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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, 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, GÜNAYDIN! GÜNAYDIN!, 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, KOCAMAN KÜÇÜK DENİZ, MAVİŞ, 

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

PALAVRACILAR KRALI, PENCEREDEKİ KUŞ, SARITAY, SU KARDEŞLER,

ŞAKA, ALAY VE HAZIRCEVAPLARIYLA YAHYA KEMAL, ŞİPŞAK BİLMECELER 1,

ŞİPŞAK BİLMECELER 2, ŞİPŞAK BİLMECELER 3, TOPARLACIK NOKTA VE 

ARKADAŞLARI, YEŞİL YÜREK KAYABEYİ, YILDIZLI ALFABE





Bir, İki, Üç…

Kitapadam, çalışma masasında olmaktan çok 

mutluydu. Rafa kaldırılmayı, rafta durmayı sevmezdi 

pek.

Çocuklar, sabahın erken saatlerinden itibaren 

ona koşar, çok kullanılmaktan dolayı hafif parıldayan 

kapağını, “Günaydın!” diyerek kaldırdıktan sonra 

başlarlardı sayfalarını çevirmeye. 

Kitapadam, işte o an sözcükler, cümleler ve sa-

tırlar üzerinde dikkatle ilerleyen bakışlarla buluşur, 

çocukların en yakın arkadaşı olurdu.

Okumanın büyüleyici, zenginleştirici gücüyle ta-

nıştırırdı onları. Harflerden oluşan yolları işaret 

ederek yeni ve başka dünyalara yolculuk yapmaya 

çağırırdı onları. Ya da başka dünyaları oraya getirerek 

her şeyin, okuyanın gözünde canlanmasını sağlardı.

Her seferinde yapardı bunu. Sayfalarının her ka-
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rıştırılışında, her okunuşunda.

Kitapadam’ın kapağını kapatan her çocuk, te-

şekkür edip oradan ayrılırken kendini biraz daha 

büyümüş, biraz daha güçlenmiş hissederdi. Kendine 

güveni de artardı. 

Ayrılanın yerine hemen bir başka çocuk koşardı. 

“İyi günler,” deyip başlardı Kitapadam’ın sayfalarını 

çevirmeye.

Sonra başka bir çocuk…

Sonra… Daha başka bir çocuk.

Hep göz önünde olmaktan çok mutluydu Ki-
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tapadam. Çocukların yakın arkadaşı olmaktan çok 

mutluydu.

Ta ki o yaz gecesine kadar…

Kütüphane memuru, o gece kütüphanenin iki 

penceresini açık bırakırken, “Kitapların da hava al-

maya ihtiyacı var,” diye düşünmüştü. Ortalık o kadar 

sakindi ki bunda bir sakınca görmemişti. 

Ama o sessiz ve sıcak yaz gecesi, hiç beklenme-

yen oldu işte… Nereden çıktığı hiç belli olmayan bir 

fırtına birbirine kattı ortalığı. Delice eserek açık pen-

cerelerin birinden girip diğerinden çıkarken ortalığı 

dağıtmakla kalmadı. Masanın üstünde, sabah gelecek 

çocukları bekleyen Kitapadam’ı da yerinden kaldırıp 

havada döndürmeye başladı.

Sayfalarını sürekli karıştırarak onu serseme dön-

dürdü neredeyse. Sonunda gücü kesildiğinde yüksek 

bir tepenin eteğinde dar, patika bir yolun kıyısına, 

otların arasına bırakıverdi Kitapadam’ı.  

Cildinde otların serinliğini hisseden Kitapadam, 

kısa sürede kendini toparladı. Rahat bir soluk alıp 

çevresine baktığında yoldan üç çocuğun kendine 

doğru yaklaştığını gördü. Biri kız, ikisi oğlan, üç ço-

cuk…

Her biri sırtında kocaman bir çuval taşıyordu. Of-

layıp pufladıklarına, adımlarını titreyerek attıklarına 

göre çuvalları ağır olmalıydı. 

Hiç beklemediği bir yerde çocuklarla karşılaşmak 





İnsan Okur

Temel Çocuk Hakları

Çocukların hakları Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
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