
Merhaba Sevgili Çocuklar, 

Nasılsınız onuncu görüşmemizden bu yana? Malzemeleriniz hazır mı? Harika! 

Her zamanki gibi bir oyunla başlayalım. Bu oyunumuzun adı yuvarlanma oyunu. 

Şimdi halının üzerinde ne varsa büyüklerimizden yardım alarak kenara çekiyoruz. 

Çünkü birazdan halının üzerinde yuvarlanmaya başlayacağız. Halı üzerinde 

yuvarlanırken lastik bir top olduğumuzu hayal edeceğiz. Ve sanki birilerinin bizi 

yuvarladığını. Hadi başlayalım. Yuvarlanıyoruz. Biraz ileri, biraz geri. Bazen hızlı, 

bazen yavaş. Biraz sağa, biraz sola. Bir top yerde nasıl yuvarlanırsa öyle. 

Yuvarlanmaya devam edelim. Bir top gibi yuvarlandık mi iyice? Şimdi çömelerek 

oturalım. Oyuna hala az önce yerde yuvarlanmış olan lastik top olarak devam 

ediyorsunuz. Şimdi o top, yere vurulup zıplatılıyor. Biri o topu zıplatmaya devam 

ediyor. Top nasıl önce çok yukarı zıplar, sonra yere vurur ve sonra tekrar zıplar, her 

seferinde birazcık daha az zıplar, zıplar ve durur. Sonra biri yine zıplatmaya başlar. 

Ve her başlangıçta daha da yukarı zıplamaya çalışıyoruz. Daha çok, daha çook. 

Zıpladık, zıpladık, zıpladık! Eveeett, biraz yorulduk sanırım. Hadi, halının üzerine sırt 

üstü uzanalım o zaman. Gerinelim. Şimdi gözlerimizi kapatalım ve düşünmeye 

başlayalım. Nasıl bir top olduğunuzu hayal ettiniz? Ne renktiniz? Küçük bir top 

muydunuz yoksa büyük mü? Top gibi yuvarlanırken ya da zıplarken neler hissettiniz? 

Ya da zıplarken? Peki sizi kim yuvarlıyordu ya da kim zıplatıyordu? Yuvarlanarak ya 

da zıplayarak nereye gidiyordunuz? Nerelerde gezdiniz? Oooo… Çeşit çeşit, renk 

renk toplar olmuşsunuz. Ne güzel. Taaa oralara kadar gidebildiniz mi gerçekten? 

Harika. 

Aaa bir saniye çocuklar, hadi açın gözlerinizi, büyükanne bir şeyler söylüyor sanırım, 

elinde de bir kâğıt var. Bizimkilere “İhtiyaçlarımızın listesini yaptım. Yola çıkmadan 

önce onları almamız gerekiyor, yolda ihtiyacımız olacak. Yakınlarda bir market 

bulabilir miyiz acaba? Arkadaşlarınız bizim için cevabı bulup yazana kadar 

alışverişimizi yapıp gelelim.” demiş. Galima ve büyükanne birlikte markete gitmişler, 

Tipoti ve Pako ise Diyarbakır’ı araştırmak için parkın yanındaki kütüphaneye 

gitmişler. Galima ve büyükanne marketten temel ihtiyaçları olan yiyecekleri, sularını, 

el feneri için pillerini almışlar ve çıkmışlar. Yürürken Galima bir mağazanın vitrininde 

güzel bir kazak görmüş. Büyükannesine o kazağı çok beğendiğini ve almak istediğini 

söylemiş. Büyükanne cüzdanı açmış ve bakmış, “Galimacım paramızı dikkatli 

harcamamız gerekiyor. Ancak yaşamamız için gerekli olan şeylere yetiyor paramız. 

Bunlara ihtiyaçlarımız diyoruz. Diğerleri ise isteklerimiz. Eğer dikkatsiz bir şekilde her 

istediğimizi almaya kalkarsak paramızı hemen bitirebiliriz. Biliyorsunuz bu gezi için 

paramız, yani bütçemiz sınırlı. Ama paramız artarsa o zaman beğenip istediğiniz bir 

şeyi alabiliriz. Ne dersin?” demiş. Galima, çok doğru bulmuş büyükannesinin 

söylediklerini. “Evet büyükannecim çok haklısın. Hem babam hem öğretmenim 

anlatmıştı aslında, sadece paramızı değil diğer tüm kaynaklarımızı da dikkatli 

kullanmamız gerekiyormuş. Elektriğimizi, suyumuzu, yakıtımızı, yiyeceğimizi… Hem 

dikkat etmezsek çok para ödermişiz hem de doğadan elde ettiğimiz bu kaynakların 



çabuk tükenmesine sebep olurmuşuz. Bundan sonra daha dikkatli davranacağıma 

söz veriyorum.” demiş. Geri geldiklerinde Tipoti ve Pako onları bekliyormuş. Tipoti, 

çok heyecanlıymış. “Araştırdım siz gelene kadar, Diyarbakır’da gezip görebileceğimiz 

o kadar güzel yer var ki... Hepsinin listesini yaptım. Biliyor musunuz yarın orada her 

yıl yapılan geleneksel bir piknik varmış, ona da katılabiliriz. Birçok yeni arkadaşla 

tanışabiliriz. Sabırsızlanıyorum.” demiş.       

Bu arada hatırlıyor muyuz, bizim sıkı dostlar Diyarbakır’a gitmek için halılarını 

açmışlardı ve kâğıtta şöyle yazıyordu; 

5 sayısının 4 katının 15 fazlası kaçtır? 

Dostlarımız malzemeleri kullanarak cevabı bulup yazmamızı rica etmişti. Bulup 

yazabildiniz mi? Ne yaptım dedin? Beşin dört katı demek, 4 tane 5’i toplamak demek 

diye düşündün. Evet, çok haklısın. O zaman elimizdeki iplerden 4 tane tabak 

yapalım. Her birinin içine beşer tane fasulye ya da nohut koyalım. Şimdi dört tane 

beşimiz var. Haydi birlikte sayalım 5,10,15, 20. Yani 5 sayısının 4 katı 20 imiş. Ama 

daha bitmedi, 20’nin de 15 fazlasını bulmamız gerekiyor şimdi. Fazla dediği için 

topluyoruz. 20 +15= 35 Şimdi sizlerin de bu cevabı yazmanız gerekiyor. İsterseniz 

ses kaydını durdurup yapabilirsiniz. Geri gelmeyi unutmayalım lütfen.  Şimdi hazırsak 

sözlerimizi söyleyip gönderelim dostlarımıza. 

Uç uç Tipoti’ye 

Uç uç Galima’ya 

Uç uç Pako’ya 

Uç uç büyükanneye. 

Aaaa harika! Halı havalanmaya başlamış. Bizimkiler size çok teşekkür ediyorlar. Ah, 

az kalsın Tipoti yeni diktikleri fasulyeleri elinden düşürecekmiş, son anda 

yakalayabilmiş. Bir gece suya ıslatıp sonra diktikleri kuru fasulyeler, minicik uç 

vermeye başlamış bile. “Sonra ne olacak büyükanne?” diye sormuş Tipoti. “O 

gördüğünüz minicik çıkıntı fasulyeyi yarıp daha da büyüyecek, toprağın ya da 

pamuğun üzerine çıkacak ve güneşe doğru uzayacak. Kökleri de toprağın derinlere 

doğru yayılarak toprağa daha sıkı tutunacak. Güneş onu ısıtıp aydınlatacak. Siz ona 

su vereceksiniz, toprak da diğer besin ihtiyaçlarını karşılayacak. Bizim minik bitkimiz 

daha da, daha da büyüyecek, yaprakları olacak sonra da çiçekleri. O çiçeklerin bir 

kısmı yediğimiz fasulyelere dönüşecek. Biz onları toplayarak yemeğini yapacağız. 

Bazılarını da tohum olarak saklayacağız elbette, bir sonraki sene yeniden ekebilmek 

için. Tüm bitki tohumlarının büyümelerini izlemek çok keyifli, çok hayranlık vericidir. 

Onu her gün izlemeli ve bu keyfi siz de yaşamalısınız.” demiş büyükanne. Daha sıkı 

sarılmış Tipoti fasulyeye.  



Bu arada halı iyice yükselmiş, aşağıdaki her şey ufacık görünüyormuş artık. 

Büyükanne, “Sanırım mavi kelebekle ilgili bir şey anlatmak istemiyorsunuz, aslında 

sizi anlayabiliyorum. Peki resmini çizmeye ne dersiniz? Ben onu çok merak ediyorum 

da.” demiş. Galima, hemen resim defterini ve boyalarını çıkarmış. Defterinin ortasına 

yukarıdan aşağıya doğru bastırmadan düz bir çizgi çizmiş. Sonra çizginin bir tarafına 

kelebeğin yarısını çizmiş. Büyükanne o çizginin ne olduğunu anlayamadığı için 

sormuş. Galima, “Büyükannecim aslında bu çizgiyi ayna gibi düşünebilirsin, diğer 

yarısı da aynı bu yarısı gibi gözükecek. Aynaya yansımış gibi düşün.” demiş. Ve 

sonra Tipoti hemen söze karışmış, “Tıpkı yüzümüz gibi. Burnumuzun tam ortasından 

geçen ve yukarıdan aşağıya doğru inen bir çizgi varmış gibi düşünebiliriz. 

Yüzümüzün her iki yarısı da birbirinin tıpatıp aynısı değil mi? İstersen aynada da 

bakabilirsiniz büyükanne.” Tipoti, kendi bildiği bu bilgiyi büyükanne ile paylaştığı için 

çok heyecanlanmış. “Peki bu şekilde her iki yarının da birbirinin aynı olma durumuna 

ne diyoruz biliyor musun sen?” O sırada Tipoti, Galima ve Pako birbirine bakmışlar 

ve aynı anda “Sİ-MET-Rİ” demişler. Hemen ardından Tipoti, “Hadi etrafımızda neler 

simetrik, onları bulalım.” demiş heyecanla. Ve hep birlikte etraflarına bakınmaya 

başlamışlar. Pako ayağıyla torbanın içindeki elmayı işaret etmiş. “Bravo Pako! Bu 

elmanın tepesinden aşağıya doğru bir çizgi çizince her iki yarı da birbirinin aynısı gibi 

oluyor.” demiş büyükanne. “Halı, halı! diye bağırmış Tipoti. “İster uzun, istersek kısa 

tarafında çizgi varmış gibi düşünelim. Görüyor musunuz, yine de iki taraf birbirinin 

aynısı.” O anda Galima’nın gözü halının üzerindeki uğur böceğine ilişmiş, “Uğur 

böceği de simetrik. Kafasının tam ortasından kuyruğuna inen bir çizgi varmış gibi 

düşünün. Her iki yarısı da birbirinin aynısı.” demiş. Büyükanne, “Evet çocuklar, 

benimle simetrinin ne olduğunu paylaştığınız için ve örneklerle açıkladığınız için çok 

teşekkür ederim.” demiş gülümseyerek.  

Kah ormanların, kah dağların, kah ovaların, kah şehirlerin üzerinden geçerek 

yollarına devam ediyorlarmış. Akşamüstü hava kararmadan Diyarbakır’a ulaşmışlar. 

Şehrin kapısına geldiklerinde kapı yine kapalıymış ve üstünde bir kâğıt asılıymış. 

Kağıtta şöyle yazıyormuş; 

 

Görmek istiyorsan bu güzel şehri 

Önce şifreyi çözmelisin. 

İsmindeki ünlü harfleri söyleyip 

Kapıdan içeri girmelisin. 



·    Aaaa, çok kolaymış şifre değil mi? Diyarbakır ismindeki ünlü harfleri bulmamızı 

istiyor. Hadi bulup yazalım. Yazabildiniz mi? Harika. Kim söylemek ister? Hadi hep 

beraber söyleyelim o zaman. Dört tane ünlü harf var. Bunlar, İ – A – A - I.  

     Eveeeett, işte bildiniz! Ve kapı açılıvermiş. Dostlarımız size çok teşekkür ediyor. 

İçeriye girince Diyarbakır’ın üzerinde biraz gezinmek istemişler. Neredeyse bir baştan 

bir başa uzanan taştan duvarları görünce Galima çok şaşırmış, biraz da korkmuş. 

“Biz yanlışlıkla Çin’e mi geldik yoksa. Böyle uzun duvarlar sadece orada var diye 

biliyordum ben. Dünyanın en uzun duvarları diye anlatmıştın büyükanne. Hani adına 

da Çin Seddi deniyordu.” demiş. Bu sırada Tipoti gülümsemiş, “Hayır Galima, burası 

Diyarbakır Surları. Çin Seddi’nden sonra dünyadaki ikinci en uzun duvarlar 

bunlarmış. Bundan yaklaşık bin altı yüz yıl önce yapılmış. Baksana, buradaki surlar 

çok görkemli hem de taştan yapılmışlar. Kalkan balığı şeklinde inşa edilmişler. 

Sapasağlam bir şekilde bugüne kadar dayanmayı başarmış bu surlar. Hem biliyor 

musunuz, burası da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeymiş. Hatay’daki gibi burada 

da farklı dinden, farklı halklardan insanlar binlerce yıldır birlikte yaşamışlar. Ayrıca 

buranın halkının da çok misafirperver olduğu söyleniyor. Aslında bunlara yarın da 

devam edebiliriz. Hava kararmak üzere, hadi bir an önce bir otel bulmamız gerek.” 

demiş. Biraz aradıktan sonra güzel bir otel bulmuşlar ve dinlenmişler. Ertesi sabah 

erkenden kalkarak hem kendi hem de kahvaltısı ünlü olan tarihi Hasan Paşa Hanı’na 

gitmişler. Kapıda yine bir şifre varmış.            

                    

Girmek istiyorsan içeri  

Söylemelisin bu tekerlemeyi.  

      yazıyormuş. Tekerleme ise şöyleymiş:  

   Bir berber bir berbere bre berber gel beri beraber bir berber dükkânı açalım 

demiş. 

 

Çok keyifli bir tekerlemeye benziyor bu. İyice anlayabilmeniz için çok yavaş bir 

şekilde iki kez tekrar edeceğim bu tekerlemeyi.                                                           

Bir berber bir berbere bre berber gel beri beraber bir berber dükkânı açalım demiş. 

Şimdi ben durduğumda siz söylediğim yerleri tekrar edin, olur mu?                            

 

Bir berber bir berbere (çocuklar tekrar eder) 

bre berber gel beri beraber (çocuklar tekrar eder) 

bir berber dükkânı açalım demiş. (çocuklar tekrar eder)    

 



Hadi şimdi biraz daha uzunca söyleyelim: 

Bir berber bir berbere bre berber (çocuklar tekrar eder) 

gel beri beraber bir berber dükkânı açalım demiş. (çocuklar tekrar eder)     

 

Şimdi de tamamını söylemeye çalışalım: 

 

Bir berber bir berbere bre berber gel beri beraber bir berber dükkânı açalım demiş.

                 

Ve işte kapı açılmış! Bizimkiler içeri girebilmişler. Çok teşekkür ediyorlar size. Siz 

isterseniz sonrasında bu tekerlemeyi daha hızlı söylemeyi de deneyebilirsiniz. Hasan 

Paşa Hanı çok güzelmiş. Burası çok çok eski zamanlarda yapılmış. Önceden 

insanlar atlarla ya da yürüyerek seyahat ettikleri için yolculukları çok uzun zaman 

alırmış. O sebeple yollarda kalacakları yere ihtiyaçları olurmuş. Şehre gelen 

insanların kalabilmesi için de böyle hanlar yapılmış. Bu hanların alt katında da 

gelenlerin atları için ahırlar bulunurmuş. İşte yıllar önce yapılan bu tarihi handa güzel 

bir kahvaltı yapmış dostlarımız. Buradan çıkınca hemen hanın karşısındaki Ulu 

Cami’ye gitmişler. Cami avlusunda 800 yıldan fazla bir geçmişi olan güneş saati 

varmış. Cami de güneş saati de çok etkileyiciymiş. Camiden çıktıktan sonra, yine çok 

yakınlardaki Sülüklü Han’a gitmişler. Bu tarihi han ismini, bir zamanlar avlusunda 

bulunan çeşmenin etrafındaki sülüklerden almış. Sülükler o dönemlerde tedavi 

amaçlı kullanılırmış. Şimdi ise burası bir kafeymiş.  

 

Saat öğleye yaklaşınca buradan çıkıp halk pikniğinin yapılacağı Gazi Köşkü’ne doğru 

yola çıkmışlar. Surlara yakın bir yerdeymiş burası da. Atatürk, görevli olarak 

Diyarbakır’a geldiği ilk zamanlar bu köşkte kalmış. O sebeple buranın adı Gazi Köşkü 

olarak değiştirilmiş ve Atatürk’e böyle bir hediye sunulmuş. İşte buranın mesire 

alanında da piknik yapılırmış. Köşke geldiklerinde epeyce kalabalık varmış. Daha 

içeriye giremeden bir grup çocuk onlara doğru koşmaya başlamış. Bizimkiler ne 

olduğunu anlayamadıkları için çok şaşırmışlar ve öylece kalakalmışlar. Onlara doğru 

yaşlaşan çocukların onların adını söylediğini duyunca daha da şaşırmışlar. Yanlarına 

geldiklerinde anlamışlar ki meğerse bu çocuklar onları Diyarbakır’a davet eden 

çocuklarmış. Bir şekilde dostlarımızın bugün şehirlerine geleceğini duymuşlar. Ve 

pikniğin haberini alarak buraya geleceklerini düşünmüşler. Ve aynen onların dediği 

gibi de olmuş. Kendilerini tanıtıp dostlarımıza sarılmışlar teker teker. Hepsi çok farklı 

yerlerden geliyormuş. Bizimkiler bu şehirde de birçok arkadaşları olduğu için çok 

mutlu olmuşlar. Kapıya geldiklerinde kapı birden kapanıvermiş. Çünkü şifreyi 

bulmaları gerekiyormuş.                                                 



Girmek istiyorsan içeri 

Ezberlemelisin bu manileri.  

yazıyormuş. Maniler ise şöyleymiş; 

Birincisi: 

Akşamdan pilavı pişirdim 

Gene karnımı şişirdim 

Çok mani diyecektim ama 

Defteri yolda düşürdüm 

İkincisi: 

Yün yatakta yatarız 

Yapma çiçek satarız 

Biraz bekle davulcu 

Şimdi bahşiş atarız. 

 

Onlar için çok uzunmuş bunlar ve sizlerden yardım istiyorlar. Ne dersiniz, siz 

ezberleyebilir misiniz bu manileri? Biliyorsunuz hem ezberleyip hem yazarsanız daha 

iyi anlayabiliyorlar. Manilerden bir tanesini yazsanız yeterli. 

 

İşte geldik bu bölümün sonuna. Bir sonraki buluşmamıza kadar kendinize çoookkk iyi 

bakın. Hoşçakalııınn! 

  

  

 


