




Çocuklar arasında ayrımcılık yapılamaz.
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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, 

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, 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





Küçük Devler

Onlara Küçük Devler deniyordu...

Gökyüzünü delecekmiş gibi yükselen apartman 

ve gökdelenlerin arasında sıkışıp kalmış küçük bir 

sahada çalışıyorlardı. 

Topu yakalayıp, yerde sektirip, çevirip, döndürüp 

çembere öyle ustaca atıyorlardı ki antremanlarda 

bile büyük bir taraftar kitlesi hayranlıkla onları izli-

yordu.   

Cesaretleri ve mücadele istekleriyle topu kullan-

ma becerilerini ustaca birleştirerek her maçtan zaferle 

çıkmayı başarıyorlardı. Kendilerine o kadar güveniyor-

lardı ki bir ara, hızını alamayan kaptanlarının, “Karşı-

mıza çıksalar filleri bile yeneriz,” dediği duyuldu.

Bunu duymak bir tek Koç’un hoşuna gitmedi:

“Kendinize güvenmeniz güzel, cesaretinizi de 

iyi oyununuzdan aldığınızı biliyorum ama bu size 
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başkalarını küçümseme hakkı vermez,” diye uyardı 

onları. 

 Koç’u saygıyla selamlayan Küçük Devler’in kap-

tanı:

“İşte saha,” dedi.

Sonra arkadaşlarını gösterdi: 

 “İşte Küçük Devler!” 

Sonra da sahayı göstererek:

“Çıksınlar karşımıza, filleri bile yeneriz. Öyle de-

ğil mi arkadaşlar?” diye gürledi.

Arkadaşları ellerini potaya basket atarmış gibi 

yapıp, hep bir ağızdan haykırarak cevap verdi:

“Yeneriz! Yeneriz! Yeneriz!”

Bu destekle iyice coşan kaptan, daha da ileri gi-

derek, 

“Basketbol herkesin oynadığı ama daima Küçük 

Devler’in kazandığı bir oyundur,” dedi.

Alkışlarla karşılandı bu sözleri de. 

Sesleri öyle güvenli, öyle gür çıkıyordu ki duyma-

yan kalmadı onları. 

Küçük Devler’i her zaman yakından izleyen spor 

muhabirleri için kaçırılmaz fırsattı bu. Hemen cep 

telefonları açılıp gazeteler arandı ve yarınki spor say-

falarının haber başlıkları yazdırılmaya başlandı:

“Baskette dev kapışma!”

“Yenilmez Küçük Devler...  Yenilmez Küçük Filler’i 

yeneriz dedi!”
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 “Küçük Devler’den büyük meydan okuma!”

Televizyon muhabirleri de hemen kameraman-

larına hazır olmalarını söyledikten sonra, kanalları 

arayarak çok önemli bir gelişme için canlı yayına 

geçmeleri gerektiğini bildirdiler. Normal yayın akışını 

kesen pek çok kanal, ekranlarını spor muhabirlerine 

teslim ettiler:

“İyi akşamlar sayın sporseverler! Şimdi aldığımız 

bir haberi veriyoruz...”

 “Bugün yaptıkları antreman sonrasında kana-

lımıza açıklama yapan Küçük Devler, Küçük Filler’e 

meydan okudu...”

“Küçük Filler bu meydan okumaya ne cevap ver-

di? Az sonra... Bizden ayrılmayın... Az sonra canlı 

yayında...”
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