmmmm!”

Acele cevap vermek isterken yaptığı bu yanlış an-

nesini güldürdü:

“Bence de yeme,” dedi annesi, “içmen yeterli, 

sadece bir kaşık!”

Kendine de komik gelen bu yanlışı düzeltmeye 

çalışan Selim: 

“İçmem diyecektim zateeeen!” diye sızlandı.

Annesinin yüzü asıldı hemen, kaşları çatıldı. 

“Selim’ciğim, biz doktora niye gittik?” diye sordu.

Selim, yutkundu. Öksürmemek için yutkundu. 

Kupkuru boğazında büyüyen bir şey vardı. Tırmalaya-

rak yukarı doğru yükselen bir şey, boğazını tıkamak 
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istiyordu sanki. Annesine fark ettirmemeye çalışıyor-

du ama olmuyordu işte. 

 “Öhöö! Öhööö!”

Onun öksürdüğünü gören annesi, söylediklerin-

de ne kadar haklı olduğunu bir kere daha tekrarla-

dıktan sonra:  

“Bak… Bunun için gittik doktora,” dedi. “İki gün-

dür öksürüyorsun, uyuyamıyorsun. Kıpkırmızı oldu 

gözlerin!”

Annesini yatıştırmak isteyen Selim, öksürükle 

birlikte kısılan sesini zorlayarak: 

“Geçiyor zaten anne,” dedi, “azaldı… Bugün biter 

artık.” 

Annesi, hiç de öyle düşünmüyordu. 

“Hayır efendim! Öksürük kendi kendine bitmez,” 

diye çıkıştı. Selim’i dikkatle süzdükten sonra:

 “Hem sen kimden yanasın; öksürükten mi, sağ-

lığından mı?” diye sordu.

“Öksürükteeeen!” diye cevap vermeyi şu an ne 

çok isterdi Selim. O şurubu içmemek için söylerdi 

bunu.  

Söylemedi. Annesinin daha fazla konuşmasını is-

temiyordu. Cevap olarak iştahı açılmış gibi ileri atılıp 

ekmeğine yumuşak peynir sürmeye başladı. Peynirli 

ekmeğinden bir ısırık alır almaz da süt dolu bardağa 

uzandı. Oğlunun kendiliğinden, bir hatırlatma yapıl-

madan süt bardağına uzandığını görmek annesini 



memnun etmişti. Gergin yüzü yumuşadı biraz. Bunu 

fark eden Selim, ağzındakileri zorlanarak da olsa 

yuttuktan sonra:

“Zaten öksüren ben değilim, boğazım,” diye şaka 

yaptı annesine.

Annesi de şakayla karşılık verdi:  

 “O zaman söyle boğazına, öksürmesin!” 

“Söylüyorum anne,” dedi Selim elini boğazında 

gezdirirken, “beni dinlemiyor ki!” 

 “İyi ya,” dedi annesi, “seni dinlemiyorsa doktoru 

dinlemek zorunda.”

Mutfak kapısına doğru yürürken ekledi: 
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“Ben de hazırlanayım… Güzelce kahvaltını bitir, 

şurubunu iç; okula ben bırakacağım seni.” 

Annesinin mutfaktan çıkmasıyla üzerinden büyük 

bir yük kalkmış gibi rahatlayan Selim, masadaki kah-

valtılıklara baktı. Yumuşak peyniri çok severdi. Şimdi 

yediği bir dilim bile fazla gelmişti. Yeşil zeytine bayı-

lırdı. Görmek bile istemiyordu. Reçel… Hımmmm… 

Vişne reçeli olursa hele... Tereyağlı ekmeğin üstünde; 

iki lokmada yalayıp yutardı. 

Reçel kâsesinin yanında şurup şişesi duruyordu. 

Gözü ona kayınca gerildi yine. Sandalyesini ters çevi-

rip masaya sırtını döndü görmemek için. 

İçmeyecekti işte! İçmeyecekti! İçmeyecekti!



Dile Benden   
Ne Dilersen

Selim, şurubu içmeyeceğini kendi kendine tekrar 

ederken kulağına gelen bir tıkırtıyla irkildi. Sağına 

soluna baktı, bir şey göremedi. 

Hafif hafif, belli aralıklarla geliyordu ses… Bir 

melodi gibiydi. 

Kulağına gelen sesi dikkatle izleyince ocağın 

üstündeki çaydanlığı gördü. Çaydanlığın üstündeki 

demliğin kapağı hafif hafif, düzenli aralıklarla inip 

inip kalkıyordu. Kapak aralandıkça altından çıkan 

küçük buhar bulutçukları hemen dağılırken demliğin 

ucundan yoğun bir şekilde çıkıp ileri fırlayan buhar 

bulutu tavana doğru yükseliyordu.

Yükselirken genişliyor, daralıyor, şekilden şekle 

giriyordu…

Kuş oluyordu… S oluyordu… Gemi oluyordu… 

Gülen bir yüz oluyordu. Sonra kaşları çatılmış bir 
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