
Merhaba Sevgili Çocuklar, 
 
Nasılsınız bakalım 23. buluşmamızdan bu yana? Malzemelerimizi hazırlayabildik mi? 
Çok güzel. Şimdi gözlerimizi kapatıp birlikte bir yürüyüşe çıkmaya ne dersiniz? O 
zaman halımızın üzerine bağdaş kurup sırtımız dik bir şekilde oturabiliriz. Oturduk mu 
ve gözlerimiz kapalı mı? Harika. O zaman hazırlanıp kapıdan çıkalım. Birlikte 
yürümeye başladık. Yürüyoruz, yürüyoruz. Geçtiğimiz sokakta bahçeli evler ne kadar 
şirin görünüyor. Aa, evlerden birinin çatısında yuvalarında etrafı izleyen bir çift leylek 
var, görüyor musunuz? Ya evlerin bahçesindeki meyve ağaçlarını? Yürümeye devam 
ediyoruz. Sokak bitti. Her iki yanında ağaçların olduğu bir yola geldik şimdi. Rüzgârda 
sallanan yapraklar hışır hışır ses çıkarıyor. Yemyeşil otlar ve rengârenk kır çiçekleriyle 
kaplı çok geniş, dümdüz bir alandayız. Çiçekler ne kadar güzel kokuyor, fark ettiniz 
mi? Kokularını derin bir nefesle içimize çekmeye ve yavaşça vermeye ne dersiniz? 
Hadi bir kez daha yapalım. Derin bir nefes alıp kokuyu içimize çektik ve yavaş yavaş 
verdik. Hadi son bir kez daha yapalım.  
 
Bulutları gördünüz mü, ne kadar da güzeller. Ya çiçekten çiçeğe gezen kelebekleri ve 
arıları? Ya gökyüzünde ürkekçe bizi takip eden kuşları, onları da fark ettiniz mi? Aa, 
bir ormanın girişine gelmişiz. Hangi ağaçlar var acaba bu ormanda? Ormanın içlerine 
doğru biraz yürüyüp keşfedebiliriz. Şimdi biraz duralım ve etrafımızdaki ağaçlara 
dikkatle bakalım. Hadi bir tanesini seçip yanına gidelim. Gövdesine sıkıca sarılıp bize 
anlatacaklarını dinleyelim. Kocaman sarıldınız mı ağaca? Harika. Şimdi ağacımızla 
vedalaşma vakti.  Geldiğimiz yoldan yürüyerek ormandan çıkalım. Ağaçların ve 
rengârenk çiçeklerin olduğu geniş alandayız yeniden. Buradan bir süreliğine ayrılıp 
oyun oynamaya ne dersiniz? O zaman ellerimizi ovuşturup gözlerimizin üzerine 
koyalım ve kendimizi hazır hissettiğimizde de gözlerimizi yavaşça açalım. Açtık mı 
gözlerimizi? Etrafımızda hangi renkler var? Hadi dikkatle bakalım çünkü oyunumuzun 
ismi “Renk Tutmaca”. Yavaşça ayağa kalkabiliriz artık. Söylediğim renklerdeki 
nesneleri, odamızın içinde bulacağız ve onlara dokunacağız. Çok basit değil mi? 
Sadece giderken çok dikkatli, biraz da hızlı olmamız gerekiyor. Hazırsak başlıyorum. 
Sar, mor, kırmız, lila, mavi, kahverengi, beyaz, yeşil, turuncu, siyah. Bunları bulmak 
kolay oldu demek, ya lacivert? Lacivert bulabilir misiniz odanızda? Gri var mı 
odanızda? Peki, pembe? Ne kadar hızlıca bulup tuttunuz renkleri, kutluyorum sizi. 
Eğlendiniz mi? Harika! Yine herkes kazandı o zaman.  
 
Fark ettiniz mi, dostlarımızın bugün hiç sesi çıkmadı. Gidecekleri şehri bulmuş 
olabilirler mi sizce, yoksa uykuda mı kaldılar? Tipoti, Galima, Pako, büyükanne 
duyuyor musunuz bizi? Oh, neyse ki büyükanne cevap verdi. Çoktan uyanıp 
hazırlanmışlar. Muğlalı arkadaşlarıyla fotoğraf çekip vedalaşıyorlarmış dostlarımız. 
Neden üzgünsün büyükanne? “Erkenden hazırlanıp çıksak ne olacak ki; nereye 
gideceğimizi hala bilmiyoruz.” diyor büyükanne. Sahi bulabildiniz mi siz cevabı. Ooo… 
Herkes bulmuş neredeyse. Sen mi söylemek istiyorsun? Dinliyoruz. “İstanbul” 



diyorsun. Evet, doğru cevap. Hadi sözlerimizi söyleyip cevabı gönderelim de 
büyükanne daha fazla üzülmesin. 
Uç uç Tipoti’ye 
Uç uç Galima’ya 
Uç uç Pako’ya 
Uç uç büyükanneye. 
 
Çok mutlu olmuş büyükanne, sizlere teşekkür ediyor. Hah, Tipoti ve Galima 
arkalarında da Pako gelmişler büyükannenin yanına. Bu arada Haritada İstanbul’u 
pembeye boyamayı unutmayalım lütfen. Haritada ikiye ayrılmış olması sizi 
yanıltmasın. Kocaeli ile Tekirdağ arasında kalan bölgenin tamamı İstanbul. İşte onu 
pembeye boyuyoruz. Bizimkiler sakin bir yere gidip halıyı açmışlar ve, evet, ortasında 
yine bir kâğıt varmış ve kağıtta şöyle yazıyormuş; 

 
İstiyorsan uçmamı 

Bulmalısın bilmecenin cevabını. 
Portakaldır büyüğüm, 
Bense daha küçüğüm. 

Sevilerek yenirim, 
Çabucak tükenirim. 

 
 
Bulabildiniz mi cevabı? Hem de hepiniz buldunuz ve gönderdiniz bile öyle mi? Harika! 
Hepinizi kutluyorum. Bana söylemeyecek misiniz cevabını? Muğla’nın neyi mi 
meşhur? Mandalinası, portakalı. Aa, tabii ya, portakalın küçüğü mandalinadır. Halı 
çoktan havalanmış. Şehrin üzerinde bir iki tur atıp yola devam etmişler. Hemen 
tanımışlar yolu. Kocaeli’den gelirken yine bu yolu kullanmışlar çünkü. Tipoti, şehirler 
kitabını açarak araştırmaya başlamış. “Ooo, burayı gezmek için iki gün değil 
neredeyse bir ay lazım bize. Düşünsenize, tam 39 tane ilçesi var ve her ilçede de 
görülmesi gereken çok güzel yerler var. Ben hepsini görmek istiyorum.” demiş Tipoti 
üzgün bir şekilde. Galima da üzülmüş. Büyükanne, “Niye üzülüyorsunuz çocuklar? 
Okullarınız tatil olduğunda yine geliriz, belki aileleriniz, okuldaki arkadaşlarınız, 
öğretmenleriniz de katılmak ister bu geziye. Ne dersiniz?” deyince hepsinin neşesi 
yerine gelmiş. Pako yeniden kuyruğunu sallamaya başlamış.  
 
Ormanlık bir alandan geçerken ağaçların arasından simsiyah bir dumanın gökyüzüne 
doğru çıktığını görmüşler. “Yangıııınnnnn! Orman yanıyor!” diye bağırmış telaş ve 
üzüntüyle Tipoti. “Ormanda yaşayan dostlarımız da büyük tehlikede. Bir şeyler 
yapmalıyız hem ormanı hem onları kurtarmalıyız!” demiş telaşla Galima. Tipoti hemen 



elindeki şehirler kitabından acil durumlarda aranması gereken telefon numaralarını 
bulmuş. Orman yangınlarında aranması gereken 177’yi arayıp yangının yerini tarif 
etmişler ve yardım istemişler. “Jandarmayı da aramamız gerekiyormuş büyükanne, 
numarası da 156’ymış. Onlar gerekli yerlere daha hızlı haber veriyorlarmış.” demiş 
Tipoti. Büyükanne hemen jandarmayı da arayıp yangını ve yerini haber verip yardım 
istemiş. Öyle hızla büyüyormuş ki yangın bizimkiler ne yapacaklarını bilememişler ilk 
önce. Hayvanları yakın çevredeki su kenarı, açıklık alanlara götürmeyi düşünmüşler. 
Böylece onları hem yangından hem de dumandan korunabileceklermiş. Böylesi yerleri 
tespit edip iyice alçalmışlar. Çok duman olduğu için fazla dayanamayıp yeniden 
havalanmışlar. Ağızlarını, burunlarını kapatıp başka bir noktadan yeniden denemişler. 
Galima, bütün hayvanlara seslenip gitmeleri gereken güvenli yönü göstermiş. 
Hayvanlar o yöne doğru yönelip hızlanmışlar. Yavaş hareket edebilen ya da yavruları 
olduğu için hareket edemeyen hayvanlar da varmış elbette ormanda. Onların da 
kurtarılıp taşınması gerekiyormuş. İyice alçalıp onları halıyla taşımaya karar vermişler. 
Tavşan ailesini görmüşler, birbirlerine sarılmış korkuyla bekliyorlarmış. Hemen halıya 
almışlar onları. Az ileri de kaplumbağaları görmüşler, epeyce varmış sayıları. Onları 
ve yuvadaki yavru kuşları da alıp su kenarındaki güvenli bölgeye taşımışlar. Birkaç 
defa daha ormana girip yardıma ihtiyacı olan canlıları taşımışlar.  
 
O arada hem jandarma hem de yangın söndürme ekipleri gelip işe koyulmuşlar bile 
neyse ki. Onların yanına gidip hayvanların gittiği güvenli bölgeyi tarif etmişler. 
Görevliler hem havadan hem de ormanın içinden müdahale ederek yangının güvenli 
bölgeye yayılmaması ve bir an önce söndürülebilmesi için var güçleriyle mücadele 
etmişler. Yakın çevrede yangını duyanlar kazma, küreklerini alıp yardıma koşmuşlar. 
Nasıl koşmasınlar ki toprağı, hayvanları, insanları, suları, havayı koruyan, onların 
nefes almasını sağlayan ve ev sahipliği yapan bu değerli hazineleri korumak 
istemişler. Oh, neyse ki herkesin olağan üstü gayreti ile yangın önce kontrol altına 
alınmış sonra da tamamen söndürülmüş. Ama soğutma çalışmaları halen devam 
ediyormuş. Yetkililer tarafından yanan ağaçların yerine en kısa zamanda yenilerinin 
dikileceği müjdesi verilmiş. Bu güzel haberleri güvenli bölgedeki hayvan dostlarımızla 
da paylaşmak istemişler. Yangın söndürme ekipleri ile vedalaşarak güvenli bölgeye 
gitmişler. Hayvanlar korku dolu bir bekleyiş içerisindelermiş. Bizimkileri görünce 
hemen etraflarına toplanmışlar. Galima, onlara müjdeli haberi vermiş, hepsi çok 
sevinip rahat bir nefes almışlar. “Burası bizim evimiz. Sadece bizim değil aslında birçok 
canlının evi. Yok olursa nasıl, nerede yaşarız? Bazı dikkatsiz ya da kötü kalpli insanlar 
bunu hiç düşünmüyorlar. Siz görmeseydiniz biz de dahil birçok canlı çok zarar 
görecekti. Size çok teşekkür ediyoruz, hayatımızı kurtardınız.” demiş bilge 
kaplumbağa. “Çok merak ediyorum yangının nasıl başladığını. Sizin bilginiz var mı?” 
diye sormuş Galima. Kanatlarını yavrularının üzerine şefkatle açan serçe kuşu, 
“İnsanlar buraya piknik yapmak için geliyorlar ve ateş yakıyorlar, bazıları iyice 
söndürmeden gidiyor. Sonra da yangın çıkıyor.” demiş. Bazıları da çöplerini yerlere 
atıyorlar, cam kırıyorlar. O camlar mercek görevi görerek güneş ışınlarını toplayıp 
yangın çıkmasına sebep oluyor.” demiş hayvanların en uyanığı olan tilki. “Bazen de 



çok zengin olmak isteyen açgözlü ve bencil insanlar yakıyor ormanları.” demiş 
tıslayarak yılan. Güzel gözleriyle masum bir şekilde bakan ceylan derin bir iç çekerek, 
“Bizi en çok çocuklar seviyor, koruyor ve düşünüyor. İyi ki onlar var. Gördüğünüz de 
bizim de onları çok sevdiğimizi söyler misiniz lütfen” demiş. Hayvan dostlarımız, bir iki 
gece daha burada kalmanın güvenli olduğuna karar vermişler. Daha büyük olanlar, 
yavruları ve yavaş yürüyen arkadaşlarını kendilerinin taşıyabileceğini söylemişler. 
Buna çok sevinen dostlarımız da hepsiyle vedalaşmışlar. Artık tekrar havadalarmış. 
Birbirlerine bakınca kahkaha atmaya başlamışlar. Üstleri kapkaraymış isten dolayı. 
Sadece gözleri parlıyormuş. Duş alabilecekleri bir plaja inerek bir güzel temizlenmişler 
ve yeniden yola düşmüşler.  
 
İstanbul’a geldiklerinde birkaç tur atmışlar. Büyükanne, “Ne yalan söyleyeyim çocuklar, 
şehrin bu kadar büyük olmasını da beklemiyordum doğrusu. Çok şaşkınım şu an, çok.” 
demiş. Boğaz sularının üzerinde gezerlerken bir anda önlerini bile göremeyecekleri 
kadar parlak bir ışık vurmuş yüzlerine. Gözleri kör edecek kadar parlakmış neredeyse. 
Hemen gözlerini kapatmışlar. Ne ışığı olabileceğini anlayamamışlar. Gözlerini yavaş 
yavaş açtıklarında aynı ışığın farklı bir yere kaydığını görmüşler. Galima, “Anladım; 
aynayla işaret veriyorlar. Bu işaret bize olabilir mi acaba?” diye merakla sormuş. Işık 
yeniden onlara yaklaşıp uzaklaşınca ışığı takip etmeye karar vermişler. Önce boğaz 
boyunca devam etmiş ışık ve öylece beklemiş. “Bak aynayı tutan kişiler şurada, haydi 
yanlarına gidelim. El sallıyorlar bir yandan da onları görebilmemiz için.” demiş. “Başları 
dertte olabilir mi acaba?” diye de eklemiş endişeyle Galima. Yakın bir yere indiklerinde, 
onları bekleyen üç çocuk yanlarına doğru koşmuşlar. Üçü birlikte “Hoş geldiniz. Sizi 
bekliyorduk.” demişler. “Ben Hale, arkadaşlarım da Yaşar ve Evrim. Başka 
arkadaşlarımız da gelecek buraya. İsterseniz diğer arkadaşlarımız gelene kadar sizi 
biraz gezdirebiliriz. Böylece hem biz de uçan halıya binmiş oluruz.” diye utangaç bir 
şekilde gülümsemiş. Birlikte halıya binmişler. Yeniden boğaz sularının üzerinden 
geçerken Yaşar, “Bu görmüş olduğunuz boğaz sadece İstanbul’u ikiye ayırmıyor 
aslında; Asya ve Avrupa kıtalarını da birbirinden ayırıyor. Bunun yanı sıra, Marmara 
Deniz’i ile Karadeniz’i de birleştiriyor.” demiş.  Tipoti, “Ne kadar büyük ve kalabalık.” 
diye araya girmiş. “Evet, burası Türkiye’nin en kalabalık, dünyanın ise 5. en kalabalık 
şehridir. İstanbul, burada kurulan birçok devlete başkentlik yapmış önemli bir şehirdir. 
Bu şehirde binlerce yıldır yaşam olduğu için çok fazla tarihi kalıntı ve yapı vardır. Hem 
bu hem iki kıtayı birleştiren boğazı hem de ticaret ve sanat merkezi olması sebebiyle 
çok fazla turist gelir. Kalabalığın sebeplerinden biri de budur.” diye devam etmiş Evrim. 
Ardından köprüleri gösterip “Bu iki yakayı birbirine bağlayan üç tane asma köprü 
vardır. Bu köprülerden önce insanlar sallarla gider gelirlermiş karşı kıyıya.” demiş. 
Galima, “Önünde beklediğiniz o büyük ve gösterişli yer neresi? Çok güzel 
görünüyordu.” demiş. Hale, “Artık oraya geri dönebiliriz, arkadaşlarımızda gelmiştir. 
Onlarla birlikte gezerken anlatırız. Ne dersiniz?” diye sormuş. Boğazda bir tur daha 
atıp yönlerini arkadaşlarıyla buluştukları yere çevirmişler. “Ne kadar çok sur var 
burada.” demiş Tipoti. “Her dönemde İstanbul’u ele geçirmek isteyen devletler olmuş. 
Bu sebeple şehri kuşatıp saldırmışlar. Şehri bu saldırılardan koruyup kaybetmemek 



için etrafına boydan boya surlar yaptırılmış. Hatta bunun için kalın zincirlerle denizden 
geçiş engellenmeye çalışılmış. Aslında surların birçoğu yıkılmış, sadece bunlar ayakta 
kalabilenler.” demiş Hale. “Şimdi anladım, teşekkürler Hale.” demiş Tipoti yere 
inerlerken.  
 
Aşağıda İstanbul’un çeşitli ilçelerinden gelen çocuklar onları bekliyormuş. Hepsiyle 
tanışmışlar, yanlarında öğretmenleri ve bir rehber varmış. Yürürlerken rehber, “Burası 
Topkapı Sarayı.” demiş. Kapı öyle büyükmüş ki kendilerini minicik hissetmişler. 
Kapının iki yanında da kuleler varmış. Ama maalesef kapı kapalıymış. Üstündeki 
kâğıtta şöyle yazıyormuş: 
 

 
Girmek istiyorsan bu devasa kapıdan 

Söylemelisin bu tekerlemeyi hiç şaşırmadan 
 

 
Ah, yine bir tekerleme geldi. Şimdi ben çok yavaş okuyacağım siz de anlayabilin diye. 
Sonrasında hızlıca söylemeyi deneyebiliriz hep birlikte. 

 
Şemsi Paşa Pasajı’nda, 

Sesi büzüşesiceler. 
 
 

Dostlarımız bu tekerlemeyi söylemekte çok zorlanıyorlarmış. Hadi üç defa birlikte 
yavaş yavaş söylemeye ne dersiniz? Harika, başlayalım o zaman.  
 
Yaşasın! Biz söyledikten sonra  o kocaman kapı yavaş yavaş açılmaya başlamış. 
İçeride, bir yanı deniz olan, kocaman bir bahçe görünmüş. Rehber anlatmaya devam 
etmiş. “542 yıl önce Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Ondan sonraki 400 
yıl boyunca da Osmanlı padişahları bu sarayda yaşamışlardır. Atatürk döneminden 
itibaren de müze olarak kullanılmaya başlanmıştır. İçinde birçok avlu, bölüm ve köşk 
olan çok geniş bir alandır.” demiş. Gerek büyüklüğü, gerek içindeki bölümleri, gerekse 
muhteşem manzarasıyla çok etkileyiciymiş saray. Sarayın hazine bölümüne 
girebileceklerini ve dünyaca ünlü Kaşıkçı Elması’nı görebilecekleri duyunca çok 
sevinmişler. Hem bu elmasın bulunmasına hem de adının kaşıkçı olmasına dair çeşitli 
hikâyeler anlatılmaktaymış. Bu hikâyelerden bir tanesi şöyleymiş; İstanbul'da Eğrikapı 
çöplüğünde dolaşan çok fakir bir adam, yuvarlak bir taş bulmuş. Bu taşı cam zannettiği 
için, kaşıkçıya götürmüş ve üç tahta kaşık alarak değiştirmiş. Hatta elmasın adının da 
buradan geldiği söylentiler arasındaymış. Kaşıkçı da bu taşı bir kuyumcuya götürmüş 



ve 10 akçeye satmış. Kuyumcu da taşı arkadaşlarından birine göstermiş ve bunun çok 
kıymetli bir elmas olduğu anlaşılınca arkadaşı; “Eğer sus payı olarak bana çok para 
vermezsen bunu herkese anlatırım.” diye onu  tehdit etmiş ve aralarında bir kavga 
çıkmış. Mesele, o dönemin Kuyumcubaşısına kadar gitmiş. O da kavgacıların eline 
birer kese akçe vererek taşı onların elinden almış. Fakat bu sefer de olayı sadrazam 
duymasın mı? Tam taşı kendisi için satın almaya hazırlanırken, mesele padişaha 
aksetmiş bu kez de. Padişah, elması saraya getirtip saraydaki elmas tıraşına 
verilmesini emretmiş. Eğrikapı çöplüğünde bulunan taş işlenince meydana 86 karatlık 
dünyaca bilinen, nadide bir elmas çıkmış. Kaşıkçı Elması'nın çevresini iki sıra, 49 adet 
pırlanta kuşatmaktaymış. Bu haliyle elmas, yıldızların ortasında pırıl pırıl parlayıp 
gökyüzünü aydınlatan bir dolunayı andırıyormuş. Bizimkiler gözlerini ışıldayan bu 
taştan almakta zorlanmışlar. Gezilecek çok yer varmış elbette, ama çocuklar,Hazarfen 
Ahmet Çelebi’nin hikâyelerinden duydukları Galata Kulesi’ni görmek istemişler. 
Sokaklardan yürüyerek Galata Bölgesi’ndeki kuleye kadar ulaşmışlar. Hepsi çok 
heyecanlıymış. Kapıdan tam gireceklermiş ki, o da ne, kapı yina kapalıymış. Bir kağıt 
varmış üzerinde ve kağıtta şöyle yazıyormuş:  
 

 
Olur mu buraya kadar gelip de 

İstanbul’u Dinliyorum şiirini söylememek. 
Ezberle şiiri, 

Gir içeri. 
 

 
“Şiir mi? Ben çok severim şiir okumayı. Verin çocuklar ben okuyayım da birlikte 
ezberleyelim bu şiiri, ne dersiniz?” Ne dersiniz, siz de büyükanne okuduktan sonra, bu 
şiiri Tipoti ve Galima ile ezberlemek ister misiniz? O zaman, hadi başla büyükanne. 
 

 
İstanbul`u dinliyorum, gözlerim kapalı 

Önce hafiften bir rüzgar esiyor; 
Yavaş yavaş sallanıyor. 
Yapraklar, ağaçlarda; 

Uzaklarda, çok uzaklarda, 
Sucuların hiç durmayan çıngırakları 

İstanbul`u dinliyorum, gözlerim kapalı. 
 

 



Ne kadar da güzel okudun büyükanne, teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlarımız, bu şiiri 
ezberlemeniz için size yardımcı olacaklar. Evet, arkadaşlar, siz onlarla birlikte bu şiiri 
çalışmaya devam edin o zaman. Bizim bu günlük vedalaşma zamanımız geldi. Bir 
sonraki buluşmamıza kadar kendinize çoook iyi bakın lütfen ve hoşçakalıııınnn! 
 
 


