
Merhaba Sevgili Çocuklar,  

 

Nasılsınız bakalım bugün? Neler yaptınız 13. buluşmamızdan bu yana? Gökyüzünü 
seyrettiniz mi mesela? Gündüz bulutları, gece yıldızları... Sonra sokağınızdaki kedi 
ve köpek dostlarınızı, ya balkonunuza ya da pencerenize konan kuşları? Peki 
evinizdeki çiçeklere, diktiğiniz fasulyelere baktınız mı? Çok keyif alacağınıza 
inanıyorum onları seyrederken. Bu arada, malzemelerimizi hazırlayabildik mi peki? 
Harika o zaman. Hadi bir oyunla başlayalım yine. Deve cüce oyununu 
biliyorsunuzdur hepiniz. Deve dediğimizde ayakta duruyorduk, cüce  dediğimizde 
eğiliyorduk. Şimdi ona iki hayvan daha ekliyoruz. Kene ve pire. Kene dediğimde iyice 
küçülüyoruz, pire dediğimde çömelerek zıplıyoruz. Yani deve dediğimde ayaktayız, 
cücede dediğimde çömeliyoruz, kenede iyice küçülüyoruz, pirede zıplıyoruz. 
Hazırsak başlayalım. Hadi şimdi hep birlikte ayağa kalkalım. Cüce, pire, kene, cüce, 
deve, pire, deve, cüce, cüce, pire, kene, pire, pire… Harikaydınız yine, çok güzel bir 
başlangıç oldu. Hadi şimdi halının üzerine bağdaş kurarak oturalım. Sırtımızı dik 
tutmaya dikkat edelim. Şimdi sakince burnumuzdan nefes alalım ve ağzımızdan 
HAAAHHHH sesi çıkararak verelim. Şimdi bunu birlikte üç kez yapalım. Dinlenebildik 
mi? Harika! O zaman dostlarımıza yardım için kolları sıvayabiliriz.  

Hatırlarsanız, dostlarımız Samsun’a gidebilmek için halılarını açmışlardı. Bu kez 
halının ortasında iki tane kâğıt çıkmıştı. Birincisinde ezberlemeleri gereken bir 
tekerleme vardı. Biliyorsunuz onlar tekerlemeleri ezberlemekte biraz zorlanıyorlar. 
Siz onlar için ezberleyebildiniz mi? Haklısınız, biraz zor bir tekerlemeydi. Ama daha 
önce de yaptığımız gibi tekerlemeleri öğrenirken başta çok ama çok yavaş 
söylüyoruz. Sonra yavaş yavaş hızlanıyoruz. Böylelikle daha kolay öğreniyoruz. 
Haydi birlikte söyleyelim. Önce çoookkk yavaş. Sonra da biraz biraz hızlanarak. 
Başlıyorum. 

Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür.  
Takatukacı takatukaları takatukalamam derse,  
Takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan al da gel. 
 
Şimdi biraz daha hızlı söylüyorum. Ben durunca siz de tekrar edin.  
Şimdi biraz daha hızlı deneyelim. Harika. Şimdilik bu bizim için yeterli. İsterseniz 
sonrasında tekerlemeyi daha hızlı söylemeyi deneyebilirsiniz siz.  
İkinci kâğıtta da saklı olan bir gölgenin ne olduğunu bulmamız ve adını yazmamız 
isteniyordu. Neydi o gölge? Eveeett, o bir kuştu. Parmaklarınızı hareket ettirerek onu 
uçurdunuz mu? Ben epeyce uçurdum duvarda ve uçururken de çok eğlendim. Peki 
malzemelerinizi kullanarak kuş yazdınız mı? Eeee, ne bekliyoruz o zaman haydi 
sözlerimizi söyleyip gönderelim cevabı dostlarımıza. 



Uç uç Tipoti’ye 

Uç uç Galima’ya 

Uç uç Pako’ya 

Uç uç büyükanneye. 

      
     Ve halı havalanmış. Size çoookkk teşekkür ediyorlar. Dostlarımız son bir kez 

Diyarbakır’ın üstünde tur atmışlar ve Samsun’a gitmek için yola koyulmuşlar. Aaaaa 
halı Samsun’a nasıl gideceğini bilemiyormuş. Tabii ya! Nasıl da unuttuk haritamızda 
Samsun’u boyamayı. Ankara’yı turuncuya, Hatay’ı kırmızıya, Diyarbakır’ı sarıya 
boyadığımız haritamız vardı ya, ha, işte o haritada Samsun’u bularak yeşile 
boyayabilir misiniz lütfen. Ooooohhh neyse ki sizler boyadıktan sonra halı gideceği 
yönü bulabilmiş. Bizimkiler bir an kaybolacaklarını düşünüp endişelenmişler ama 
neyse ki siz dostları varsınız ve hep onların yardımına koşuyorsunuz da endişeleri 
boşa çıkmış. Tipoti, bizleri beklerken boş durmamış. Bir kitapçıdan Türkiye’nin illerini 
anlatan bir kitap almış. İçinde ülkemizin haritası da varmış. Tipoti haritanın olduğu 
sayfayı açarak, “Vaaaavvvv biliyor musunuz Türkiye’de kaç tane il yani şehir 
varmış?” diye sormuş. “Bence 30 tane demiş Galima.” Hayır anlamında başını 
sallamış Tipoti. Büyükanne, “Bence 55.” demiş. “Hayır, o da değil” Ve bizimkiler 
tahmin etmeye devam etmişler; 62, 73, 79… Ve Tipoti, “Hayır, onlar da değil, daha 
fazla. Tam 81 tane il varmış Türkiye’de. Hani Revan arkadaşımız Diyarbakır ilini 
çember şeklinde göstermişti ya bize, işte öyle 81 tane farklı büyüklüklerde çember 
düşünün yani. Ne kadar da çok değil mi?” demiş. Sayıyı duyunca Galima ve 
büyükanne de çok şaşırmışlar. Pako da havlayarak onlara katıldığını belirtmiş.  

 
     Şehirlerin, dağların, tarlaların, ormanların, nehirlerin üzerinden geçerek yollarına 

devam ediyorlarmış. Çok yüksek bir dağın yakınından geçerken Pako birden 
heyecanla havlamaya başlamış. Tıpkı siyah kuş bulutunu gördüğü zamanki gibi 
havlıyormuş. Onun havladığı yöne doğru endişeyle bakmışlar. Dağın tepesine çok 
yakın bir noktada çoookkk ama çok parlak bir ışık varmış. Birbirlerine bakmışlar, ne 
yapacaklarına karar veremiyorlarmış. Birkaç tur atmışlar dağın yakınlarında. Bir 
yandan bu kadar güçlü bir ışığın nereden geldiğini merak ediyorlarmış, diğer yandan 
da bunun tehlikeli olabileceği endişesi taşıyorlarmış. En sonunda tüm cesaretlerini 
toplayıp bakmaya karar vermişler. Dağa doğru yaklaşmaya başlamışlar, 
yakınlaştıkça kalpleri daha hızlı bir şekilde atıyormuş. Işık bir mağaranın içinden 
geliyormuş. Mağaranın yakınlarında halıdan inmişler, büyükanne tehlikeli bir anda 
hızla kaçabilmeleri için onları halının üzerinde bekleyeceğini söylemiş. Tipoti, Galima 
ve Pako mağaranın kapısına iyice yaklaşmışlar ve demir parmaklıkları olan bir kapı 
görmüşler. Kapının üzerindeki kâğıdı görünce korkuları biraz geçer gibi olmuş ama 
heyecanları daha da artmış. 



Bizimkiler heyecandan hiçbir şey düşünemiyorlarmış. Acaba siz bu bilmecenin 
cevabını bulabilir misiniz? Hem ısıtıp hem yakan hem de tüm canlılara bakan ne 
olabilir ki? Ateş mi dedin? Ama o canlılara bakamaz ki. Yanardağ mı? Yanardağ 
patladığında canlılara zarar verebilir. Yani yanardağ da değil. Aaaa sen, daha yüksek 
sesle söyleyebilir misin lütfen cevabı. Evet, bu bilmecenin cevabı güneş. Hem 
ısıtıyor hem yakıyor hem de bitki, hayvan, insan tüm canlılara bakıyor. Harika, bulduk 
işte cevabı. Şimdi de istediğiniz malzemeleri kullanarak cevabı yazabilir misiniz? 
Haydi o zaman gönderelim cevabı. 

Uç uç Tipoti’ye 

Uç uç Galima’ya 

Uç uç Pako’ya 

Uç uç büyükanneye. 

Yaşasııınnn! Kapı açılmış. Bizimkiler etraflarını iyice kontrol ederek içeri girmişler, 
parlayan cisme doğru yaklaşmışlar. Bu üzerinde ayna olan bir makineymiş sanki ama 
tam olarak ne olduğunu, ne işe yaradığını anlayamamışlar. “Kâğıt var.” demiş bir 
kağıdı işaret ederek Galima. Tipoti kağıdı eline almış. İçinde bir şeyler yazıyormuş 
yine. 

 

Çok gizli bir şey var içerde. 
Ve de çok kıymetli. 

Ulaşmak istiyorsan ona, 
Bilmeceyi cevaplayıp yazmayı unutma. 

  
   Bilmece ise şöyleymiş. 

  
Hem ısıtır hem yakarım. 
Tüm canlılara bakarım. 

 



Galiba kilitli deftere varana kadar karşılarına birkaç tane soru çıkacak. Dostlarımızın 
sizin yardımınıza ihtiyacı var. Acaba çok hızlı bir şekilde malzemelerinizi kullanarak 
ya da aklınızdan istenenleri bulup onlara söyler misiniz? Evet mi? Çok sevinecekler 
yardımlarınıza. Peki o zaman ilk sorumuza tekrar bakalım. “Gideceğin şehrin 
ismindeki harflerin iki katı kadar adım…” Gidecekleri şehir Samsun. Samsun 
yazarken kaç harf kullanıyorduk? 6. Peki onun 2 katı kaç ediyor? Evet, Samsun 
yazarken 6 harf kullanıyoruz, bunun 2 katı, yani 2 tane 6, 12 ediyor. Bizimkiler 12 
adım atıyor şimdi. Hadi birlikte sayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12. 

İşte önlerine yeni bir soru çıktı; 

Şimdi aynı şehrin ünlü harflerinin sayısını bulmalısın. 

O sayının 10 katının 3 eksiği kadar adım atmalısın 

Evet, Samsun’un ünlü harfleri a ve u, yani 2 taneler. 2’nin 10 katını, yani 10 tane 2’yi 
bulabilmek için bu ikisini çarpıyoruz. Evet, doğru cevap 20 ediyor. 20’nin 3 eksiğini 
bulmak için 20’den 3’ü çıkarıyoruz. 17. Bulduk cevabı. Hadi dostlarımız yürürken biz 
de onlarla birlikte sağ ayağımızın üzerinde sekerek gidelim ve 17’ye kadar sayalım. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17. 

 

 

 

 

Bu aletin ne olduğunu ancak 

Kilitli defter bilir. 

Bu kâğıdı dikkatle okuyan 

Çözer ancak onun yolunu. 

Başla şimdi yazılanları okumaya. 

Yazılanlar şöyleymiş; 

Sağ tarafındaki tünele yüzünü dönmelisin önce. 

Sonra gideceğin şehrin ismindeki harflerin 2 katı kadar adım atmalısın. 



İşte yeni bir kağıt geldi! 

Evet, bir sayının yarısını bulabilmek için onu 2’ye bölmemiz gerek. Kolayca 
bulabilmek için 2’şer 2’şer 18’e kadar da sayabiliriz. Şimdi iki elimizin parmaklarını 
genişçe açalım. Birazdan 2’şer 2’şer 18’e kadar saymaya başlayacağız ve her 
saydığımızda bir parmağımızı kapatacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Kaç 
parmağımızı kapattık? Evet, 9. Bizimkiler 9 adım daha atmışlar. Şimdi sol ayağımızın 
üzerinde sekerek 9’a kadar sayabiliriz onlara yardım etmek için; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9. Ve işte orada kilitli, küçük, cam bir sandık varmış. Defter de sandığın içindeymiş. 
Dostlarımız size çok teşekkür ediyorlar. Sandığın yanında bir kağıt varmış. Kağıdın 
üzerinde bu sandığın anahtarının Samsun’un Havza ilçesindeki Lerdüge 
Tümülüslerinde saklı olduğu yazıyormuş. Sandığı dikkatlice alıp çıkış kapısına doğru 
yürümüşler, dışarıya çıktıklarında Pako havlamaya başlamış. Onlara üzeri ayna kaplı 
olan makineyi işaret ediyormuş. Bizimkiler heyecandan onu almayı unutmuşlar 
meğer. Neyse ki Pako havlamış da son anda bunu fark etmişler. Dönüp makineyi de 
dikkatle alarak dışarı çıkmışlar. Büyükanne merak içerisinde onları bekliyormuş 
halının üzerinde. Hemen havalanmışlar. Yolda giderlerken mağarada gördükleri her 
şeyi büyükanneye anlatmışlar. Durmadan makineye ve sandığa bakıyor, bunun ne 
olabileceğini tahmin etmeye çalışıyorlarmış.  

Epeyce uçtuktan sonra Samsun’a gelmişler. Deniz kenarında kocaman bir şehirmiş 
burası. Elbette Havza ilçesine doğru devam etmişler. Biraz daha alçaktan uçarak her 
yere bakmışlar ama tümülüsü hiçbir yerde bulamamışlar. Vazgeçmek üzerelermiş ki 
Galima’nın heyecanla etrafına bakındığını görmüşler. Sonra kafasını kaldırarak “Evet 
evet, bir yeri arıyoruz. Buralarda Lerdüge Tümülüsleri varmış. Su kenarındaymış. 
Ama bulamıyoruz bir türlü. Sen biliyor musun yerini? Aaa harika, bize gösterir misin 
lütfen? Çok teşekkür ediyoruz. Hadi o zaman biz seni takip ediyoruz.” demiş 
üstlerinde uçan kartala. Ve halıyla kartalı takip etmeye başlamışlar. Kartal gerçekten 
de onları tümülüse götürmüş. Bizimkiler çok dikkatli bir şekilde inmişler halıdan ve 
tümülüsün içine  doğru yürümüşler. O da ne? Yine kilitli bir kapı varmış, üzerinde de 
bir kâğıt. Kağıtta şöyle yazıyormuş; 

 

 

 

 

Şimdi sağa dönmeli, 18 sayısının yarısı kadar yürümelisin. 

İşte o zaman bulacaksın defterin saklı olduğu sandığı. 



Çok değerlidir elinde tuttukların, 

O sebeple 3 görev veriyoruz sana. 

Birincisi bu maniyi ezberlemen 

Mani şöyleymiş: 

Tepsiler dizi dizi 

Dâvete bekle bizi 

Adresi iyi yaz ki 

Kolayca bulam sizi. 

Yemekler boldur gayet 

Beni de edin davet 

Birlikte yer içeriz 

Şöyle ederiz sohbet. 

 

İkinci görev;  

İkincisi, gelirken Samsun’da gördüğün denizin 

Ve bu denizde yaşayan en ünlü balığın 

Adını söylemen ve yazman. 

Üçüncü görev, 

Üçüncüsü ise o aynalı aletin  

ne olabileceğini tahmin edip yazman. 

 

Nereden bilsin ki Tipoti, Galima ve büyükanne bu denizin ismini ve içindeki balığın 
adını. Galiba yine sizin desteğinize ihtiyaçları olacak. Maniyi ezberleyip söylemeniz, 
bu denizin ve o ünlü balığın adını öğrenip yazmanız gerekecek. Bir sonraki 
buluşmamıza kadar yapabilir misiniz bunları? Harika, dostlarımız buna çok 
sevindiler.   



Şimdi sizlere yumurtaları diğer renklere boyamak için neler yapabileceğinizi 
söyleyeceğim. Her renk için üçer yumurta kabuğu boyayabilirsiniz. Ama bunları 
yapabilmek için büyüklerinizden destek almayı sakın unutmayın. 

Yumurta kabuklarını turuncuya boyayabilmek için bu kez bir su bardağı suda iki 
havucu iyice kaynatıyoruz. Biraz beklettikten sonra havuçları alıp onun yerine 
yumurta kabuklarını koyuyoruz. 

Yumurta kabuklarını mora boyamak için kırmızı lahananın çeyreği ile aynı işlemi 
yapıyoruz. Çeyreğin ne olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Kırmızı lahanayı alıp 
onu  4’e böleceksiniz ve bunlardan birini suya atacaksınız. 

Yumurta kabuklarını mavi renge boyamak için kırmızı lahanayla kabukları iyice 
boyadıktan sonra içine bir paket kabartma tozunu yavaş yavaş döküyoruz 
ve  karıştırıyoruz. Sonra yumurta kabuklarını o karışımın içine koyuyor ve 
bekletiyoruz. 

Yumurta kabuklarını pembeye boyamak için kırmızı rengi elde ettiğimiz pancar 
suyuna biraz karbonat atıyoruz.  

Sizler de farklı farklı çiçekleri, baharatları, sebzeleri kullanarak farklı renkler 
oluşturabilir, yumurta kabuklarını boyayıp, kurutup, saklayabilirsiniz. Sonrasında bu 
boyalı kabukları başka bir yerde kullanacağız.  

Şimdilik bu kadar. Bir sonraki buluşmamıza kadar kendinize çok iyi bakın lütfen. 
Hoşçakalııınnnn! 

 


