




Her çocuk, düşüncesini özgürce açıklama ve
kendiyle ilgili konularda, karar oluşturma
sürecine katılma hakkına sahiptir.
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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, 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, SİHİRLİ 

ÇAYDANLIK / ÇOCUKLARIN HAKLARI VAR 3, 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, SARITAY, SU KARDEŞLER, 

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

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

YÜREK, YILDIZLI ALFABE





Hey Küçük!

Vapurdan indiğimde yağmur başlamıştı. Bir elim-

de çanta, öbür elimde elma ve portakal dolu pazar 

torbaları, metrobüs durağına doğru hızla yürümeye 

hazırlanıyordum ki hemen önümde gazete bayisini 

görünce hazır şuradan gazetemi de alayım diye dü-

şündüm. 

Gazetemi aldım. 

Koltuğumun altına sıkıştırdıktan sonra bugün 

için alınması gereken her şeyi almış olmanın rahatlığı 

içinde, adımlarımı hızlandırarak durağa doğru ilerle-

meye başladım. 

Beş on adım attıktan sonra gazetenin, koltuğu-

mun altından yavaş yavaş kaydığını fark ettim.

Çantamı açıp gazeteyi içine koymayı düşünme-

dim değil ama yağmur altında, pek de iyi bir fikir gibi 

gelmedi bu bana. 

Üç beş adım daha gitmiştim ki gazetenin, dirseği-
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min ucuna kadar kaydığını ve düşmek üzere olduğu-

nu görünce durdum.

Yardım istemek için çevreme baktığımda gördüm 

o delikanlıyı.

Hemen biraz ileride, akasya ağacının altındaki 

bankta oturmuş, elindeki cep telefonunun üzerine 

eğilmiş duruyordu. Benim oğlanın yaşlarında ol-

malıydı. Öyle olması, ondan yardım isteyebileceğim 

duygusunu yarattı bende. 

“Delikanlı!” diye seslendim aceleyle. Yağmur al-

tında ıslanıyordum.

Delikanlıda bir hareket olmadı. Sesimi biraz daha 

yükselterek, “Delikanlı, bir dakika bakar mısın?” de-

dim.

Delikanlı, başını hafifçe kaldırıp tam bana değil 

ama benim bulunduğum tarafa doğru şöyle bir baktı. 

Sonra yeniden eğildi cep telefonunun üzerine. 

Beni duymamış olamazdı. Yoksa yaşı sandığım-

dan daha mı küçüktü? Delikanlı olarak görmüyor 

olabilirdi kendini. Sesimi daha da yükselterek:

“Küçükkk! Küçük, bir bakar mısın?” diye seslen-

dim.

Bu kez başını kaldırıp doğrudan bana baktı. Göz 

göze gelince:

“Bir yardım eder misin?” dedim.

Gövdesini dikleştirdi. Sırtını oturduğu bankın ar-

kasına yasladı. Kollarını göğsünün üstünde kavuştu-
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rup hiçbir şey duymamış gibi sağına soluna bakmaya 

başladı.

Bu delikanlı da bizim oğlan gibi işine gelmeyen 

şeyleri duymuyordu sanırım. Bozulmasına bozuldum 

ama neyse dedim... Başka çare yoktu, gazeteyi koltu-

ğumun altına kendim sıkıştıracaktım. 

Bunun için elimdeki paketleri yavaşça yere bı-

rakmaya çalışırken, kolumu kıpırdatınca, gazete kol-

tuğumun altından kurtulup düşmeye başlamasın mı? 

Aman, yakalayayım şunu ıslak yere düşmeden diye  

aniden atılınca, bu kez de pazar torbaları elimden 

kurtulup ıslak betonun üstüne dağılmasın mı?

“Hay beceriksiz,” diye söylendim kendi kendi-

me... Dökülenleri toplamak için hemen eğildiğimde  

yaklaşan ayak seslerini duyunca başımı kaldırdım.

Gelen o delikanlıydı... Evet, o çocuk.

“Amca yardım edeyim,” diyerek hemen eğildi 

yanıma. 

Topladıklarını bana uzattığında dikkatle yüzüne 

baktığımı görünce:

“Başka yapabileceğim bir şey var mı?” diye sordu.

“Teşekkür ederim,” dedim. Bir an durup düşün-

dükten sonra:

“Teşekkür ederim de,” dedim, “benim anlamadı-

ğım biraz önce, kaç kere seslendim...”

“Bana mı seslendiniz?” dedi, sözümü keserek. 

Masum ama şaşkın bir bakış vardı yüzünde.
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“Evet... Delikanlı, delikanlı diye kaç kere seslen-

dim,” dedim. 

Omuzlarını dikleştirdi birden. Kötü bir şey söyle-

mişim gibi kaşlarını çatarak:

“Ha, bakmam o zaman,” dedi sert bir sesle, “hiç 

bakmam, kusura bakmayın!”
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