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Nasılsınız bakalım 24. görüşmemizden bu yana? Malzemelerimizi hazırlayabildik mi? 
Harika. Hani bir önceki buluşmamızda ağaçların ve rengârenk çiçeklerin olduğu geniş 
bir alana gitmiştik. Yeniden oraya gidip yarım kalan işimizi tamamlamaya ne dersiniz? 
Hadi o zaman, halımızın üzerine oturup gözlerimizi kapatalım.  

Evimizden çıktık, bahçeli evlerin olduğu sokaktan yürüyoruz. Leylek ailesi yine 
evlerinde. Lak lak lak diye sohbet ediyorlar kendi aralarında. Sokaktan çıktık, her iki 
yanı ağaçlıklı yoldan da yürüdük ve şimdi çiçekli alandayız. Rengârenk çiçekleri 
görebiliyor muyuz ya da kokularını alabiliyor muyuz? Çiçekten çiçeğe dolaşan minik 
arılar gibi yapalım mı biz de? Orada beğendiğimiz çiçeklerden birine konalım, derin bir 
nefes alarak kokusunu içimize çekelim, arılar gibi zzzzz sesini çıkararak da nefesimizi 
verelim. Hadi yapalım mı? Zzzzz… Şimdi başka bir çiçeğe gidebiliriz. Yeniden derin 
bir nefes alalım ve zzzz sesini çıkararak verelim. Zzzz… Nasıl, arı olmak çiçekten 
çiçeğe gezmek keyifli miydi? Şimdi de ellerimizi birleştirerek avucumuzu açabiliriz. 
Avuçlarınıza bir ağaç tohumu bıraktım. Biz ne ağacı olmasını istiyorsak onun tohum 
hem de. Karar verdik mi ne ağacı olacağına? Tohuma söylemek istediğimiz bir şey 
varsa şimdi söyleyebiliriz. Artık hayalinizde küçük bir çukur kazıp, onu toprakla 
buluşturup sulayabiliriz. Küçük tohumun büyümesini bizler canlandıralım ve halının 
üstüne oturup iyice küçülelim. Küçük tohum toprağın altında yatıyor. Güneşin ısıttığı 
toprağın içindeki besinleri ve suyu emerek şişmeye başlıyor. Şişen tohum bir süre 
sonra yarılıyor ve uç veriyor. Bu uç, kök biçiminde toprağın derinliklerine doğru iyice 
yayılarak büyüyor. Bizim köklerimiz de ayaklarımız olabilir. Artık toprağa daha sıkı 
tutunan tohum, kökler dışında bir uç daha çıkarıyor. Güneşe ve yeryüzüne kavuşmak 
için sabırsızlanan minik tohumun bu ucu, yukarıya doğru büyümeye başlıyor. İncecik 
gövdenin ucundaki minik yaprak usulca toprağın dışına çıkıveriyor ve selamlıyor 
güneşi. Biz de yavaş yavaş ayağa kalkarak bedenimizle gövdesini, kollarımızla 
dallarını, parmaklarımızla yapraklarını yapabiliriz. Güneşe yaklaşabilmek için büyüyor, 
büyüyor ve yeni yapraklar çıkarıyor. Her geçen gün gövdesi de kökleri de güçlenmeye 
devam ediyor.  

Günlerden bir gün, bu küçük ağacın yaşadığı yerde şiddetli bir rüzgâr çıkıyor. Küçük 
ağaç, bu rüzgârın şiddetiyle bir o yana, bir bu yana doğru eğilip savrulmaya başlıyor. 
Bizler de küçük ağaç gibi bir o yana, bir bu yana eğilip sallanabiliriz. Ama kökleriyle 
öyle sıkı tutuyor ki toprağı bu ağaç, onu devirmeyi başaramıyor bir türlü rüzgar. “Benim 
gibi güçlü bir rüzgâr nasıl olur da küçücük bir ağacı devirmeyi başaramaz.” diye 
düşünüp sinirlenen rüzgâr daha da güçlü esmeye başlıyor. Daha hızlı savruluyor ve 
eğiliyor küçük ağaç ama cesaretini ve mücadele etmeyi hiç bırakmıyor. Büyüyüp 
upuzun olma ve güneşe daha çok yaklaşma isteğini hatırlıyor, bir de onu toprakla 
buluşturan çocuklarla oynayacağı oyunları düşünüyor. Daha da sıkı tutunuyor 
kökleriyle toprağa her seferinde. Küçük ağacın gayreti ve cesareti karşısında çok 



yorulan rüzgâr, pes etmek zorunda kalıyor. O günden sonra bizim küçük ağaç büyüyor, 
büyüyor ve kocaman olmuyor. Dallarına kuşlar yuva, çocuklar salıncak yapıyorlar, 
onun için güneşe doğru yükseliyorlar ve mutlu bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar. 

Aa, sesi duyuyor musunuz? Kulaklarımı kapatmalıyım sanırım; üçü birlikte bağırıyor 
bu kez, Pako da havlayarak onlara destek veriyor. Birinizin konuşması mümkün mü 
acaba, hepiniz bağırınca ses biraz rahatsız ediyor beni.  Yaşasın, büyükanne, Orhan 
Veli’nin İstanbul’u Dinliyorum şiirini sizlerin yardımıyla ezberlemiş ve tekrar okumak 
istiyormuş. Seni dinliyoruz büyükanne. 

İstanbul`u dinliyorum, gözlerim kapalı 

Önce hafiften bir rüzgâr esiyor; 

Yavaş yavaş sallanıyor 

Yapraklar, ağaçlarda; 

Uzaklarda, çok uzaklarda, 

Sucuların hiç durmayan çıngırakları 

İstanbul`u dinliyorum, gözlerim kapalı. 

Çok güzeldi büyükanne, teşekkürler. Alkışlamak istiyorum seni. Kapı açılmış, 
bizimkiler kulenin ilk 7 katını asansörlerle çıkmışlar. Geri kalan iki katını rehberin 
anlattıklarını dinleyerek gezmişler. Yaklaşık 1500 yıl önce yapılan bu kule, dünyadaki 
en eski kulelerden biriymiş. İstanbul’u alan birçok devlet burayı farklı amaçlarla 
kullanmış. Buraya dair anlatılan efsanelerden biri şöyleymiş; efsaneye göre Kız Kulesi 
Boğaz’da yalnız başına sıkılırken karşısında tüm heybeti ile Galata Kulesi inşaatı 
başlamış. İnşaat tamamlandığında birbirini gören bu kuleler, birbirlerine âşık olmuşlar. 
Ama boğazın derin suları nedeniyle birbirlerine kavuşmaları imkânsızmış. Günden 
güne, birbirlerine olan hem aşkları hem de özlemleri artıyormuş. Galata Kulesi, tüm 
duygularını gönderemese de mektuplara yazmış. Günlerden bir gün Hezarfen Ahmet 
Çelebi yaptığı kanatlarıyla uçmak için kuleye tırmanmış. Galata, mektupları Kız 
Kulesi’ne ulaştırması için ısrar etmiş. Onu kırmak istemeyen Hazerfen, kulenin yıllardır 
biriktirdiği aşk mektuplarını da yanına alarak uçuşunu gerçekleştirmiş. Salacak 
sahilinin yakınındaki Kız Kulesi’ne mektupları ulaştırmış. Mektuplardan sonra aşkının 
karşılıksız olmadığını anlayan Kız Kulesi daha da güzelleşmeye başlamış. Bunun 
sayesinde Galata da sevgisinin karşılıksız olmadığını anlamış. Galata Kulesi’nin ve Kız 
Kulesi’nin birbirine olan aşkları, onların yüzyıllara ve savaşlara meydan okumalarını ve 
hep güzel kalmalarını sağlamış.  

Bizimkiler Kız Kulesi’ni sadece dışarıdan görebilmişler ama gerçekten, iki kulenin hem 
dışarıdan görünüşleri hem de tepesine çıkınca görünen manzara, muhteşemmiş. 
Galata Kulesi’nin üst kattaki lokantada deniz ve İstanbul manzarası eşliğinde 



yemeklerini yemişler. Bu efsaneden çok etkilenen Galima, “Acaba, Kız Kulesi’ne 
selamını götürmemiz Galata’yı mutlu eder mi? Ne dersiniz?” diye sormuş. Bu fikir 
hepsinin çok hoşuna gitmiş. Yemeklerini yedikten sonra, Kız Kulesi’ne gitmek için önce 
Salacak Sahili’ne giderek teknelere binmişler. Çünkü bu kule, denizin içindeymiş. 
Kapısına gittiklerinde ne olmuş dersiniz? Evet, kapı kilitliymiş, üstünde bir kağıt varmış 
ve kağıtta da şöyle yazıyormuş; 

Kapıdan girip 

Söylemek istiyorsan Galata’nın selamını 

Önce yapmalısın bekçi Simon’un kuralını. 

Aa, acaba neymiş ki Simon’un kuralı? Ne dersiniz, biz de dostlarımıza yardımcı olalım 
mı? 

Simon dedi ki ayı ol. 

Ayı olduk mu onun gibi ses de çıkarabiliriz herhalde. 

Simon dedi ki penguen ol. 

Penguen ayakları yaptınız mı? 

Simon dedi ki kedi ol. 

Simon dedi ki horoz ol. 

Simon dedi ki ağaçkakan ol. 

Simon dedi ki maymun ol. 

Simon dedi ki inek ol. 

Simon dedi ki tavşan ol. 

Simon dedi ki kartal ol. 

Simon dedi ki zürafa ol. 

Simon dedi ki bir köpek ol. 

İşte tam burada Pako heyecanla havlamaya ve kuyruğunu sallamaya başlamış ve bu 
sırada, sizin de yardımlarınızla, kapı açılmış. Merdivenlerden çıkarak hem içini hem 
dışını gezmişler Kız Kulesi’nin. Galata’nın selamını fısıldamışlar kulağına. Bu selamı 



duyduğunda, onun da çok mutlu olduğunu düşünüp sevinmişler. Bu kule de aynı 
Galata Kulesi gibi her dönemde farklı amaçlarla kullanılmış. Geziyi tamamlayıp 
yeniden kıyıya çıktıklarında Tipoti, “Arkadaşlar, ülkemize dönmeden önce Gülsüm 
öğretmeni ziyaret etmek istiyoruz. Köy Okulları Değişim Ağı Derneği’ndelermiş. Onu 
nasıl bulabiliriz?” diye sormuş. Öğretmenlerden biri, “Aa, ben orayı biliyorum, 
ziyaretlerine gitmiştim daha önce, onlar benim de arkadaşlarım. Şanslıyız buraya çok 
yakınlar, kolayca gidebiliriz.”  deyip yolu tarif etmiş. Birlikte Üsküdar’daki dernek evine 
gitmişler. Şirin, küçük, iki katlı bir evmiş burası. Önünde de küçük bir bahçesi varmış. 
Zili çalmışlar ve kapı açılmış. Dostlarımızın bu beklenmedik sürprizi, dernekte büyük 
bir coşku yaratmış. Tipoti, Galima, Pako ve büyükanneyi hepsi tanıyor ve çok 
seviyorlarmış. İstanbullu diğer çocukların ziyareti de çok mutlu etmiş hepsini. Dernek 
evinde, Özlem, Menekşe, Esra, Hale, Emre, Arzu, Mine, Haluk,  Dilara ve Duygu 
varmış.  

Büyükanne, “Burası ne derneği çok merak ettim.” demiş. Mine, “Biz burada köy 
okullarında okuyan çocukların iyi bir eğitim alabilmesi için çalışıyoruz. Öğretmenlere, 
öğretmen olacak öğrencilere bu konuda yardımcı olmak için çabalıyoruz. Mesela, 
uzaktan eğitim olması gereken bir dönem oldu, biliyorsunuz çocuklar okullarına 
gidemediler; öğretmenleri telefondan, bilgisayardan eğitim öğretime devam ettiler. İşte 
bu dönemde, biz de çocukların eğlenerek öğrenmesi için bir hikaye yazıp seslendirdik 
ve çocuklara ulaştırmaları için öğretmenlerle görüştük. Hatta sizin gezip gördüğünüz 
yerlerde tanıştığınız çocuklar da dinledi belki bu hikayeleri.” demiş. Bu cevabı duymak 
tüm çocukların çok hoşuna gitmiş. Köylerdeki arkadaşlarıyla onlar da tanışmak 
istiyorlarmış. Birlikte bu konuda neler yapılabileceğini konuşmuşlar. Konuşurken 
ağızlarının tatlanması için karpuz ikram edilmiş. Rengi kıpkırmızı, tadı bal gibi bir 
karpuzmuş bu. Galima, “Bu karpuz Diyarbakır’dan mı geldi yoksa? Biz orada karpuz 
tarlasına gitmiştik. Bize de tohumlarından verdiler. Hem okulumuzun hem de evimizin 
bahçesine dikeceğiz.” demiş. Emre, “Diyarbakır’ın karpuzu çok daha büyük oluyor. 
Ülkemizdeki başka illerde de karpuz yetişiyor, bu onlardan biri.” demiş. Tipoti, “Sizleri 
görüp tanıdığımıza çok mutlu olduk. Aslında Gülsüm öğretmeni görüp onunla da 
vedalaşmak istiyorduk. Bu gezimizde bize çok destek oldu. Ayrıca onunla konuşmak 
istediğimiz bir konu da var. Ne zaman gelir sizce?” diye sormuş. Esra, “Gülsüm 
öğretmen İzmir’de şu anda. Sizleri göremedikleri için çok üzülecek. Ama onu görmek 
için geldiğinizi ona iletebiliriz.” demiş. Büyükanne, “Eğer bizim için haritada yerini 
işaretleyebilirseniz ona da sürpriz yapmak isteriz.” demiş. Hemen haritayı açıp Gülsüm 
öğretmenin yaşadığı köyü işaretlemişler. Biraz daha sohbet ettikten sonra dostlarımız, 
İzmir’e doğru yola çıkmak için herkesle vedalaşmışlar. Teşekkür edip hatıra fotoğrafı 
çekmeyi de adreslerini almayı da unutmamış tabii Tipoti. Halıyı dernek evinin 
bahçesine açtıklarında ne olmuş dersiniz? Evet, bir kâğıtla karşılaşmışlar. Kağıdın 
üstünde şöyle yazıyormuş; 

Eğer istiyorsan havalanmamı, 



Söylemeli ve yazmalısın bu bilmecenin cevabını. 

Dışı var içi yok, dayak yer suçu yok. 

Ne acaba bu bilmecenin cevabı? Dostlarımız ve oradakiler bulamamışlar cevabı. Siz 
biliyor musunuz acaba? Dışı varmış, içi yokmuş ve ona vuruluyormuş. Yastık mı 
dedin? Evet, düzeltmek için vurduğumuz oluyor ama onun içi boş değil. Aa, evet, top 
olabilir. Oynamak için vurmamız gerekiyor. Cevabımızı yazdıysak sözlerimizi söyleyip 
gönderelim dostlarımıza. 

Uç uç Tipoti’ye 

Uç uç Galima’ya 

Uç uç Pako’ya 

Uç uç büyükanneye. 

Evet, halı havalanmış! El sallayarak uzaklaşmışlar oradan. Marmara Denizi’nin 
üzerinden uçarak Çanakkale Boğazı’ndan geçmişler ve Ege Denizi’ne ulaşmışlar. 
İzmir’in iç kısımlarına doğru uçarak Gülsüm öğretmenin köyüne gelmişler. Evini bulmak 
çok kolay olmuş. Karşısında Tipoti, Galima, Pako ve büyükanneyi gören Gülsüm 
öğretmen çok sevinmiş ve çok şaşırmış. Hiç beklemiyormuş doğrusu. Önce avluda 
oturup dinlenmişler. Köydeki ağaçlardan toplanıp hazırlanan erik suyu ile bir güzel 
serinlemişler. Bu esnada Gülsüm öğretmenin yakın dostu olan kedisi Duman ile de 
tanışıp onu sevmişler. Beyaz kireç boyalı toprak evlerin, tarlaların, bahçelerin olduğu 
bu köyde gezerek sohbet etmişler. Gülsüm öğretmen, “Eğer dinlendiyseniz birlikte 
Bergama’yı gezeriz. Ne dersiniz?” demiş. Bu fikir dostlarımızın da çok hoşuna gitmiş. 
Hep birlikte halıya binerek Bergama’ya uçmuşlar. Çok, çok, çook eski dönemlerde 
kuytu bir vadide kurulan ve 900 yıl boyunca hastaları tedavi eden bir şifa merkezine 
gelmişler. Ama yine kapı kapalıymış ve kâğıtta şöyle yazıyormuş; 

Eğer girmek istiyorsan bu kapıdan içeri 

Harfleri birleştirip 

Bulmalısın buranın ismini. 

Sayılar ise şöyleymiş; 
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Siz bulabildiniz mi bu eski hastanenin adını? Dostlarımız bir türlü bulamıyormuş şifreyi. 
Sen buldun mu? Harika. Neymiş ismi? A-S-K-L-E-P-İ-O-N, birleştirince ASKLEPİON 
oluyor. Evet, çok doğru. İşte kapı açılmış ve dostlarımız da içeriye girebilmişler.  
Galima, Gülsüm Öğretmene “Burayı gezmeye başlamadan önce seninle konuşmak 
istediğimiz bir konu var aslında. Elbette ülkemize dönmeden önce sizinle tanışıp 
vedalaşmayı çok istedik. Ayrıca kafamızı meşgul eden, bir türlü cevap bulamadığımız 
bir konuyu da sizinle konuşalım istedik.” demiş. Gülsüm Öğretmen meraklı gözlerle 
onları dinliyormuş. Tipoti devam etmiş, “Mağarada bulduğumuz zaman makinesini 
hatırlıyorsunuz değil mi? Sizin ülkenizde bulduğumuz için gitmeden önce onu yine 
burada bir yere bırakmak istiyoruz. Ama nereye bırakacağımıza bir türlü karar 
veremiyoruz. Sizin aklınıza gelen bir yer var mı acaba?” Gülsüm öğretmen, “Onu 
çocukların bulacağı bir yere bırakmak iyi olur. Ama meraklı ve araştırmayı seven 
çocukların bulabileceği bir yer olmalı.” demiş. Bu fikir hepsinin çok hoşuna gitmiş. 
Böyle bir yer bulabilmek için düşünmeye başlamışlar, bir yandan da ilginç bir hikâyesi 
olan bu tarihi yeri geziyorlarmış.  
 
“Burası ismini Yunan sağlık tanrısı, aynı zamanda da doktor olan Asklepios’tan 
alıyormuş.  Galenos gibi ünlü hekimlerin yetiştiği bir tıp okulu da olan bu merkez, 
dünyanın da ilk psikiyatri hastanesiymiş. Şifalı suların olduğuna inanılan bu bölgede 
hastaları nasıl tedavi ediyorlarmış sizce? Bakalım bulabilecek misiniz? Tamam tamam, 
ben söylüyorum, buraya gelen hastaları müzikle, su sesiyle, sporla, tiyatroyla, kuş 
sesleriyle, çamurla, su banyolarıyla, bitkilerle, güneşle ve güzel sözler söyleyerek 
tedavi ediyorlarmış. Ne güzel değil mi, bundan uzun yıllar önce hastaları doğayla, 
sanatla ve sporla tedavi ediyor olmaları.” diye anlatmış Gülsüm Öğretmen. Büyükanne, 
“Hasta olmayı beklemeden bunları yaparak daha da sağlıklı olabiliriz.” demiş. Hepsinin 
çok hoşuna gitmiş bu fikir. Burada, Asklepios Kutsal Alanı’nı, avluyu, 3500 kişilik 
tiyatroyu, yuvarlak planlı Asklepios Tapınağı’nı, hastaları uyuttukları üstü delikli 
odaları, yürüyüş yollarını, tünellerini, son olarak da kütüphane kalıntılarını gezmişler.  
 
Kütüphaneyi gezerlerken Tipoti havaya zıplayarak “Bulduuuummmm!” diye bağırmış. 
Önce herkes Tipoti’ye bir şey olduğunu düşünerek çok korkmuş. Ama sonra yüzündeki 
mutlu gülümsemeyi görünce hemen rahatlamışlar. Tipoti, “Zaman makinesini meraklı, 
araştırmacı çocukların bulabilmesi için nereye koyacağımızı düşünüp duruyordum. 
Kütüphaneyi gezerken aklıma geldi; biz zaman makinesini, kütüphanedeki kitapların 
arasına koyabiliriz. Herhangi bir şehrin, herhangi bir yerinde okul, sınıf, ev, kitapçı 
kütüphanesine.” demiş. “Evet, çok güzel bir fikir. Araştırmayı seven, meraklı çocuklar 
bol bol kitap okurlar. Bunun için de bu saydığın kütüphanelerden faydalanırlar. Çok 
sevdim bu fikri Tipoti.” demiş Galima neşeyle. “Kitapların arasından zaman makinesini 
bulup merak ettikleri zamana yolculuk yapabilirler böylece. Sonra da makineyi bir 
başka kitaplığa bırakırlar. Böylece birçok çocuk gezmiş olur. Ben de çok sevdim bu 
fikri Tipoti. Geçtiğimiz yerlerdeki herhangi bir kitaplığa bırakabiliriz zaman makinesini.” 
demiş büyükanne. Gülsüm öğretmenin de çok hoşuna gitmiş bu fikir. Bergama’da 
gezilebilecek önemli birçok tarihi yer olmasına rağmen geç olduğu için yalnızca bir yere 
daha giderek geziyi sonlandırmışlar. Gittikleri bu yerde, adeta birbirine sarılmış olan 



çınar ve ıhlamur ağaçları varmış. Hem çok enteresan hem de çok duygulandıran bir 
görüntüymüş gerçekten. “Şimdi geç oldu ama bir sonraki gelişinizde hatırlatırsanız size 
bu iki ağacın efsanesini anlatabilirim.” demiş Gülsüm öğretmen.  
Gezerlerken iyice acıkmışlar. Bergama’yı tepeden gören bir lokantada karınlarını bir 
güzel doyurmuşlar. Biraz da alışveriş yaparak hep birlikte Gülsüm öğretmenin köyüne 
dönmüşler. Köyde ışık kirliliği olmadığı için gökyüzü öyle güzel görünüyormuş ki daha 
önce hiç göremedikleri kadar yıldız görünüyormuş. Samanyolu’nu görmek de 
mümkünmüş. Gökyüzünün bu güzel şöleninden sonra yataklarına giderek derin bir 
uykuya dalmışlar. Rüyalarında ne gördükleri bilinmez ama; uyurken hepsinin yüzünde 
tatlı bir gülümseme varmış. 
 
Bugünlük de vedalaşma zamanımız geldi. Bir sonraki buluşmamıza kadar kendinize 
çoook iyi bakın lütfen ve hoşçakalın. 

  

 
 


