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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

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

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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İlk Kitabım… Kar Tanesi

Kar Tanesi benim yazı yolculuğumun ilk kitabı…

Daha önce epeyce bir radyo oyunu yazmışlığım 

vardı. Bu oyunlar TRT radyolarında yayımlanmıştı. 

Dönemin çocuk dergilerinde öykü ve masallarım da 

yayımlanmıştı.

Ama yazdığım ve yayımlanan ilk kitabım Kar Ta-

nesi’dir…

Yazmaya nasıl karar verdim?
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi üçüncü sınıf-

taydım; bir yıl sonra okul bitecekti… Okul sonrası 

hangi alanda çalışacaktım? 

Maliye-İşletme bölümünü seçtiğim için bankacılık, 

işletme ve muhasebe gibi görünüyordu. Bu alanlar 

rakamlarla çalışılan alanlardı. Konu üzerinde düşün-

meye başlayınca rakamlardan çok harfleri sevdiğimi 

fark ettim. Madem harfleri daha çok seviyordum, o 

zaman harflerle ilgili bir alan seçmeliydim kendime… 

Hayatımı yazarak kazanmaya karar verdim.
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Bakalım, yazabilecek miydim? 
Karar verdim ama, yazmak için karar vermek yeterli 

değildi ki… Bakalım, yazabilecek miydim? 

Evet, daha önce, radyo oyunları, masallar, öyküler 

yazmıştım, ama ben, yazar olmanın ölçütünü ‘roman 

yazmak’ olarak görüyordum. 

Bir roman yazabilecek miydim, peki?

Bunu anlamanın tek yolu vardı: Oturup yazmak.

Ben de oturup yazmaya başladım.

Niye çocuk romanı? 
Hayatımı yazarak kazanma kararı verdiğim yıllarda 

(1977-79), Türkiye’de çocuk edebiyatında bir can-

lanma olmuş, gazete ve dergilerde kendine geniş yer 

bulmaya başlamıştı. Ayrıca, 1979 yılında ilan edilen 

“Dünya Çocuk Yılı” Türkiye’de de coşkulu bir şekilde 

kutlanıyor, arka arkaya, büyük bir keyifle okuduğum 

çocuk kitapları yayımlanıyordu. 

Ben de bir çocuk romanı yazmaya karar verdim.

Kar Tanesi nerden aklıma geldi?
İlk kez bir roman yazma çabası içine girdiğim için 

hem çok heyecanlı hem de çok tedirgindim!

Ne yazmalıyım diye kıvranırken, ünlü Rus yazarı 

Gorki’nin bir yazısını okudum. 
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Gorki, çocuk yazarlarına seslendiği bu yazısında 

doğa olaylarının çok güzel roman konusu olabilece-

ğini söylüyordu. 

Aklıma hemen çocukluğumda yağan karlar geldi. 

Çok kar yağardı, o zaman. Kar tatili de olmazdı; yoktu 

öyle bir şey. Okula, haftalarca karlara bata çıka gider 

gelirdik. Karlarla oynamaktan ellerimiz buz keserdi. 

Ama böylece, kar tanelerini çok yakından tanımıştım. 

Bu dönemi düşündüğümde hatırladığım gözlemler 

bana cesaret verdi.

Kırk yıl önce, ilk kitabım Kar Tanesi’ni, dokuz-on 

ay lık bir çalışma sonucunda, birkaç kere yeniden 

ya zarak tamamladığımda dünyanın en mutlu insanı 

ben dim.

Şubat 2020



Gökyüzü ile yeryüzü arasında  
bir öykü...



Gökyüzünün savrulup devrildiği bir gün! 

Bulutların toplanıp dağıldığı,

Esip gürlediği fırtınanın,

Havanın buz kestiği bir gün! 

Aylardan ocak, şubat, mart...

Ortalık kış kıyamet!

Ne yapsın su damlacıkları şimdi? 

Minicik... mini minicik her biri.

Yan yana durarak,

El ele vererek,

Bir çember yapıyorlar ortada. 

Filiz verir gibi çevresinde sonra, 

Tutunuyor altı kristal çubuk!

Kar, kar, kar... 

Yüz kar,

Bin kar,

Milyon kar... 

Kar, nereye baksan!

Hepsinin bir öyküsü var.

Var ama, bizim öykümüz 

Küçümen Karcık’ı anlatacak...
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Gökyüzünde Bir Kar Tanesi

Ne oldu, nasıl oldu? 

Bunu sonra... çok daha sonra öğrendi kar tanesi.

O gün, duyduğu ilk şey sessizlik olmuştu. Kulak-

larını dolduran bir sessizlik... Gözlerini açmadan 

önce kulaklarını açmış, çınlayan bir sessizliğin içinde 

bulmuştu kendini. Hafifçe süzülerek ilerliyordu derin 

sessizliğin içinde.

Sonra ilk o sesi duydu. 

Uzaktan geliyordu:

“Vuuu...”
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Büyük bir merak içinde ona döndüğünde, sesin 

giderek yakınlaştığını, yakınlaştıkça yükseldiğini, 

yükseldikçe şiddetlendiğini fark etti:

“VuuuV VuuuVvvv!” 

“Vuuuuuvvvvvvvv!” 

Delice bir uğultuyla iyice yakınlaşan ses, kar ta-

nesini kucakladığı gibi yukarıya doğru fırlattı; sağa, 

sola, yukarıya aşağıya döndürmeye başladı.

“Vuuuuuuuuuuuvvvvvvvv!”

“VuuuuuuuuuuuuuuuuvvvvvvvvVVuuuvvv!”

“VuuVvvvvuuuuuuvvvvvvvvvvvvvvvuuuuvvvvvVVVvv!”

Havada taklalar atarak dönen kar tanesi, ne ol-

duğunu anlamaya çalışırken çok öfkelendi. Bağırdı, 

çağırdı küçük, ince sesiyle. Sonra uğultuya eşlik eden 

soğuk hava ona iyi gelince sakinleşti biraz. 

Kendini toparlayarak, ne olduğunu anlamak istedi. 

Gözlerini yavaşça ve çekinerek araladı.

Gökyüzünü ve bulutları gördü ilk.

Masmavi uzayıp gidiyordu gökyüzü... Bulutlarsa 

epey ileride görünüyordu. Çok aceleleri varmış gibi 

küme küme toplanıp dağılıyor, yer değiştiriyor, renk-

ten renge giriyorlardı: Beyazken griye, griyken koyu 

griye, sonra biraz kızıla, biraz mora, sonra yeniden 

biraz griye, biraz sarıya...

Bulutlar bunu sessizce yaparken, o ses canavarı, o 

dev uğultu tam tersine, büyük bir gürültüyle dolaşı-

yordu ortalıkta. 



Savrula devrile dönmeye devam eden kar tanesi 

bir yandan da dikkatle çevresine bakıyor, ortalığı se-

siyle titreten uğultuyu görmeye çalışıyordu.

Yukarıya baktı, aşağıya baktı, sağına baktı, soluna 

baktı... Onu bir türlü göremeyince, seslendi: 

“Heyy! Kimsin sen?” 

Uğultunun içinden aynı cevap geri geldi: 

“Heyy! Kimsin sen?”

Hemen cevap gelince, küçük bir şaşkınlık yaşadı 

kar tanesi. Nasıl karşılık vereyim diye düşünüyordu 

ki, duyduğun şeyin kendi sesi olduğunu fark etti. 

Uğultu, kar tanesinin sorusunu önce durdurmuş, 

sonra çevirip yeniden kar tanesine yöneltmişti. 

Sevimli bir şaşkınlıkla gülümsedi kar tanesi. Az 

önce uğultuya sorduğu soruyu, şimdi kendine baka-

rak sordu:

“Doğru ya... Asıl sen kimsin?!”

Düşündü. Kim olduğuna dair hiçbir şey bilmiyor-

du. Yeniden sordu:

“Kimim ben?”

Soru, yine yankılanarak döndü kendisine:

“Kimim ben?”

Merak içinde kendini incelemeye başladı. 

Beyazdı. Baştan ayağa bembeyaz... Tam ortasın-

da, kristal bir yuvarlak vardı. Altı tane kristal çubuk, 

ortasındaki kristal yuvarlağa belli aralıklarla sımsıkı 

tutunmuştu... O kristal çubuklara da daha ince, daha 
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küçük kristal çubuklar yarı dikey şekilde tutunmuş-

tu... Minicik minicik, yıldız yıldız parlıyorlardı... 

“Kendimi görüyorum ama kim olduğumu bilmiyo-

rum,” diye mırıldandı.

“Ben kimim, acaba?” diye sordu yeniden.

Bir cevap alamayınca sesini yükseltti yine:

“Ben kimiiim?!”

Yankı tekrarladı onu:

“Ben kimiiim?!”

Sesin geri dönmesi eğlenceli geldi ona. Sesini 

daha da yükselterek sordu yeniden:

“Kimimm beeen?!”

Yankı da yükseltti sesini:

“Kimimm beeen?!”

Kar tanesi sesini biraz daha yükselterek sorusunu 

tekrarlamaya hazırlanıyordu ki, başka bir ses duyar 

gibi olunca, durup dikkat kesildi:

“Vuff... Vuff... Vuff...”

“...”

“Vuff... Vuff... Vuff...” diyen ses konuşmasını sür-

dürerek,

“İşte bir tane daha... Kim olduklarını bilmiyor 

bunlar... Oluşur oluşmaz, ilk işleri ben kimim diye 

sormak oluyor,” dedi.

Ürkerek çevresine baktı kar tanesi,

“Yanılıyorsunuz, ben ilk kez soruyorum,” dedi. 

Ekledi sonra: 
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“Sizi göremiyorum... Neredesiniz?” 

“Esip gezdiğim her yerdeyim,” dedi uğultulu ses. 

“Beni görmeye çalışma, göremezsin...”

“Kaaa,” diyerek şaşkınlığını belirtti kar tanesi, 

“sizi tanıyamayacağım, öyle mi?”

“O kadar da değil,” diye cevap verdi uğultulu ses. 

“Göremezsin ama duyabilirsin.”

Birden canlandı kar tanesi:

“Doğru ya... Duyuyorum sizi... Tanıştığıma çok 

memnun oldum, ben...” 

Durdu. Kısa bir sessizliğin ardından üzgün bir 

sesle ekledi:

“... ama ben kendimi tanıtamayacağım.” 

“Uuuuu,” dedi uğultu, şaşırmış gibi. “Neden tanı-

tamayacakmışsın kendini?” diye sordu.

“Çünkü, bilmiyorum,” dedi kar tanesi, “kim oldu-

ğumu bilmiyorum.”

“Vuff... Vuff... Vuffff...” diye yine güldü uğultu. “Ben 

biliyorum,” dedi.

“Neyi?” dedi kar tanesi.

“Senin kim olduğunu?”

Bir an soluğunu tuttu kar tanesi. Sonra heyecanla, 

“Gerçekten mi? Benim kim olduğumu biliyor mu-

sunuz?” diye sordu. “Ben kimim? Söyleyin lütfen... 

Hadi, söyleyin!”

“Kar tanesi... Sen bir kar tanesisin!” dedi uğultu.

“Kar tanesi? Ben?!”
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“Evet, kar tanesisin.”

“Kar tanesi... Öyle mi?”

Kısa bir sessizliğin ardından sevinçle zıpladı kar 

tanesi:

“Yaşasınn! Öğrendim! Öğrendiim! Kim olduğumu 

öğrendimmm!”

Unutmaktan korkuyormuş gibi kendi kendine de-

falarca tekrarladı kim olduğunu:

“Ben bir kar tanesiyim... Ben bir kar tanesiyim... 

Kar tanesiyim!”

Sonra durdu birden. Çevresine bakınarak sordu: 

“Ama siz de kendinizi tanıtmadınız... Siz kimsiniz?” 

“Fuyy... Fuyy... Fuyy...” diye ıslık çalar gibi esti 

uğultu. “Ben eser-gezer birisiyim,” diye cevap verdi.

“Eser-gezer... Adınız eser-gezer mi?”

“Vuff... Vuff... Vuffff...” diye güldü uğultu.

“O zaman... adınız... VuffVuffVuffff... Öyle mi?”

Uğultu, bu kez,

“Fuyy... Fuyy... Fuyy...” diye, ıslık çalar gibi esti.

“Şimdi anladım,” dedi kar tanesi, “adınız Fuyy-

Fuyy-Fuyy!”

Uğultu bu kez, bir sağa bir sola esti:

“Hayır, hayır... Adımı yanlış öğrenmeni istemem; 

bana VuuV VuuV derler.”

“VuuV VuuV,” diye tekrarladı kar tanesi. “VuuV 

VuuV, adlarımızı öğrendiğimize göre biz şimdi arka-

daş olduk, değil mi?”



“Elbette,” dedi VuuV VuuV, “ama benim başka ad-

larım da var.”

“Başka adların da mı var, nasıl yani?!”

“Nasıl söylesem? Hızıma göre değişir.”

“Hız mı?”

“Evet, esme gücüme göre değişir.”

“Kaaa,” diyerek şaşırdığını belirten kar tanesi, 

“çok ilginç! Onları da öğrenebilir miyim acaba?” diye 

sordu.

VuuV VuuV’un sesi azaldı, azaldı, azaldı... Kısık bir 

sesle,

“Hangi birini söyleyeyim şimdi sana,” dedi ve di-

ğer isimlerini saydı:

“Esinti, meltem, rüzgâr, fırtına, boran, kasırga, 

tayfun...”

“Kaaaaa!” dedi kar tanesi. “Ne kadar çokmuş? 

Hepsi... senin adın mı?” 

“Fuyy... Fuyy... Fuyy...” diye dalgacı ıslık sesiyle 

esti VuuV VuuV. 

“Hepsi benim adım. Ha-

fif hafif eser, esinti olu-

rum... Dalgacı eser, ıslık 

çalarım... Kuvvetlice eser, 

rüzgâr olurum... Delice 

eser, fırtına olurum... Ne 

bileyim, daha delice eser, 

kasırga, tayfun olurum...”








