
Merhaba Sevgili Çocuklar, 

Nasılsınız bugün?  Malzemeleriniz hazır mı? Harika! Bugün malzeme olarak iki 

sandalye ile uzunca bir ipe de ihtiyacımız olacak. Şifreyi bulabildiniz mi peki geçen 

bölümden kalan? Bir de bulmak yetmiyordu, yazmanız gerekiyordu sanırım. Yazdınız 

mı? 

(Kısık sesle) Peki sırrımızı hatırlıyor musunuz? Yaşadığınız ili, ilçeyi, köyü öğrenip 

yazabildiniz mi? Haritada işaretlediniz mi? Ay gönderdiniz bile demek. Bazılarınız 

gönderememiş, olsun. Siz de yazarsınız, işaretler gönderirsiniz. Kim bilir belki sıkı 

dostlar sizin yaşadığınız yere de gelirler. Ne güzel olur. Ama şimdilik bu aramızda sır 

olarak kalsın anlaştık mı? 

Haydi  bir oyunla başlayalım. Bu oyun için 2 tane sandalyeye ve biraz uzunca bir ipe 

ihtiyacımız olacak daha önce söylediğim gibi. Sandalyeleri birbirine arkası dönük 

şekilde yerleştiriyorsunuz. Şimdi bu sandalyeler arasındaki mesafeyi belirleyelim. 

Gelin, 20 karış olsun. Karışla nasıl ölçülür anlatayım isterseniz, aranızda bilmeyenler 

olabilir. Önce ölçüm yapacağımız yerde düz bir çizgi olduğunu hayal ediyoruz. Yani 

burada, iki sandalye arasında hayali bir çizgi olduğunu düşünün. Sonra 

parmaklarımızı genişçe açıyoruz. İşte bunun adı karış, ölçüm için baş parmağımızı 

ölçüm yapacağımız yerin başlangıç noktasına, yani bizim durumumuzda ilk 

sandalyenin ayağının olduğu yere koyuyoruz; serçe parmağımızı da çizginin üzerinde 

nereye değiyorsa oraya. Sonra serçe parmağımızı sabit tutarak baş parmağımızı 

onun bulunduğu noktaya getiriyoruz ve serçe parmağımızı çizgi üzerinde gidebildiği 

kadar uzağa gönderiyoruz. İşte ikinci karış! Ve böyleee 20 karış sayıyoruz.  20. 

karışın bittiği yere ikinci sandalyemizi yerleştiriyoruz.  

Şimdi de adımımızla ipin uzunluğunu belirliyoruz. İpi düz bir çizgi halinde yere 

uzatalım. İpin bir ucundan başlayarak 15 adım atarak adımlarımızı sayalım. Yürürken 

nasıl adım atıyoruz onun gibi ama adımlarımızı birazcık daha büyük atıyoruz.15 

adımı saydıysak ipin iki ucunu tutup birbirine bağlıyoruz ve sandalyenin ayaklarından 

geçiriyoruz. Eğer karışı, adımı hesaplama ya da ip bağlamada zorluk yaşıyorsanız bir 

büyüğünüzden destek isteyebilirsiniz. Aslında bu oyunu oynarken iki arkadaşımız 

ayaklarına geçiriyor ve yavaş yavaş yukarı çıkarıyordu. Belki oynamışsınızdır siz de. 

Ama şu anda dışarıya çıkamadığımız için sandalyenin ayaklarını kullanabilirsiniz. 

Eğer evinizde sizinle bu oyunu oynayabilecek kardeşleriniz ya da ebeveynleriniz 

varsa sandalye yerine onlarla birlikte oynayabilirsiniz. İki sandalye arasında ipten 

uzunca bir dikdörtgen olması gerekiyordu. Oldu mu? Harika şimdi ipi yerden bir karış 

kadar yukarıya getirelim. Dikdörtgenin iki uzun kenarlarına zıplayarak oynayacağız 

bu oyunu. Ama bunu yaparken iki ayağımızla aynı anda zıplamamız gerekiyor, bunu 

unutmayalım. Zıplayarak önce dikdörtgenin bir kenarına sonra diğer kenarına 

geçiyoruz. Zıplarken de 2’şer 2’şer 20’ye kadar sayıyoruz. Eğer her şeyi 

hazırlayabildiysek zıplamaya ve 2’şer saymaya başlayalım. (İkişer sayılır). Süper, 

şimdi biraz ipi yukarıya kaldıralım öyle devam edelim. Bu kez beşer beşer 50’ye 



kadar sayıyoruz. Hazır mısınız? (sayılır). Harika gidiyorsunuz! Şimdi ipi biraz daha 

yukarı kaldırabilir misiniz? Harika yine atlayacağız. Bu kez de onar onar 100’e kadar 

sayalım olur mu? Hazırsanız başlayalım. (Sayılır.) Harika gidiyorsunuz. İsterseniz bu 

oyuna ipi biraz daha yükselterek devam edebilirsiniz. Hem kaçar kaçar sayacağınıza 

kendiniz karar verin olur mu? Bakalım ne kadar ileriye gidebileceksiniz. 

Şimdi de gelelim bizim sıkı dostların hikayesine. Beklemesinler daha fazla. Aaa… Siz 

neler yapmışsınız öyle, şifreyi hemen bulup dostlarımıza göndermişsiniz bile. Onlar 

da rahatça otele girip dinlenmişler. 

Şifrede, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’da olan anıt mezarının ismi soruluyordu. 

Evet, Atatürk’ün anıt mezarının ismi sizin de söylediğiniz gibi Anıtkabir. Siz hiç 

Anıtkabir’e gittiniz mi? Sevdiniz mi? Eğer gitmediyseniz belki sizler de bir gün 

Anıtkabir’i ziyaret etmek için Ankara’ya gidersiniz. 

(Alçak ses tonuyla söylenecek) Yaşadığı ili, ilçeyi, köyü ya da mahalleyi 

gönderemeyenleriniz vardı onlar da yazabildi mi? Harika! Ne kadar çabuk öğrenip 

yapıyorsunuz ve gönderiyorsunuz her şeyi. Bu beni çok mutlu ediyor. Eee, bir de 

gönderme sözlerimizi söyleyelim birlikte o zaman. Biraz farklı söyleyelim mi? 

Uç uç Tipoti’ye 

Uç uç Galima’ya. 

Uç uç Pako’ya. 

Uç uç büyükanneye. 

Biliyor musunuz bizim sıkı dostlar hepinizi görmeyi çok istiyorlarmış. Şimdi olmasa 

bile bir sonraki tatillerinde yine gelip sizleri ziyaret edeceklermiş. Kahvaltılarını 

ederlerken bir yandan da sizin yaşadığınız şehirlere bakıyorlar. Hangisine önce 

gideceklerine bir türlü karar veremiyorlarmış. O nedenle kura çekmeye karar 

vermişler. Size de gidecekleri şehri haber vereceklermiş. Büyükanne, 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda neler yaşadıklarını da çok merak 

ediyormuş. Onun için ona ne kadar çok eğlendiklerini,  yeni tanıştıkları arkadaşlarını, 

hatta bugün parkta yeni arkadaşlarıyla buluşacaklarını anlatmışlar. Arkadaşlarıyla 

neden buluşacaklarını da anlatmışlar elbette. Peki, siz hatırlıyor musunuz neden 

buluşacaklarını? Evet, arkadaşları onlara Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatacaklarmış. 

Bizimkiler parka gittiklerinde arkadaşları, Berat, Deniz, Umut, Bilge, Doğa, Evren, 

Özgür, Şafak, Toprak ve Ümit onları bekliyorlarmış. Çok mutlu olmuşlar hepsinin 

geldiğini görünce. Bizimkiler oturmak için yer ararlarken arkadaşları,  

“Oturmayın lütfen size bir sürprizimiz var. Siz bizim ülkemizde turistsiniz yani bizim 

misafirimizsiniz. Sizlere Atatürk’ümüzü, güzel Ankara’mızın tarihi ve turistik yerlerini 

gezerken anlatmak istiyoruz. O sebeple sizin için bir gezi planladık. İlimizi yöneten 



vali ile görüştük, sizleri gezdirebilmek için ondan bir otobüs istedik. O da bizi kırmadı. 

Otobüslerimiz bizi parkın girişinde bekliyor.” demişler.  

Birlikte yürüyerek otobüslere binmişler. Bir süre gittikten sonra tabelasında Atatürk 

Orman Çiftliği yazan bir kapıdan girmiş otobüs. İçeriye girdiklerinde otobüsten inip 

yürümeye başlamışlar. “Aahh! Yemyeşil, ne kadar güzel bir yermiş burası.” demiş 

Galima.  

“Biliyor musun aslında burası hiçbir bitkinin yetişmediği çorak bir yermiş. Atatürk’e bu 

toprakları almamasını, burada hiçbir bitkinin yetişemeyeceğini söylemişler. Atatürk, 

bu toprakların üzerinde bitki yetiştirmeye ve burayı yemyeşil yapmaya kararlıymış. Ve 

bu çorak toprakları satın alarak, uzmanlarla iş birliği yapmış. Çok çalışılarak, emek 

verilerek böyle yemyeşil, bol ürün yetişen bir hale dönüştürülmüş. Burası hem halkın 

gezebileceği, piknik yapabileceği hem de sağlıklı yiyecekler alabilecekleri bir çiftlik 

olsun istemiş Atatürk. Çünkü vatanını, milletini çok seven bir lidermiş.” diye anlatmış 

Toprak. 

Pembe, şirin, üç katlı bir evin önünde durmuşlar. Bilge, “Biliyor musunuz bu ev 

Atatürk’ün ölümünden sonra, 100. yaş gününde Türk halkı tarafından ona hediye 

olarak yaptırılmış. Aslında Atatürk’ün doğduğu bu evin gerçeği Selanik şehrindeymiş. 

Büyüklüğü, planı her şeyi aynıymış.” demiş. Tipoti, “Ne kadar güzel düşünmüş halk, 

Atatürk’ü çok sevdiğiniz hemen belli oluyor.” demiş evin kapısını açmaya çalışırken. 

Hep bir ağızdan “Hem de çoookkk seviyoruz.” demiş çocuklar. Tipoti, endişeyle “Kapı 

açılmıyor.” demiş. Hemen sonrasında hatırlamış nedenini ve hep birlikte gülmeye 

başlamışlar. Kapının yanındaki kutudan şifre kâğıdını alıp birlikte okumuşlar. Kâğıtta 

şöyle yazıyormuş: 

Bu kapıdan girmek isteyen kişi, 

Ezberler bu tekerlemeyi, açar girişi. 

Herkes kendisi söyler güzel güzel, 

Bırakmaz kimseye işini. 

  

Ezberleyip üç defa söylemeleri gereken tekerleme de şöyleymiş: 

Üç tunç tas has kayısı hoşafı. 

  



Çocuklar bahçeye dağılarak tekerlemeyi çalışmaya başlamışlar. Ama bizim sıkı 

dostlar ve büyükanne Türkçe okumayı ve yazmayı yeni öğrendikleri için öyle çabuk 

okuyamıyorlarmış. O sebeple sizlerden yardım istiyorlar. Ne dersiniz onlar için bu 

tekerlemeyi ezberleyip gönderecek misiniz?  

Çok sevindiler cevabınıza. Haydi o zaman birlikte çalışıp öğrenelim. Beni dikkatle 

dinlemeniz ve benden sonra tekrar etmeniz yeterli. Bu tekerlemede altı tane kelime 

var. Her söylediğimizi parmağınızla sayabilirsiniz. Üç-1, tunç-2, tas-3, has-4, kayısı-5, 

hoşafı-6 

Önce ben iki defa söylüyorum. Üçüncü ve dördüncü söylemede benden sonra tekrar 

etmenizi istiyorum. Ve sonra tek başınıza üç defa söylüyorsunuz ve gönderiyoruz. 

Tekerleme iki defa söylenir.  

Hazır mısınız? Üç tunç tas (Buraya kadar çocuklarla birlikte söylenir.) has kayısı 

hoşafı (Çocuklarla birlikte söylenir.) 

Bunu doğru bir şekilde söylemek benim için de çok zor oldu ama ben de bu hikayeyi 

sizlere okumadan önce çok çalıştım.  

Şimdi kendiniz üç defa söylüyorsunuz. 

Hazırız sanırım. O zaman gönderme sözlerimizi söyleyebiliriz. 

Uç uç Tipoti’ye 

Uç uç Galima’ya. 

Uç uç Pako’ya. 

Uç uç büyükanneye. 

Çok teşekkür ediyor size dostlarımız. Arkadaşları çoktan gitmiş, içeride onları 

bekliyorlarmış meğerse. İçeriye girdiklerinde odaları gezmeye başlamışlar. Odanın 

birinde fotoğraflar varmış.  

Umut, ilk fotoğrafı gösterip “Bu fotoğrafta görmüş olduğunuz Mustafa Kemal 

Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, yanındaki ise babası Alirıza Efendi imiş. Bu 

fotoğrafı görüyor musunuz, bu Atatürk’ün çocukluk fotoğrafıymış. Aslında o zaman 

adı sadece Mustafa imiş. Yanında elini tuttuğu çocuk ise kız kardeşi Makbule 

Hanım’mış. Bu çocukluk fotoğrafı ise dayısının çiftliğinde çekilmiş. Babası Alirıza 

Efendi öldükten sonra bir süre dayısıyla birlikte yaşamışlar. Orada annesine ve 

dayısına çiftlik işlerinde yardım etmiş. Başarılı bir öğrenci olan Mustafa okula devam 

etmek istediği için yeniden Selanik’e yerleşmişler. Mustafa adındaki bir Matematik 

öğretmeni, ona çok başarılı bir öğrenci olduğu için Kemal adını vermiş. Bunun 



sonrasında ise adı Mustafa Kemal olmuş. Askeri okulları bitirdikten sonra çok başarılı 

bir komutan olmuş.” demiş.  

Evi gezmeyi tamamladıklarında çıkmışlar. Çiftlik çok büyük olduğu için otobüsle 

gezmişler ve sonra Kurtuluş Savaşı Müzesine doğru yola çıkmışlar. 

Binanın önünde durduklarında Özgür, “Aslında burası ilk meclis binasıymış. Vatanı 

düşmandan kurtarıp bağımsızlığını sağlamak için 23 Nisan 1920 yılında Türkiye 

Büyük Millet Meclisini açmışlar. Yani bağımsız yeni bir Türk devleti kurmuşlar. 

Mustafa Kemal de ilk meclis başkanı olarak seçilmiş. Daha sonraki yıllarda meclisin 

açıldığı bu günü Mustafa Kemal tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan 

etmiş.” demiş. 

Meclisin kapısına geldiklerinde yine kapalıymış. Asılı olan şifre kâğıdını almışlar. 

Kağıtta şöyle yazıyormuş: 

Girmek istiyorsan, 

Bu kapıdan içeri. 

Bulmalı ve yazmalısın, 

Bilmecenin söylediğini. 

  

Bilmece ise şöyleymiş: 

İz eder dizi dizi, alır götürür bizi. 

Hımmm!   

Yine çocuklar çeşitli yerlere dağılmışlar cevabı bulabilmek için. Bizim dostlarımız 

kâğıdı okumaya çalışıyorlar ve beceremiyorlarmış. Dostlarımıza sürpriz yapmaya ne 

dersiniz? Cevabı bulup yazarak gönderelim. Gördüklerinde şaşırsınlar. 

Ne olabilir sizce bilmecenin cevabı? Arka arkaya izler bırakıyormuş ve alıp bir yerlere 

götürüyormuş bizi. Mmm… Ne olabilir sizce? Evet, tren de dizi dizi ve bizi bir yerlere 

götürüyor ama iz bırakmıyor. Haklısınız, tüm taşıtlar bizi bir yerlere götürüyorlar ama 

cevap onlar da değil. Aaa! Biri bir şey söyledi, kimdi o? Hadi tekrar et cevabı, 

arkadaşların duysun. Ya da ben tekrar edeyim senin cevabını. Evet, cevabımız 

AYAK. Haydi şimdi hep birlikte yazıp gönderelim cevabı. Hem şaşırsınlar hem de 



sevinsinler sürprizimize. Eminim çok şaşıracaklar ve sevinecekler bu sürprize. Ayak 

yazdıysanız eğer haydi sözlerimizi söyleyelim. 

Uç uç Tipoti’ye 

Uç uç Galima’ya 

Uç uç Pako’ya 

Uç uç büyükanneye. 

Dostlarımız çok şaşırdılar gerçekten çok da sevindiler. Herkesten önce onlar içeriye 

girmişler biliyor musunuz? Teşekkür ediyorlar size. Neyse ki fazla gecikmeden 

arkadaşları da girebilmişler arkalarından. Eski meclisi gezerken büyükanne, “Kurtuluş 

Savaşı nedir?” diye sormuş.  

Şafak, “Mustafa Kemal ve bir grup arkadaşı, yurdun düşmanlar tarafından işgal 

edildiğini halka haber vermek istiyorlarmış. Şu duvarda fotoğrafını gördüğünüz vapur 

var ya onun adı Bandırma Vapuru. İşte 19 Mayıs’ta ona binerek Samsun’a gitmişler. 

O gün Kurtuluş Mücadelesi başlamış. Atatürk ve arkadaşları, birçok yerde toplantılar 

yaparak halka her şeyi anlatmışlar, kararlar almışlar. Sonra da hep birlikte Ankara’ya 

gelerek bu binada meclisi açmışlar. Tüm halkla birlikte yaşadıkları toprakları yani 

vatanlarını korumak için mücadele etmeye karar vermişler. İşte bu mücadelenin 

adına da Kurtuluş Savaşı demişler. Biliyor musunuz, Cumhuriyet de bu meclis 

binasında ilan edilmiş. Meclisin açılış tarihini hatırlıyor musunuz peki? Evet 23 

Nisan.” diye açıklamış.  

Müzeyi gezdikten sonra yürüyerek Cumhuriyet Müzesine gelmişler. Burası da ikinci 

meclis binasıymış. Boya yapıldığı için binanın içine girememişler. Otobüslere binip 

Etnografya Müzesine gitmişler. Kapısına vardıklarında şifre kâğıdında şöyle bir soru 

yazıyormuş. 

Alfabemizde kaç tane harf vardır? Bu harflerin tamamını bir kâğıda ya da 

deftere yazmalı ve öğrenmelisiniz. Kaçıncı sırada hangi harf olduğunu da 

harflerin altına yazmalısınız. Örneğin: A harfi 1. sırada olduğu için harfin 

altına 1 yazmalısınız; E harfi ise 6. sırada olduğu için onun altına 6 

yazmalısınız. Bunların sırasını da öğrenmelisiniz. Şifreler bu sıralamalardan 

gelecek. 

Sanırım birlikte bu konuya biraz bakabiliriz. Şifreler buradan gelecekmiş çünkü. 

Aslında çok keyifli bir şey biliyor musunuz? Harfleri yazarak değil sayıları yazarak 

şifreleri çözeceğiz. Biliyorum, çok kolay ve keyifli olacak. 

Mesela; 



A N K A R A  yazmak istiyoruz. Harfleri kullanmıyoruz.  

A, 1. harf olduğu için onun yerine 1 yazıyoruz. N harfi 17. sırada olduğu için onun 

yerine 17; K harfi 14. sıra da olduğu için onun yerine 14; A harfi için yine 1; R harfi 

21. sırada olduğu için onun yerine 21 yazıyoruz; A harfi için yine 1 yazıyoruz.  

Yani 1-17-14-1-21-1 yazdığımızda ANKARA yazmış oluyoruz. Anlaştık mı? Ayyy! 

Aklıma bir soru geldi. Ankara yazarken kullandığımız sayıların toplamı kaçtır sizce? 

Çok merak ediyorum, hemen bulmalıyım! 

 

Şimdi de TİPOTİ yazalım mı sayıları kullanarak. Evet 24-12-20-18-24-12 

GALİMA yazalım. 8-1-15-12-16-1 

Şimdi de PAKO, 20-1-14-18 Eveeettt! Harikasınız! 

Şimdi size sayıları söyleyeceğim sadece, bakalım ne yazdığını bulabilecek misiniz? 

1-24-1-24-26-21-14 Harikasınız çabucak bulmuşsunuz. 

Biraz daha zorlaştırıp cümle yazmak istiyorum. Bakalım bir sonraki buluşmamıza 

kadar sizlere ne yazdığımı bulabilecek misiniz? 

22-12-29- 12 boşluk 4-18-14 boşluk 22-6-27-12-28-18-21-25-16 

O zaman bir sonraki görüşmemize kadar kendinize çok dikkat edin lütfen. Görüşmek 

dileğiyle, hoşçakalın. 

 

 

 

 


