
Merhaba Sevgili Çocuklar, 

 

Nasılsınız bakalım 19. buluşmamızdan bu yana? Malzemelerimizi hazırladık mı? 
Bugün diğer malzemelere ek olarak iki tane kâğıda ihtiyacımız olacak. Dosya kâğıdı 
büyüklüğünde herhangi iki kâğıt olması yeterli. Eğer malzemelerinizin arasına iki kağıt 
da eklediyseniz oyunumuza başlayabiliriz. Oyunun kuralı çok basit; kâğıdın birini yere 
koyup üzerine basıyoruz, sonra diğer kâğıdı yere koyup bu kez diğer ayağımızı onun 
üzerine koyuyoruz. Bundan sonrasında sadece bu iki kâğıdın üzerine basarak 
ilerleyebiliyoruz. Yani hareket edebilmek için hep arkada kalan kâğıdı öne almamız 
gerekiyor. Ama kağıdı koymadan ayağımızı yere basmayacağız. Olur da ayağımız 
yere değerse ya da dengemizi kaybedip düşersek oyuna yeniden başlayacağız. 
Başlayalım mı şimdi? O zaman bir başlangıç noktası bir de bir hedef noktası belirleyin 
kendinize. Başlangıç noktasına kağıdı yerleştirin ve şimdi diğer kağıdı da koyun. 
Adımlarınızı bu şekilde atmaya başlayın. Adım atacağınızda arkadakini öne alın, şimdi 
diğerini alın. Aman dikkat, bunları yaparken hep dengede kalmaya çalışın, olur mu. 
Çok iyi gidiyorsunuz, eminim hedefinize çok iyi bir şekilde ulaşıp geri döneceksiniz. 
Dikkat edin, eğer dengenizi kaybedip yere basarsanız yanlışlıkla o zaman baştan 
başlayacaksınız. Hadi o zaman, isterseniz kaydı burada durdurun ve oyunu 
tamamlayın. Kimler eğlendi bu oyunda? Demek hepiniz eğlendiniz. Harika! O zaman 
oyunun kazananları açıklıyorum ben de; oyunu herkes kazandı. Alkışlıyorum hepinizi.1 

 

Sanırım yorulduk biraz. Haydi o zaman bağdaş kurup sırtımız dik bir şekilde yere 
oturalım. Kollarımızı çapraz yapıp kendimize şöyle bir güzel sarılalım. İsteyenler 
gözlerini kapatabilir artık. Şimdi burnumuzdan sakin bir nefes alalım ve yine 
burnumuzdan sakince verelim. Şimdi istersek içimizden istersek yüksek sesle “Bu gün 
harika bir gün.” diye söyleyelim. Yeniden burnumuzdan sakince bir nefes alalım ve yine 
burnumuzdan sakince verelim. Ellerimizi birbirine sürtelim ve gözlerimizin üstüne 
koyalım. Gözlerimiz iyice ısındı ve dilendiyse ellerimizi artık çekebiliriz ve yavaş yavaş 
gözlerimizi açabiliriz. Dinlendik sanırım, değil mi? Harika!2 

 

Siz de duyuyor musunuz, Galima sesleniyor. Tamam Galima, duydum şimdi seni 
bağırmana gerek yok artık. Ne oldu? Neden bu kadar telaşlandın ve korktun ki? 

                                                        
1 Bu oyun, Şerife Tortop’un “99 Çocuk Oyunu” kitabından alınmıştır. 

2 Evde Nefes Oyunları Korona günlerine özel olarak Anıl Altaş Brug’un “Benimle Nefes Al” kitabından 
derlenerek hazırlanmıştır. 

 



Konuşamıyor musun? Dur, dur, biraz sakinleş. Şimdi istersen sakince burnundan 
nefes al ve yine burnundan sakince ver. Ve sen de “Bugün harika bir gün.” diye tekrar 
et. Şimdi daha iyisin misin? Çok sevindim. Dinliyorum şimdi seni. Ne oldu? Sabah çok 
erken saatte uyandınız, hazırlıkları tamamladınız, Kocaeli şehrine gitmek için halıyı 
açtınız ve ortasında yine bir kâğıt vardı. Kâğıtta bir bilmece yazıyordu ama cevabını 
bulamadınız demek. Sonra bizden destek almak için seslendiniz ama sesinizi 
duyuramadığınız ve gidemeyeceğinizi düşündüğünüz için telaşlandınız, öyle mi? Çok 
iyi anladım, neyse telaşlanmaya hiç gerek yok. Hadi birlikte bakalım bilmeceye. 
Bilmecede şöyle yazıyormuş;  

 

Hem bulmacanın cevabını bul, 

Hem kaç harf olduğunu söyle. 

Yoksa uçmaz halı bir daha böyle. 

Sarı sarı sarkar, 

Düşerim diye korkar. 

 

Ne ki acaba bu bilmecenin cevabı? Siz bulabildiniz mi? Altın mı diyorsun, yazalım 
bakalım uçacak mı halı? Yok, maalesef uçmuyor. Limon diyorsun sen de, onu da 
yazalım, yok yine uçmadı. Hala Malatya’da olduklarına göre cevap kayısıdır, 
Malatya’nın kayısısı meşhur diyorsun. Aa, evet, çok iyi düşünmüşsün. Niye daha önce 
gelmedi ki bu aklımıza? Kayısı kaç harften oluşuyor? Hadi ben harfleri söyleyeyim, siz 
de parmaklarınızla sayın o zaman. K, A, Y, I, S, I. Evet, 6 harften oluşuyor kayısı. 
Yazalım o zaman hadi hep birlikte, kayısı ve 6 diye. Yazdıysanız eğer sözlerimizi 
söyleyip gönderelim dostlarımıza.  

Uç uç Tipoti’ye 

Uç uç Galima’ya 

Uç uç Pako’ya 

Uç uç büyükanneye. 

Yaşasııınnn! Halı havalanmış. Aa, yine mi unutmuşuz? Tamam, tamam siz Malatya’nın 
üzerinde bir iki tur atarken biz işaretliyoruz. Tipoti hatırlattı, haritamızda Kocaeli ilini 
işaretlemeyi unutmuşuz yine. Lütfen dostlarımızın gidecekleri Kocaeli ilini bulup onu 
pembe renge boyar mısınız? Oh, tamam işte yola çıktılar. Destekleriniz için çok 



teşekkür ediyorlar hepinize. Tipoti yine şehirlerle ilgili olan kitabını açmış. “Ooo… 
Kocaeli ilinde ne kadar çok doğal güzellik varmış, görmek için sabırsızlanıyorum.” 
demiş. Galima bu arada ektikleri fasulye tohumlarının ne kadar büyüdüğünü ve 
çiçeklerini hayranlıkla izliyormuş. O esnada halı, Karadeniz’e gelmiş, Karadeniz’in 
üzerinden uçuyormuş. Kocaman mavi denizin üzerinden uçuyor olmak bizimkilerin çok 
hoşlarına gitmiş. Sanki bunu anlamış gibi halı iyice alçalmış. Tam o esnada Pako 
havlamaya başlamış. Arkalarından sürü halinde gelen yunus balıklarını işaret 
ediyormuş. “Yunus balığı sürüsü. Bizimle yarış yapıyorlar sanki.” diye heyecanla 
bağırmış Galima. Gerçekten de yarış yapıyor gibilermiş. Bir suyun altına giriyor bir 
suyun yüzüne çıkıyorlarmış. Büyükanne, “Çocuklar, bunda şaşıracak ne var? 
Hayvanların hatta bitkilerin de bir kısmı karada, bir kısmı suda, bir kısmı da hem karada 
hem suda yaşar. İşte yunus balıkları da diğer tüm deniz canlıları gibi suda yaşayan 
dostlarımızdan.” demiş. “Balıklar, deniz yıldızı, deniz anası gibi canlılar suda; kedi, 
köpek, tavşan, aslan, kaplan, kirpi, zürafa gibi hayvanlar karada; su kaplumbağası, 
kurbağa, su yılanı, timsah, kaz, ördek, penguen gibi hayvanlar ise hem karada hem 
suda yaşarlar. Karada yaşayan bazı hayvanlar yabani hayvanlardır ve ormanda 
yaşarlar. Bazıları ise evcil hayvanlardır; ahırda, kümeste ağılda, kulübede yaşarlar. 
Ama kuşlara bir türlü karar veremiyorum. Havada uçuyorlar ama hep havada 
yaşamıyorlar, karada da yaşıyorlar. Onlara ne isim vermem gerektiğini bir türlü 
bulamıyorum?” Tam o anda Galima, “Sessiz olur musun lütfen Tipoti, biri bize 
sesleniyor sanırım.” demiş. Halı bu esnada yunuslara daha da yakınlaşmış. Galima, 
yunusları dikkatle dinleyip bir şeyler söylemiş ve sonra dönerek üzgün bir sesle, 
“Yunus dostlarımız bizimle yarış yapmıyorlarmış, çok önemli bir sorunları için bizden 
destek istiyorlarmış meğerse. Denize akan nehirlerden birinden çok pis sular 
geliyormuş. Bu durum hem derenin hem denizin kirlenmesine hem de balıkların 
hastalanmasına sebep oluyormuş. Bizden bu kirliliğin sebebini bulup insanları 
uyarmamızı istiyorlar. Onlara bunun sebebini bulmak için elimizden geleni 
yapacağımıza söz verdim.” demiş. Yunus dostları onları biraz daha takip ettikten sonra 
kocaman gülümsemeleriyle uğurlamışlar.  

 

Aradan çok geçmeden, bizimkiler Kocaeli’ne gelmişler. “Meğer burası da Karadeniz 
kıyısında bir şehirmiş.” demiş Galima. Halıyla şehrin üzerinde biraz tur atmışlar önce. 
Şehrin diğer tarafında yine bir deniz görmüşler. “Aa, bir başka deniz daha varmış. İki 
denize de kıyısı olması ne güzel. Bu ikinci deniz karaya doğru girerek bir körfez 
oluşturmuş. Acaba bu ikinci denizin adı nedir?” demiş Tipoti. Onlar hem şehri izleyip 
hem kendi aralarında konuşurken şehirde kule gibi bir binanın etrafında bir kalabalık 
olduğunu görmüşler. Oraya yakın bir yere inip kalabalığa doğru yürümüşler. 
Kalabalığın çoğunluğu oynayıp, zıplayan, dans eden çocuklardan oluşuyormuş. 
Çocuklar için bir konser veriliyormuş. Dostlarımız da bu kalabalığa dahil olup 
eğlenmeye başlamışlar. Ara verildiğinde kalabalığın içinden bir çocuğun “Tipoti, 
Galima, Pako!” diye seslenerek onlara doğru koştuğunu duymuşlar. Arkasında onu 
takip eden başka çocuklar ve yetişkinlerde varmış. Yanlarına geldiğinde, “Merhaba ben 



Yusuf. Şehrimize hoş geldiniz. Bu gün şehrimize geleceğinizi duyunca çok sevindik. 
Kocaeli’nin 12 ilçesinden geldik sizleri görmek için.” demiş. Diğerleri de kendilerini 
tanıtıp mutluluklarını ifade etmişler. Dostlarımız hem sevgi dolu bu karşılama hem de 
yeni arkadaşları olduğu için çok sevinmişler. Büyükanne bir yandan saat kulesine bir 
yandan da yakınındaki gösterişli binaya bakıp duruyormuş. Gökçen, “Burası tarihi İzmit 
Saat Kulesi. Dört katlıdır. Şu gösterişli yapı da İzmit Sarayı. Biliyor musunuz, İstanbul 
dışında yaptırılan ilk saray burası.” demiş. Konser yeniden başlamış. Hep birlikte 
doyasıya eğlenmişler. Konserden sonra parkta hem çocuklar hem aileleri oturup biraz 
sohbet etmişler. Onların geleceğini duyunca tüm gezi planını ve otobüsü ayarlamışlar. 
Tipoti ve Galima’nın aklında gezi dışında bir şey de varmış elbette, yunus dostları. 
Yolda gelirken yaşadıkları her şeyi anlatmışlar. Dinleyen herkes çok üzülmüş bu 
duruma. Ne yapabileceklerini konuşup tartışmaya başlamışlar. “Hiç merak etmeyin siz. 
Yetkililere de haber veririz. Bir yandan onlar, bir yandan biz buluruz bu kirliliğin sebebini 
çabucak.” demiş öğretmenlerden birisi. Hepsi çok rahatlamış. Hep birlikte belediyeye 
gitmişler, belediye başkanı ile görüşmüşler. Bu sorunun bir an önce çözülmesi için 
harekete geçmişler. Belediye başkanı gönül rahatlığıyla bu güzel şehri 
gezebileceklerini söylemiş. Kocaeli’nin tarihini ve kültürünü daha iyi anlayabilmek için 
önce Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’ne gitmişler. Gitmesine gitmişler ama 
kapı kilitli olduğu için yine içeri girememişler. Kâğıtta şöyle yazıyormuş; 

 

Girmek istiyorsan bu kapıdan içeri 

Söylemeli ve yazmalısın bu bilmecenin cevabını. 

Karşıdan baktım al, 

Ağzıma aldım bal. 

 

Ne ki acaba bu bilmecenin cevabı? Siz bulabildiniz mi? Karşıdan bakınca al, yani 
kırmızıymış; yediğinde de tatlıymış. Ne olabilir acaba? Domates mi? Ama o tatlı değil 
ki. Çilek mi diyorsun? Evet, haklısın olabilir, istersen yazalım. Ama yok açılmadı kapı 
maalesef. Aa, kiraz olabilir. Tabi ya, nasıl düşünemedik, Kocaeli’nin yarımca kirazı çok 
ünlüdür. Hadi yazalım o zaman kiraz diye ve sözleri söyleyip gönderelim dostlarımıza. 

Uç uç Tipoti’ye 

Uç uç Galima’ya 

Uç uç Pako’ya 



Uç uç büyükanneye. 

Harika! Açıldı işte kapı, çok teşekkür ediyorlar size. Hem müzenin içini hem de 
bahçesini gezmişler. Bu şehre dair daha çok bilgileri varmış artık. Müzeden çıkmışlar 
ve otobüslere binerek devam etmişler. Otobüs biraz tırmanarak yol gittikten sonra 
durmuş. “Burası Kartepe. Burada kar yağışı Kasım ayının ortasında başlar ve Nisan 
ayının sonuna kadar devam eder. Ve kar kalınlığı bir buçuk metre ile üç metre arasında 
değişir. O sebeple birçok yerden buraya kaymaya gelirler. Biz de çok şanslıyız, bu yıl 
havalar fazla ısınmadığı için hala kar var. Kayıp oynayabiliriz isterseniz.” demiş Ahmet. 
Peki kapıya geldiklerinde ne olmuş dersiniz? Evet, kilitliymiş kapı ve kapıda da bir kağıt 
asılıymış. Kağıtta şöyle yazıyormuş; 

 

Eğer istiyorsan burada eğlenmek, 

Gerekir önce denizin adını bilmek. 

Veriyorum sana sayıları, 

Dikkatle birleştir onları. 
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Tipoti, çok sevinmiş bu şifreyi görünce. Çünkü o da çok merak ediyormuş gördükleri 
denizin adını. Bulabildiniz mi peki? Sen buldun mu? Hadi söyle o zaman. Harfler; M-
A-R-M-A-R-A yani birleştirince MARMARA diyorsun. “Hem bulunduğumuz bölgenin 
adı hem de denizin adı aynıdır.” demiş Bilge. Teşekkürler Bilge. Sözlerimizi söyleyip 
dostlarımıza göndermeye ne dersiniz? Çoktan söyleyip gönderdiniz mi? Harika. İçeriye 
girmişler bile. Sonra teleferiğe binmişler, kaymışlar, kartopu oynamışlar, gezmişler, 
tepeden Sapanca Gölü’nü izlemişler, çok ama çok eğlenmişler. Buradan ayrılıp Kirazlı 
Yaylası’nı gezmişler. Etrafı bir güzel araştırıp incelemişler. Nehirleri kirleten herhangi 
bir şey olup olmadığını anlamaya çalışmışlar. Uzaktan nehre doğru uzanan büyükçe 
boruları görünce hepsini bir telaş almış. Tüm yorgunluklarını unutup koşarak gitmişler 
oraya. Ulaştıklarında yüzlerinde tatlı bir gülümseme oluşmuş. Özellikle kışın doğada 
yaşayan hayvanlar için yiyecek bırakılan boruya benzer kaplarmış gördükleri. Daha ne 
olduğunu görmeden, ön yargıyla yaklaşıp kötü şeyler düşündükleri için biraz 
üzülmüşler. Neyse ki kayın, çam, ıhlamur ağaçları ve rengârenk çiçeklerle kaplı bu 
doğal alan ve cıvıl cıvıl kuş sesleri onları kendilerine getirivermiş. Kartepe’de çok 
üşüdükleri için ısınmaya ihtiyaç duyuyorlarmış. Kadir’in aklına çok güzel bir fikir gelmiş. 
Otobüslere binip hep birlikte Yeniköy Yazlık Termal Kaplıcasına gelmişler. Kapıdaki 
görevli elinde bir kâğıtla bekliyormuş. Şöyle yazıyormuş kâğıtta; 



Eğer istiyorsan mis gibi sıcak suya 

Girip ısınmak 

Dikkatle yapmalısın söylenenleri 

Sağ ayağını kaldırıp sol dizine koymalı, 

Sol elinle de burnuna dokunmalısın. 

Kalmasın sağ elin boşta, 

Tut onunla da sol kulağını yavaşça. 

Zıpla şimdi yerinde iki defa. 

Çok iyi başarınca birinci aşamayı 

Tekerleme aldı ikinci sırayı. 

Bizde bize biz derler, sizde bize ne derler? 

İşte tekerlemen bu, 

Ezberle, yaz bunu geç engeli. 
 

Ne dersiniz, dostlarımıza destek olabilir miyiz sizce? Ah, zamanımız dolmuş bile. Belki 
siz bir an önce söylenenleri yapıp sözleri de söyleyerek gönderebilirsiniz. Ne dersiniz? 

Bir sonraki buluşmamıza kadar kendinize çoook dikkat edin lütfen. Hoşçakalıııınnn! 

  

 
 


