
Merhaba Sevgili Çocuklar, 

 

Nasılsınız bakalım 16. buluşmamızdan bu yana? Resimlerinizi çok merak ediyorum. 
Tüm resimlerin çok güzel olduğuna eminim. Hepsini görmeyi çok isterdim. Hepiniz 
tamamlayıp kurutabildiniz mi? Sevdiniz mi yumurta kabuklarıyla resim yapmayı? Ne 
güzel, çok sevindim.  

Eğer hazırsanız yine bir oyun oynayarak başlayalım. Bu oyunda, dört mevsim için 
halının dört farklı köşesini işaretlememiz gerekiyor. Köşelerden biri sonbahar, diğeri 
kış, ondan sonraki ilkbahar ve en sonuncusu da yaz olacak. İsterseniz kâğıtlara 
mevsimlerin adını yazıp halının üzerine koyabiliriz ya da mevsimlerin bize 
düşündürdüğü renklerde herhangi bir nesneyi bu köşelere koyabiliriz. Örneğin, 
ilkbahar için yeşil bir nesneyi bir köşeye, sonbahar için turuncu bir nesneyi diğer 
köşeye koymak gibi. Nasıl kolayınıza geliyorsa. İsterseniz burada kaydı durdurup 
ortamı ve köşeleri hazırlayabiliriz de. Nesneleri yerleştirdiğimizde geri gelmeyi 
unutmayın lütfen. Hazır mısınız? Şimdi ben size herhangi bir mevsimle ilgili özellik 
söyleyeceğim. Söylediğim özellik hangi mevsime aitse tek ayağınızla sekerek o köşeye 
gitmeniz gerekiyor. Başlıyorum.  

Bazı hayvanlar kış uykusundan uyanır; evet, ilkbahar köşesindeyiz. Kar yağar; kış 
köşesine sekerek gittiniz mi? Her yer yemyeşil olur; yine ilkbahar köşesi. Kış hazırlıkları 
yapılır; evet, sonbahar. Doğa derin bir uykuya dalarak dinlenir; evet, kış köşesine 
sekerek gidiyoruz. Havaların en sıcak olduğu mevsimdir; evet, yaz köşesindeyiz. 
Göçmen kuşlar sıcak ülkelere göç ederler; evet, sonbahar. Yapraklar sararıp 
dökülmeye başlar; sonbaharda kalıyoruz. Bazı hayvanlar kış uykusuna yatar; 
sonbaharda kalmaya devam ediyoruz. Tohumlar ekilir, fidanlar dikilir; ilkbahara 
gidiyoruz. En kalın giysilerimizi giyeriz; kış. Harika, ne kadar iyi biliyorsunuz 
mevsimlerin özelliklerini. Çok iyiydiniz gerçekten. 

Aa, bir saniye, Tipoti’nin sesini duyuyorum sanki. Bize sesleniyor sanırım. 
Duyamıyorum seni Tipoti. Şimdi anladım. Tipoti, bizden biraz acele etmemizi istiyor. 
Kargayı kaçırmak istemiyorlarmış. Tekerlemeleri ezberleyip kelimelerin sayısını 
bulduğumuzda halı havalanacaktı, hatırladık mı? Yapabildiniz mi istenenleri? Hatırlıyor 
musunuz, tekerlemeyi? Şöyleydi: 

Elalem bir ala dana aldı, ala danalandı da; biz bir ala dana alıp ala 
danalanamadık.     

İşte tekerlememiz buydu. Haydi o zaman, bu tekerlemeyi sanki çok üzgün biri 
söylüyormuş gibi söyleyelim. Şimdi de çok heyecanlı biri gibi söylemeye ne dersiniz? 
Çok güzel oldu ikisi de. Siz isterseniz bunu bir de kızgın biri söylüyormuş gibi 
söyleyebilirsiniz. 



Peki bu tekerlemede kaç tane kelime olduğunu bulabildiniz mi? Efendim? Duyamadım, 
kelimenin eş anlamı sözcük mü? Aa, gerçekten mi? Çok sevindim bunu öğrendiğime. 
Teşekkür ediyorum paylaştığın için. 15 tane sözcük ya da kelime var diyorsun. Harika.  

1.elalem 2.bir 3.ala 4.dana 5.aldı 6.ala 7.danalandı 8.da 9.biz 10.bir 11.ala 12.dana 
13.alıp 14.ala 15.danalanamadık.  

Çok güzel, haydi sözlerimizi söyleyip gönderelim o zaman. 

Uç uç Tipoti’ye 

Uç uç Galima’ya 

Uç uç Pako’ya 

Uç uç büyükanneye. 

Halı havalanmış, şu anda ağzında kralın tacıyla kaçan karganın peşindelermiş. Epeyce 
uçtuktan sonra dağ gibi bir yere varmışlar. Dağın tepesinde, ağaçların arasında 
şelaleler akıyormuş. Muhteşem bir doğal çevreymiş burası, hayran kalmışlar. Diğerleri 
manzaradan gözlerini ayıramazken, Tipoti ve Galima dikkatle kargayı takip 
ediyorlarmış. Karga en tepedeki şelaleye ulaştığında biraz gökyüzünde uçmuş ve 
sonra hızla şelalenin arasına dalıvermiş. “Eyvah!” diye çığlık atmış Galima. Tüm gözler 
oraya dönüvermiş birden. Karganın başının dertte olduğunu düşünüp üzülürlerken 
karga girdiği hızla şelalenin arasından çıkıvermiş bir süre sonra. Bu kez pençeleri 
boşmuş. Anlamışlar karganın kral tacını şelalenin arkasına sakladığını. Karga 
uzaklaştığında şelalenin içine girmeyi düşünmüşler ama bunu halıyı ıslatmadan 
yapmaları gerekiyormuş. Eğer halı ıslanırsa ağırlaşır ve uçamazmış. Ne yapacaklarını 
düşünmeye başlamışlar. “Tabii ya, çadıııırrrr!” diye bağırmış büyükanne. Hemen yere 
inmişler ve halıyı su geçirmeyen çadırın içine yerleştirivermişler. Yeniden 
havadalarmış artık. Hızla şelalenin içine dalıvermişler, tam karganın geçtiği yerden. 
Gerçekten şelalenin tepesine yakın, hiç kimsenin bulamayacağı bir yerde, bir mağara 
varmış. Biraz ıslanmışlar ama mutlularmış tacı bulabilecekleri için. O da ne mağaranın 
kapısında; 

 

Olur mu hiç bayramda 

Mani söylememek? 

Söyleyelim maniyi 

Kutlayalım bayramı. 



yazıyormuş, ilk mani şöyleymiş; 

Bayram geldi hoş geldi 

Evlere neşe geldi 

Kalkın gidin kapıya 

  Dostlar bayramlaşmaya geldi. 

İkinci mani ise; 

Eğlenip gülüşelim 

Tanışıp birleşelim 

Bahşişini hazırla 

    Bayramda görüşelim. 

 

Bizimkiler bu manileri söyleyince kapı hemen açılıvermiş ve girmişler içeri. Ve işte 
orada, mağara duvarının oyuğuna gizlenmiş taç. Galima tacı dikkatle eline almış. 
Altındanmış, her tarafında da değerli taşlardan süsler varmış. Onu alıp dikkatle 
çantasına koymuş. Ve hemen zaman makinesini çıkarmışlar. Hayır, o da ne? Zaman 
makinesinin üzerinde yine bir kağıt varmış. Üzerinde de bir şifre. Şöyle yazıyormuş; 

 

Öğrenmeden gidemezsin, 

Bu şelalenin adını. 

Bul ve yaz şelalenin adını, 

Çalıştır makineni.  

Sayılar da şöyleymiş; 

14-1-2-1-3-6-27-12-29 ŞELALELERİ 

 
 
Hadi bulalım bu şelalenin adını. Sen mi söylemek istiyorsun? Dinliyoruz seni. 
Alfabemizdeki 14. Harf K, 1. harf A, 2. harf B, 1. harf A, 3. harf C, 6. Harf E, 27. Harf 



V, 12. Harf İ, 29. Harf ise Z. Harfleri birleştirirsem Kabaceviz Şelaleleri olur diyorsun. 
Sizler de mi aynısını buldunuz? Harika! Ne kadar çabuk buluyorsunuz şifreleri. Biriniz 
bir şey dedi sanırım. Ne dediğini anlayamadım, biraz yüksek sesle söyleyebilir misin 
lütfen? Bu bir şelalenin ismi olduğu için özel isimdir ve ilk harfini büyük yazmamız 
gerekir diyorsun. Çok doğru, kutluyorum. Bir şey daha mı var dikkat etmemiz gereken? 
Neymiş ki o? Aslında kaba ve ceviz olmak üzere iki kelime var burada ama onların 
birleşik yazılması gerekiyor. O neden? Aa, demek Kabaceviz birleşik bir kelime, o 
sebeple bitişik yazılıyor, öyle mi? İlginçmiş gerçekten. Başka böyle kelimeler var mı 
peki? Atatürk, birleşik kelime mi? Ata+Türk, çok güzel. Baş+bakan, ak+ciğer, 
bilgi+sayar, çek+yat, sivri+sinek, Kara+deniz. Evet, gerçekten bu kelimeler tek bir 
kelime gibi görünse de iki kelimenin birleşmesiyle oluşmuş. Çok teşekkür ediyorum, 
bugün senin sayende birleşik kelimeleri öğrenmiş oldum. Ay, yine çok uzattım sanırım, 
dostlarımız geç kalacak. Haydi sözlerimizi söyleyip gönderelim hemen şifreyi de bir an 
evvel çıkabilsinler oradan. 

Uç uç Tipoti’ye 

Uç uç Galima’ya 

Uç uç Pako’ya 

Uç uç büyükanneye. 

Yaşasııınn! Açılmış işte kapak, bizimkiler tarihi ve yeri işaretleyip dönüvermişler. 
Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nin önündelermiş işte. İçeriye girip müzenin 
müdürü ile görüşmüşler. Kayıp olan 65. parçayı bulduklarını ve onu teslim etmek 
istediklerini söylemişler. Ama zaman makinesinden hiç bahsetmemişler. Müdür Bey, 
müzeyi gezdirirken akşam için onları Samsun yemekleri yapan bir restorana davet 
etmiş. Bizimkiler çok sevinmiş. Hem müze de çok güzelmiş. Daha önce fotoğraflarını 
gördükleri hazine buradaymış ve çok etkileyiciymiş. Gezilerini tamamladıktan sonra 
teleferiğe binmişler. Oradan Göğceli Camii, Samsun Atatürk Evi, Mater Dolorosa 
Kilisesi, Bandırma Vapuru Müzesi, Şahinkaya Kanyonu, Bayraktepe Tabiat Parkı, 
Tekkeköy Mağaraları, Ladik Gölü, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Akdağ Kayak 
Merkezi’ni gezmişler. Kiraz bahçelerine giderek ünlü Gebi kirazını dalından koparıp 
yemişler. Sonra da yemek yiyecekleri restorana gitmişler. Yine onlar için hazırlanmış 
uzun, üzeri çeşit çeşit yemeklerle dolu bir masa varmış. Bu yemeklerin ne olduğunu 
merak eden dostlarımıza, Samsunlu arkadaşları sırayla masadaki yemeklerin isimlerini 
söyleyerek tanıtmışlar. Masada neler yokmuş ki; Samsun pidesi, tirit, keşkek, mısır 
çorbası, kıymalı pırasa, canik, turşu kavurması, bakla dolması, haşhaşlı çörek, yazı 
pancarı, katık böreği, katık sündürmesi, kaz asması, haluçka, baklalı yaprak dolması, 
hamsi, mısır ekmeği, kıvratma varmış. Yemekten sonra Kemal, “Aslında yarın 
Ramazan Bayramı başlıyor. O sebeple evlerde tatlılar yapılır, en çok da baklava. Şu 
an gelen tatlının adı da fındıklı baklava, tadı da çok güzeldir.” demiş. Yedikleri tüm 
yemekler ve fındıklı baklava gerçekten çok lezzetliymiş, bizimkiler çok teşekkür 
etmişler. Tatlı bitince büyükanne, kadife kesesini çıkarıp bu kez müdür beye uzatmış. 



“Rica etsem yarın gideceğimiz şehrin ismini çeker misiniz?” demiş. Müdür bey, elini 
kesenin içine sokmuş ve bir kâğıt çekmiş. “Bu şehir kayısısı ile ünlüdür. Bakalım 
bilebilecek misiniz adını?” demiş. Siz biliyor musunuz peki bu şehri? Hııımmm 
bazılarınız biliyormuş çok güzel.  Ayşegül, “Ben biliyorum. Bu şehrin adı Malatya. Çok 
güzel bir şehirdir, çok seveceğinize eminim.” demiş. Demek bizimkilerin bir sonraki 
durağı Malatya. Tipoti, Galima, Pako ve büyükanne Malatya’nın kayısısını yemeye 
gidiyorlar. Aklıma gelmişken hemen söyleyeyim hani şehirleri işaretlediğimiz bir 
haritamız vardı, hatırlıyor muyuz? O haritadan Malatya’yı bulup onu kahverengiye 
boyamayı unutmayalım lütfen. Evet, Malatya’yı kahverengiye boyuyoruz. Biliyorsunuz, 
dostlarımız boyadığınız o haritalar sayesinde yolu bulabiliyorlar. Bizimkilerin kalkma 
vakti gelmiş böylelikle. Birbirleriyle hem bayramlaşmışlar hem vedalaşmışlar. Tipoti, 
yine herkesin telefon numaralarını almış ve gösterdikleri dostluk için hepsine teşekkür 
etmiş. Bu vedalaşmadan sonra herkes evine, bizimkiler ise otellerine gitmişler. Sabah 
uyanıp hazırlıklarını yapmışlar ve halıyı açmışlar ki ortasında yine bir kâğıt. Şöyle 
yazıyormuş; 

 

Bu kez de sen yazmalısın, 

Gideceğin şehrin ismini 

Sayılarla. 

 

Yani dostlarımızdan Malatya yazmak için hangi sayıları kullanmaları gerektiği 
isteniyormuş. Siz onlara yardımcı olabilir misiniz? Evet demek, çok sevinecekler.  

Kapanışa yaklaşırken birlikte ayak tiyatrosu yapmaya ne dersiniz? Madem cevabınız 
evet, anlatıyorum o zaman. Bu oyun için sessiz bir odaya, ayaklarımızı yaslayacağımız 
bir duvara, rahat edebilmek için bir mindere, iki ayağımızın parmaklarıyla 
tutabileceğimiz büyüklükte iki farklı nesneye ihtiyacımız olacak. Kalem, silgi, kumaş 
gibi kolayca bulup tutabileceğimiz şeyler. Şimdi yere, minderimizin üstüne sırt üstü 
yatıp ayaklarımızı duvara yaslayalım. Sohbet etmeyi veya kendisini özlediğimiz bir 
kişiyi düşünelim. Şimdi sol ayağımız biz, sağ ayağımız ise özlediğimiz kişi olsun. Ayak 
parmaklarımıza kalem, kumaş gibi nesneleri bu sırada yerleştirebiliriz. Duvarı tiyatro 
sahnesi olarak kabul edersek ayaklarımız da oyuncular olacaktır. Onları hareket 
ettirerek bu iki kişiyi konuşturalım. İçimizden ne geliyorsa ona söyleyelim. Ona, onu ne 
kadar özlediğimizi anlatalım. Onunla en çok neyi konuşmak istiyorsak onları anlatalım. 
Onun cevaplarını da dinleyelim ama. Tiyatromuzu bitirdiğimizde bağdaş kurup dik bir 
şekilde oturalım. Sakince burnumuzdan derin bir nefes alalım ve nefesi verirken 
ağzımızdan HAAAAHHH sesi çıkaralım. Bu nefes çalışmasını üç defa üst üste 



yapalım. Sonra da özlediğimiz bu kişi için bir resim yapmaya ne dersiniz? Haydi o 
zaman istediğiniz malzemeleri kullanarak sevgi dolu bir resim yapalım özlediğimiz 
kişiye. Gördüğünüzde ona hediye edebilirsin isterseniz ya da yaptığınız bu resmin 
fotoğrafını çekerek ona gönderebilirsin. Çok sevineceğine eminim.                  

 

Bir sonraki buluşmamıza her zamanki malzemelerimizin yanı sıra; 

*1 su bardağı un 

*1 Su bardağı tuz 

*Yarım su bardağı su 

*Ve bunların yoğurmak için sığabileceği büyüklükte bir kap alalım. 

Vedalaşma vaktimiz geldi sanırım. Bir sonraki buluşmamıza kadar kendinize çok iyi 
bakın lütfen. Hepinize mutlu bayramlar! Hoşçakalııınn! 

 
 


