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Nasılsınız bakalım 18. buluşmamızdan bu yana? Malzemeleri hazırlayabildik mi? 
Hazırladığınız hamurlarla neler yaptığınızı çok merak ediyorum. Boyayabildiniz mi 
onları? Ooo… bazılarınız hamurun tamamını kullanarak, bazılarınız da küçük 
parçalarla sanat eserleri üretmiş, harika. Hepsinin çok güzel olduğuna eminim. Eğer 
hazırsak oyunumuza başlayalım. Oyunu muzun ismi “Fırça Oyunu”. Şimdi bizler birer 
fırçayız. Kâğıt mı? Ah, evet ister duvarda, isterseniz yerde kocaman bir kâğıdımız ve 
yanımızda da rengârenk boyalarımız olduğunu hayal edelim lütfen. Ben nereyi 
söylersem oramızı fırça gibi kullanıp hayalimizdeki bu kâğıdı boyuyoruz. Eğer 
anladıysak başlıyorum. Şimdi işaret parmağımızı hayalimizdeki boyaya batıralım ve 
hayalimizdeki bu kağıdı boyamaya başlayalım. Vay, harika resimler yapılmaya 
başlandı bile. Şimdi fırçamız, dirseğimiz. Evet, dirseğimizle kağıdı boyamaya devam 
ediyoruz. Şimdi fırçamız, burnumuz. Burnumuzla nasıl boyayacağız kağıdı acaba? 
İsterseniz burnunuz fırça olmuşken hayalinizdeki boyanın rengini de değiştirebilirsiniz. 
Şimdi kulağımızla boyayalım kağıdı, şimdi çenemizle, şimdi dizimizle. Şimdi fırça 
ayağımı. İyice boyayalım, kağıdın her tarafını boyadığımızdan emin olalım. Şimdi de 
vücudumuzun her yerini bir fırça gibi kullanarak kocaman kâğıdımızın tamamını 
boyayalım. Boyuyoruz, boyuyoruz, kağıtta hiç boş yer kalmayana kadar boyuyoruz.  

Aa, bir saniye, bir ses duyuyorum. Sanki dostlarımız masal dinletisinden sonra onları 
Malatya’ya davet eden arkadaşlarla karşılaşmışlar ve gezi planı yapıyorlarmış. Hem 
merkezdeki ilçeden hem de diğer 13 ilçeden gelmişler bu dinletiye. Nasıl yani Tipoti, 
masal bitti mi gerçekten? Ama nasıl olur, biz o masalı dinlemeyi çok istiyorduk. 
Üzülmeyelim mi? Bu akşam aynı masalcı başka çocuklar için masalı tekrar mı 
anlatacakmış? Harika bir haber bu, biz de dinleyebiliriz o zaman. Bizimkiler arkadaşları 
ile buluşup Malatya’yı gezmek için plan yapmışlar. Otele gidip bir güzel dinlenmişler. 
Ertesi sabah tüm hazırlıklarını tamamlayıp otelden çıkmışlar ve arkadaşlarıyla 
buluşmuşlar. Otobüs onları bekliyormuş, geldiklerinde hemen hareket etmiş. Yolda 
giderlerken Kadir, “Biliyor musunuz, bizim şehrimiz Doğu Anadolu Bölgesi’ndedir. 
Kayısısı ile ünlüdür. Malatya’nın kayısısı, kesin duymuşsunuzdur. Yediniz mi? 
Beğendiniz mi? Bir de eski cumhurbaşkanlarımızdan iki tanesi Malatyalıdır.” demiş. 
Gezdikleri şehirle ilgili bunları öğrenmek dostlarımızın çok hoşuna gitmiş. Otobüs 
onları önce Karakaya Barajı’na götürmüş. Burası Türkiye’nin 2. büyük barajıymış. 
Görülmeye değer çok güzel bir yermiş gerçekten. Sonra Arapgir Kozluk Çayı’na 
gitmişler. Burası biraz uzak olsa da geniş alanı ve girintili çıkıntılı kanyonu ile müthiş 
bir güzelliğe sahipmiş. Ayrıca burada bir de şelale varmış. İnsanlar şelalenin yanında 
kamp yapıyorlarmış. Ama öyle bir doğal güzelliği, bazı kampçılar ve pikniğe gelenler 
yeterince özenli kullanmıyorlarmış maalesef. Bu çöpler hem çok çirkin görünüyor hem 
de mikrop saçıyormuş aslında. Çocukların çok üzgün olduğunu gören otobüs şoförü 
araçtan çöp torbası ve eldiven getirmiş. El birliğiyle çöpleri toplamışlar. Yerlerde 
plastik, cam, metal, kâğıt ve pil atıkları varmış. Onları toplayıp yeniden kullanılması için 



geri dönüşüm kutularına atmışlar. Artık her yer çok güzel ve sağlıklı görünüyormuş. 
Burada o kadar çok çeşitli hayvan ve bitki görmüşler ki… Çeşit çeşit kuşlar, ceylanlar, 
böcekler, kertenkeleler, yılan, kaplumbağa, balıklar, kurbağalar, ağaçlar, çiçekler, 
otlar… Burası en çok yabani hayvanların eviymiş aslında. O sebeple onlara saygı 
duymamız, onları rahatsız etmememiz ve evlerini temiz kullanmamız gerekiyormuş. 
Neyse ki bizimkiler çöpleri topladıkları için bir nebze olsun iyi hissediyorlarmış. 
Otobüse binerek buradan ayrılmışlar ve Yama Dağı Yaylasına gitmişler. Burası da çok 
güzelmiş. Kartallar, etrafta dörtnala koşan yabani atlar, ayılar, rengârenk çiçekler 
görmüşler burada da. Manzaranın tadını çıkarmışlar. Buradan sonra yine bir mağaraya 
gitmişler. O da ne? Kapı kilitliymiş. İçeriye girebilmek için şifreyi çözebilmeleri 
gerekiyormuş. Şöyle yazıyormuş kâğıtta; 

Üç kelimeden oluşur 

Bu mağaranın ismi. 

Girmek istiyorsan içeri, 

Birleştir sayıları, 

Yaz mağaranın adını. 

Birinci kelime: 20-18-15-1-24 

İkinci kelime: 22-25-15-25 

Üçüncü kelime: 16-1-9-1-21-1 

Siz bulabildiniz mi? Dostlarımız hala bulamıyorlar cevabı. Demek sen buldun bile. 
Birinci kelime: P-O-L-A-T, yani Polat. İkinci kelime S-U-L-U, yani Sulu. Üçüncü kelime: 
M-A-Ğ-A-R-A, yani mağara. Harika, işte arkadaşımız bulmuş buranın adını. Bu 
mağaranın adı Polat Sulu Mağara imiş. Şimdi de yazmanız gerekiyor. Biriniz bir şey mi 
dedi? Yazarken çok dikkatli mi olmamız gerekiyor? Neden ki? Bir mağaranın ismi 
olduğu için özel bir isim. Ama üç kelimeden oluşan özel bir isim. O sebeple üç 
kelimenin de ilk harfini büyük yazmak gerekiyor, yoksa kapı açılmaz diyorsun. Evet, bir 
de mağarada o utangaç harften var. Çok doğru, iyi ki hatırlattın. Çok teşekkürler. 
Sanırım hem ilk harflere hem de utangaç harfe dikkat ederek yazdık. Hadi o zaman 
sözlerimizi söyleyip gönderelim cevabı dostlarımıza. 

Uç uç Tipoti’ye 

Uç uç Galima’ya 

Uç uç Pako’ya 



Uç uç büyükanneye. 

Yaşasııınn! Kapı açılmış. Girmişler mağaraya. Astım hastalığına iyi geldiği söylendiği 
için Astım Mağarası olarak da biliniyormuş burası. Geniş bir alanı olan mağarada hem 
aşağıdan yukarıya hem de yukarıdan aşağıya doğru uzantılar varmış. Bunların bir de 
adı varmış. Yukarıdan aşağıya olan uzantılara adına sarkıt, aşağıdan yukarıya olanlara 
dikit deniliyormuş. Bu mağara, oldukça esrarengiz bir yermiş. Burayı iyice gezdikten 
sonra Malatya’nın en değerli kültürel ve tarihi mirası olarak adlandırılan Arslantepe 
Höyüğü’ne gitmişler.  

Burası 7 bin yıl öncesinden bu yana, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yerleşim 
yeriymiş. Dostlarımız çok etkilenmişler dinledikleri ve gördükleri karşısında. Bu şehrin 
tarihini daha iyi anlayabilmek ve bu höyükten çıkan eserleri görebilmek için Malatya 
Müzesi’ni de ziyaret etmişler. Gezilerini tamamladıklarında, bu yörenin yemeklerini 
tanımak ve tadına bakabilmek istediklerini söylemişler. Oysa onlar diyene kadar 
Malatyalı arkadaşlarının aileleri bu hazırlıkları çoktan yapmışlar. Gündüzbey piknik 
alanında, dostlarımız için güzel ve uzun bir masa kurulmuş bile. Pako’yu da 
unutmamışlar elbette. Arkadaşları yemekleri tanıtmaya başlamış. “Bu analı-kızlı 
çorbası, bu kayısılı kavurma, bu gırık, bu Malatya kömbesi, işte bu Malatya patlıcan 
tava, bu Malatya usulü sıkmalı köfte, kiraz yaprağı sarması, pirpirim çorbası, acılı 
ayran, kara çorba, içli köfte, elmalı köfte, banık köfte, sumaklı ekşili köfte.” diye 
sayarlarken büyükanne “Ne çok köfte varmış Malatya’da, çok şaşırdım.” demiş. “Bunlar 
gibi yaklaşık 70 çeşit köfte var.” demiş Doğan gülümseyerek ve devam etmişler 
saymaya; “Bu köftelerin yanındakiler kaburga dolması, saç kavurma, et tiridi. İşte 
bunlar da tatlılarımız. Kayısı tatlısı, dut helvası, halbur tatlısı, çiğdemli sütlaç.” diye 
tamamlamışlar tanıtımı. Yeme zamanı gelmiş artık. Gerçekten hepsi birbirinden 
lezzetliymiş. Tipoti, bol bol fotoğraf çekmiş. Herkes çok mutluymuş. Az sonra 
büyükanne elinde kesesiyle oturduğu yerden kalkarak masanın başına yürümüş. Bu 
güzel masayı hazırlamak için emek verenlerin yanına giderek önce hepsine tek tek 
teşekkür etmiş. Sonra da gönüllü birinin, gidecekleri yeni şehri belirlemesini rica etmiş. 
Gönüllü, elini kesenin içine sokmuş biraz karıştırmış ve bir kâğıt çekmiş, dışarı 
çıkarmış ve açmış. “Yeni gideceğiniz şehrin ismi birleşik bir kelime. İki ismin bir araya 
gelmesi sonucu oluşmuş. 14-18-3-1-6-15-12 bakalım bulabilecek misiniz?” demiş. 
“Ben buldum.” diye seslenmiş Sedef; “K-O-C-A-E-L-İ yani Kocaeli. Marmara 
bölgesinde çok güzel bir şehirdir. Çok seveceğinize eminim.” demiş. Dostlarımız her 
şey için teşekkür edip yeni arkadaşlarının adreslerini almışlar.  
 
Masalı yeniden dinlemek isteyenler, Malatya Atatürk Evi’nin yolunu tutmuşlar yeniden. 
Masalcı oturmuş halının üzerinde, almış çocukları etrafına, başlamış yine masal 
tekerlemesiyle masalını anlatmaya. “Bir varmış bir yokmuş. Vakti zamanında çok 
iyiliksever bir padişah varmış. Bu ülkenin halkı bolluk ve mutluluk içinde yaşarmış. 
Sarayının karşısına bir musluğundan yağ, bir musluğundan bal akıtan bir çeşme 
yaptırmış. Ülkede yaşayanlar tabaklarını, çanaklarını yağla, balla doldururlarmış. Bir 
gün, ihtiyar bir kadın da çeşmeye gelip elindeki ağzı kırık testiyi yağ ile doldurmuş. O 



sırada, padişahın oğlu aceleyle geçerken ihtiyar kadının koluna çarpıvermiş. Testi 
kadının elinden birden düşmüş, yağ yerlere saçılmış. Çok üzülen ve neye uğradığını 
şaşıran ihtiyar kadın, çeşmenin yanından uzaklaşırken başını kaldırıp şehzadeye: 
“Oğul, oğul, dilerim Limon Kız’ı bulamayasın.” O günden sonra şehzadeyi bir 
düşüncedir almış. Acaba bu Limon Kız nasıl bir şeydir diye akşamlara kadar düşünür, 
meraktan çatlayacak hale gelirmiş. Yollara düşüp Limon Kız’ı aramaya karar vermiş. 
Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, diyar diyar gezmiş ama Limon Kız’ın izini bir 
türlü bulamamış. Nihayet ülkenin birinde bir bilgeyle karşılaşmış. Limon kızı nasıl 
bulacağını bir bir anlatmış bu bilge padişahın oğluna. Şehzade, bilgenin söylediği 
şeyleri tek tek görmüş ve yapmış. 6 ay gece 6 ay gündüz yol gitmiş. Sonunda karşısına 
bir gül bahçesi çıkmış. Ama ne gül bahçesiymiş! Bin bir çeşit güller diziliymiş. Gülleri 
önce sulamış sonra misler gibi koklamış. Az biraz daha ilerleyince karşına bir at, bir de 
köpek çıkmış. Atın önündeki eti köpeğin önüne, köpeğin önündeki otu atın önüne 
koymuş. Oradan da uzaklaşmış. İlerde karşına görkemli iki tane kapı çıkmış. Biri 
kapalı, öteki açıkmış. Kapalı kapıyı açmış, açık kapıyı kapatmış. Açılan kapıdan 
geçerek yürümüş. Büyük bir bahçeye girmiş. Burası devin sarayının bahçesiymiş. 
Bahçede binlerce meyve ağacı arasında bir tane de limon ağacı varmış. Bahçeye 
girdiğinde önüne yedi başlı koca ayaklı bir dev çıkmasın mı? Nasıl yapmış, nasıl etmiş 
orası bilinmez ama devi alt edip, limon ağacından üç tane limonu alıp arkasına bile 
bakmadan kaçıvermiş. Bu yedi başlı dev, hem limonları çok sever hem de bahçeyi 
korurmuş. Tam bahçenin kapısına yaklaşmış ki bizimki dev, bahçesinden limonların 
koparıldığının farkına vararak yeri göğü inleten sesi ile bağırmış: “Tutun kapılar! Şu 
oğlanı tutun!” Açık kapı dile gelip deve cevap vermiş: “Ben kaç yıldır kapalı 
duruyordum. Kimse bana halin nedir diye sormadı. Bu delikanlı beni açtı, biraz 
ferahladım. Ben onu tutamam! Güle güle gitsin!” Şehzade, kapıdan geçmiş. Dev, bu 
sefer at ile köpeğe seslenmiş: At! Köpek! Şu oğlanı tutun! Bırakmayın! At ile köpek 
birlikte cevap vermişler: “Biz onu tutmayız. Yıllardan beri birimize zorla et, birimize de 
ot yediriyorsun. O bizi bundan kurtardı. Etle otun yerini değiştirdi. Biz onu 
yakalamayız!” Şehzade, atla köpeğin önünden de geçmiş böylelikle. Dev, arkadan 
gene seslenmiş: “Dikenli güller! Dikenli güller! Şu oğlanı tutun! Bırakmayın!” Güller de 
dile gelip hep bir ağızdan deve cevap vermişler: “Sen bizi yıllardır ne suladın ne 
kokladın. Olmaz, sana yardım etmeyiz.” demişler. Şehzade, gül bahçesinden de çıkıp 
yola koyulmuş. Dev padişahın oğlunu armaya devam ededursun gelin ben size 
padişahın oğlundan haber vereyim. Padişahın oğlu, kapıp kaçtığı üç limondan birini 
yolda kesmiş. Limonun içinden gözleri boncuk boncuk, güzeller güzeli bir peri kızı 
çıkmış. Peri kızı, “Su, su.” demiş. Çok şaşıran padişahın oğlu su veremeyince kız yok 
olup gitmiş. Çok heyecanlanan şehzade bu kez ikinci limonu kesmiş. İkinci limonun 
içinden ilkinden daha güzel bir peri kızı çıkmış. O da yine “Su, su.” demiş. Şehzade 
heyecandan yanına su almayı unuttuğu için ikinci kız da yok oluvermiş. Şehzade çok 
üzülmüş. Sıra üçüncü limona geldiğinde bizim şehzadenin de aklı başına gelmiş ve bir 
havuzun başına gidip limonu orada kesmiş. Kestiği gibi de limonu havuzun içine 
atıvermiş. Az sonra havuzun içinden sırma saçlı, boncuk gözlü, güzeller güzeli bir kız 
çıkmış. Bu kızı görünce padişahın oğlu kıza sırılsıklam âşık olmuş, eli ayağı birbirine 
dolanmış. Aramızda kalsın, peri kızının da gönlü padişahın oğluna düşmüş. Padişahın 



oğlu kendine geldiğinde Limon Kız’ı karşısına alarak, “Sultanım, sizi bu halde 
sarayımıza götüremem. Burada beni bekleyin, ben gideyim, size güzel bir elbise 
getireyim, düğün hazırlıklarını başlatayım, askerlerimi de alayım, saraya öyle döneriz.” 
demiş. Limon Kız: Peki şehzadem, ben sizi şurada ağacın üstüne çıkarak beklerim.” 
demiş. Şehzade oradan uzaklaşıp ülkesine doğru gitmiş. Şehzade uzaklaştıktan 
sonra, Limon Kız sudan çıkmış. Havuzun kenarında yüksek bir çınar ağacı varmış. 
Onun üzerine çıkıp oturuvermiş. Limon Kız, ağaçta yapraklar arasına gizlenmiş. Bir 
taraftan da başını uzatarak havuzun durgun suyunu ve etrafı seyrediyormuş. Orada 
kara kızılar belirmeye başlamış. Buradaki kara kızıların upuzun siyah saçları, etekleri 
yerlere kadar değen beyaz elbiseleri varmış. Kara kızılardan bir tanesi, “Limon 
Kıııızzzz! Limon Kıızzz, nasıl çıktın oraya?” diye sorunca bizim Limon Kız da dilini 
tutamayıp kolay yolunu deyivermiş. Kara Kızı da aynı yolla kolayca çıkıvermiş ağaca, 
oturmuş Limon Kız’ın yanına. Kara Kızı, Limon Kız’ın sapsarı, beline kadar değen 
saçlarını görünce dayanamamış ve onları taramak istemiş. Limon Kız, “Taramana izin 
veririm ancak sakın ha saçımın arkasına bir tarak darbesi dahi vurmayasın.” demiş. 
Bunu demesine kalmadan Kara Kızı, Limon Kız’ın saçının arkasına tarakla vurmuş ve 
Limon Kız kuş olup, uçup gitmiş. Günler günleri, haftalar haftaları, aylar ayları 
kovalamış, padişahın oğlu askerlerini de yanına alıp geri dönmüş. Dönmüş dönmesine 
ama giderken bıraktığı sarı saçlı, boncuk gözlü kızın yerinde artık kara upuzun saçlı, 
diğerine hiç benzemeyen bir kız varmış. “Ne oldu sana? Nedir bu halin?” deyince. “Ne 
olacak şehzadem” demiş, “beni unuttunuz. Burada otura otura güneş vurdu kararttı, 
rüzgâr esti sararttı. Ağlamaktan gözlerim bozuldu.” diye padişahın oğlunu kandırmaya 
çalışmış. Padişahın oğlu çok şaşırmış ama inanmış da. Hep birlikte ülkelerine 
dönmüşler. Kırk gün kırk gece düğün yaparak evlenmişler ve sarayın en güzel 
odasında yaşamaya başlamışlar. Düğün heyecanı geçince bir sabah, bir kuş sesiyle 
uyanmış Kara Kızı ama ne kuş sesi, sanki birini çağırıyor. Kuşu görünce hemen 
tanımış Kara Kızı. Hizmetçileri çağırarak “Hemen tutun, yakalayın bu kuşu” demeye 
kalmadan kuş uçup gitmiş. Giderken de kanadından bir tüyü bahçeye düşürmüş. 
Düşürür düşürmez oracıkta Limon Kız belirmiş. Padişahın oğlu âşık olduğu Limon Kızı 
hemen tanıyıvermiş. Limon Kız şehzadeye anlatmış tüm gerçekleri. Kara Kızıyı yanına 
çağıran şehzade, ona gerçekleri öğrendiğini ve onun cezalandırılacağını söylemiş. 
Kara Kızı hak ettiği gibi cezalandırılmış.           Sarayda da yeniden düğün 
hazırlıkları başlamış. Şehzade ile Limon Kız’ı kırk gün kırk gece süren görülmemiş 
şenliklerle evlendirmişler. Onlar ermiş muradına, darısı sizlerin başına.” diye bitirmiş 
masalcı. Masalın mutlu sonu tüm çocukları çok mutlu etmiş. Birbirlerine veda ederek 
diğer çocuklar evlerine, bizimkiler de otellerine gitmişler. 
 
Evet, bizim de bugünlük veda vaktimiz geldi. Bir sonraki buluşmamıza kadar kendinize 
çoooookkkk iyi bakın lütfen. Hoşçakalııınnnn!   

 
 


