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Bu gün nasılsınız bakalım? Neler yaptınız 14. günümüzden bu yana? Çevrenizi 
gözlemleyebildiniz mi? Dikkatinizi çeken şeyler oldu mu? Aaaa, camın önüne 
koyduğun kırıntıları yemek için kuşlar mı geldi? Harika. Peki malzemelerinizi 
hazırladınız mı? Yumurta kabuklarını boyayabildiniz mi? Bir sonraki buluşmamızda 
onlarla çalışma yapmaya ne dersiniz? Ayy ne kadar çok sorum varmış meğer bugün, 
sizleri sorularımla sıkmadım umarım. 

Eğer hazırsanız bugün hep birlikte süper kahramanlar olacağız. Evet, süper 
kahramanlar. Bunun için pelerin, gözlük, asa, kalem gibi özel bir eşyaya ihtiyaç 
duyuyorsanız burada kaydı durdurup süper kahraman kostümünüzü ya da 
aksesuarınızı hazırlayabilirsiniz. Hazırsanız biz süper kahramanların görevini 
söylüyorum: Uzun yoldan gelen göçmen bir kuşu takip edeceğiz ve ihtiyacı 
olduğunda ona yardım edeceğiz. Nasıl mı yardım edeceğiz? Ben size dostumuzun 
yaptıklarını anlatırken siz de onunla birlikte aynı hareketleri yapacaksınız. Böylelikle o 
da kendini, yeni geldiği bu yerde, yalnız hissetmeyecek. Hazırsanız ayağa 
kalkabiliriz. Şimdi uçarak çok uzak ülkelerden gelen dostumuzu anlatmaya 
başlıyorum. Ben uçarak dediğimde siz de uçma hareketi yapmayı sakın unutmayın. 
Başlıyorum. Uçarak çok uzak ülkelerden gelen dostumuz ağaçlıklı bir alana varmış 
en sonunda. Güvenli olup olmadığını anlamak için gözlerini kocaman açarak etrafına 
bakınmış. Siz de etrafınıza bakınıyor musunuz şimdi? Güvenli olduğunu anlayınca 
derin bir oohhh çekmiş. O arada çok susadığını fark etmiş, yavaş yavaş dereye 
doğru yürümüş. Bir taşın üstüne konup su içmeye başlamış. Bir yudum su içiyor 
sonra başını gökyüzüne kaldırıyormuş. Sonra bir daha su içiyor ve başını tekrara 
yukarı kaldırıyor, tekrar su içiyor ve tekrar başını kaldırıyormuş. Su içerken nehrin 
karşı kıyısındaki buğday tarlasına ilişmiş gözü, canı çok istemiş. Ama tarla 
sahibinden çok korktuğu için bir türlü cesaret edememiş önce. Sonra tüm cesaretini 
toplayarak “Ben gidip tarla sahibinden biraz buğday isteyeceğim.” demiş. Sonra 
taşların üzerinden zıplaya zıplaya diğer tarafa geçmiş. Zıplamış, zıplamış, zıplamış. 
Ay! Az kalsın suya düşecekmiş, neyse ki düşmemiş; zıplamış, zıplamış ve tarlaya 
vardığında tarla sahibine cesur bir şekilde “Bana biraz buğday verir misiniz?” diye 
sormuş. Tarla sahibinden aldığı buğday tanelerini afiyetle yemiş. “Hapur hupur, hapur 
hupur…” Teşekkür edip aynı yolu yeniden yürüyüp geri dönmüş. Nereden geçecek 
şimdi? Evet, dereden. Zıplamış, zıplamış, zıplamış. Biraz dinlenip kanat çırpmış 
ağaçların üstünde. Hava karamadan kendine yuva yapacak bir ağaç bulmalıymış. 
Havalanmış ve başlamış kanat çırpmaya; uçmuş, uçmuş, uçmuş. En sonunda bir 
ağaç bulmuş, onun dalına konmuş. Yuvasını yapmak için atlamış yere. Bulduğu kuru 
dalı ağaca götürmüş, yerleştirmiş. Sonra yeniden atlamış yere, yine bir dal parçası 
almış yerden, ağaca taşımış. Ve böyle bir süre devam etmiş. Önce atlamış bir dal 
parçası almış, ağaca taşımış, yerleştirmiş. Sonra tekrar atlamış, bu kez biraz çamur 
getirmiş. Dal parçası, çamur, dal parçası, çamur… Kanatlarını çırpmış, çırpmış ve 



sonunda öyle çok yorulmuş ki oturuvermiş yere ve bağdaş kurmuş. Bir sürü iş yaptığı 
için kendini alkışlamış önce. Kanatlarını çapraz yapıp kendine sarılmış. Siz de 
burada kollarınızı çapraz yapıp kendinize sarılın, olur mu? Sonra sakince burnundan 
derin bir nefes almış ve yine burnundan yavaş yavaş bu nefesi vermiş. Aynı şekilde 
yeniden burnundan derin bir nefes almış, bu kez ağzından vermiş bu nefesi. 
Dinlendiğini ve biraz da sakinleştiğini hissetmiş. Sizler de dinlenebildiniz mi? Harika. 
O zaman hep birlikte dostlarımızın neler yaptığına bakabiliriz. Ben çoookk merak 
ediyorum dostlarımızın bulduğu aletin ne olduğunu. Sizler de merak ediyor 
musunuz?  

Hatırlarsanız dostlarımız sandığın anahtarını bulmak için Samsun’daki Lerdüge 
Tümülüs’üne gitmişlerdi. Ama içeriye girebilmeleri için 3 tane görev verilmişti. Birincisi 
2 maniyi ezberlemekti. Siz ezberleyebildiniz mi manileri? Haydi söyleyelim o zaman. 

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 olarak Samsun’da gördükleri denizin ve o denizde yaşayan en ünlü balığın 
ismini öğrenmeleri ve yazmaları gerekiyordu. Bulabildiniz mi? Sen sadece denizin 
adını mı bulabildin demek? Olsun hiç sorun değil. Neymiş peki bu denizin adı? 
Karadeniz. Evet, doğru. Sen de balığın adını buldun ve söylemek istiyorsun. 
Dinliyoruz. Evet, Karadeniz’de yaşayan ünlü balığın ismi hamsi. Harika! Cevapları 
bulmuşsunuz, peki yazabildiniz mi Karadeniz ve hamsiyi?   

İki görev böyleydi, peki üçüncüyü hatırlıyor musunuz? Üçüncü olarak da aletin ne 
olduğunu tahmin etmeleri gerekiyordu. Var mı sizin tahminleriniz? Yazdınız mı bu 
tahminleri? Hazırsak bunların hepsini gönderelim o zaman. 

Uç uç Tipoti’ye 

Uç uç Galima’ya 

Uç uç Pako’ya 

Uç uç büyükanneye. 

Yaşasııınn! İşte açılmış kapı. Burası nehrin kıyısında çok ilginç bir yermiş. Aaaa, o da 
ne? Burada küçük bir oda varmış ama içerisi bomboşmuş. Sadece yerde dümdüz bir 
taş varmış. Ay! Birden taş hareket etmeye başlamış. Ve iki yana açılmış. Çok 
korkmuş bizimkiler. Aşağıya doğru inen merdivenler varmış ama burası çok 
karanlıkmış. Büyükanne el fenerini çıkarıp yakmış. Onun ışığında merdivenlerden 
inmişler. Kocaman bir oda, ortasında da masa gibi görünen kocaman bir taş varmış. 



Anahtar orada, masanın üstünde duruyormuş ve bir de altında da bir zarf varmış. 
Bizimkiler çok heyecanlanmışlar. İkisini alıp yeniden yukarı çıkmışlar aceleyle. Girişe 
çıkar çıkmaz hemen anahtarla kasayı açmışlar, defteri çıkarmışlar. Bu defteri bir bilim 
insanı yazmış, çok çok uzun yıllar önce. Bu çok önemli aletin kötü kalpli insanların 
eline geçmesini istemediği için onu kimsenin bulamayacağı dağın zirvesindeki 
mağaraya bırakmış. Meğerse bu alet bir zaman makinesiymiş! Çok şaşırmışlar ve 
çok sevinmişler. Birbirlerine sarılıp zıplamaya başlamışlar. Elbette Pako da çok 
sevinmiş, bir yandan havlıyor bir yandan kuyruğunu sallıyormuş. Yazılana göre 
makinenin dikdörtgen şeklindeki ayna tarafını kendilerine doğru çevirmeleri, kutunun 
içindeki takvimden gidecekleri tarihi, haritadan da yeri işaretlemeleri ve kolu 
çevirmeleri gerekiyormuş. 

Kim ki buldu bu makineyi, 

Vardır önemli bir görevi. 

2400 yıl öncesine gitmeli, 

Kayıp parçayı bulmalı, 

Amisos Hazinesini tamamlamalı. 

 

Meğer 65 parça olan bu hazinenin bir parçası, açgözlü bir hırsız tarafından çalınıp 
saklanmış. İşte o kayıp parçanın bulunması görevi de bizimkilere verilmiş. Ne 
yapacakları da uzun uzun anlatılmış defterde. Bizimkiler halılarına binip Samsun’a 
doğru yola çıkmışlar. Samsun’a geldiklerinde caddelerin, sokakların çok kalabalık 
olduğunu görmüşler. Deniz kenarından başlıyor ve tüm caddelere dağılıyormuş 
kalabalık. “Bayraaaammm!” diye bağırmış Galima. “Nereden anladın?” demiş 
büyükanne. “Görmüyor musunuz, her yere kırmızı renkli üzerinde beyaz ay-yıldız 
olan bayraklar asılmış. Hem müzikler çalıyor ve insanlar eğleniyor. Bu bir bayram 
olmalı. Haydi biz de gidelim bayrama. Orada yine arkadaş bulabiliriz böylece.” demiş 
Galima. Eşyalarını yakındaki bir otele bırakıp kalabalığa gelmişler. Bu kez 
meydanlarda gençler daha çokmuş. Çocuklar bir yerden ve büyükler başka bir 
yerden onları izliyor, eşlik ediyorlarmış.  

Bir grup çocuk onları görür görmez tanımış ve yanlarına çağırmışlar. “Hey! Gelsenize 
buraya.” diye seslenmişler. Meğer onlar bizimkileri Samsun’a davet eden 
çocuklarmış. Onlar da Samsun’un 17 farklı ilçesinden gelmişler bu önemli gün için. 
Adlarını söyleyip tanıtmışlar kendilerini. “Ne bayramını kutluyorsunuz? diye sormuş 
Tipoti. Hasan, “Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. 101 yıl 
önce bugün, Atatürk ve 18 arkadaşı şehrimize gelerek Milli Mücadele’yi başlattı. O 
sebeple hem ülkemiz hem şehrimiz için çok önemli bir gün, onu kutluyoruz.” demiş. 



Tipoti, “Ne güzel! Çocuk Bayramı’nı görmüş, onda çok eğlenmiştik. Bugün için de çok 
heyecanlandım.” demiş. Sonra iskeleye doğru bakmış ve oradaki kalabalığı görünce 
“Aaa iskele neden bu kadar kalabalık, ne oluyor orada?” diye sormuş. Elif cevap 
vermiş: “Atatürk ve 18 arkadaşı, Bandırma Vapuru ile şehrimize geldiklerinde Tütün 
İskelesi dediğimiz bu iskelede inmişler. O sebeple bu iskelede bir canlandırma 
yapılarak başlıyor program. Kalabalık da onun için iskelede. İlerleyen saatlerde 300 
kişi aynı anda bu yörenin halk oyunlarını oynayacaklar. Çok seveceksiniz bence. 
Sonra Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşü de yapılacak. Bir de konser de 
yapılacak. Bu kutlamalar için Türkiye’nin dört bir yanından gençler ve misafirler geldi 
şehrimize. Atamızın şehrimize gelip Milli Mücadele’yi başlattığı bu çok önemli günü, 
hep birlikte coşkuyla kutlayacağız.” Gerçekten bu güzel şehirde çok eğlenmişler 
bizimkiler gün boyunca. Samsun’dan arkadaşları olduğu için de ayrıca mutlularmış. 
Akşamüstü 300 kişilik halk oyunları ekibini izlerken Zeynep, “Keşke Atatürk’ü bir kez 
olsun görebilseydim. Ona ve arkadaşlarına teşekkür edebilseydim. Onlar olmasa 
başka devletler tarafından işgal edilen topraklarımızda mutlu ve özgür 
olamayacaktık.” demiş. Diğer çocuklar da başlarını sallayarak Zeynep’le aynı fikirde 
olduğunu anlatmışlar. Arkadaşlarının ne kadar içtenlikle Atatürk’ü görmek istediğini 
gören Tipoti, Galima ve büyükanne birbirlerine bakmışlar. Büyükanne, “O kadar çok 
mu istiyorsunuz Atatürk’ü görmeyi? Kim bilir, belki de istekleriniz olur.” demiş 
gülümseyerek. Sakin bir köşede arkadaşlarına yolda gelirken buldukları zaman 
makinesinden bahsetmişler. Eğer isterlerse birlikte o tarihe gidip Atatürk’ü 
görebileceklerini ama onun bizi göremeyeceğini söylemişler. Defterde öyle 
yazıyormuş çünkü. Hepsinin çok hoşuna gitmiş bu fikir. Ailelerinden izin alarak ertesi 
sabah için program yapmışlar.  

Tüm bayram etkinlikleri bittikten sonra onlar evlerine, bizimkiler otellerine giderek bir 
güzel dinlenmişler. Ertesi sabah erkenden kalkıp sporlarını ve kahvaltılarını 
yapmışlar. Arkadaşları ile otelin önünde buluşup kimsenin olmadığı bir parka doğru 
yürümüşler. Büyükanne makineyi çıkarmış. “İyi de ben hangi tarihi ve hangi şehri 
yazmamız gerektiğini bilmiyoruz biz.” demiş büyükanne. Deniz, “16 Mayıs 1919’da 
İstanbul’dan yola çıktılar. O tarihe gitsek olur mu? Yolculuklarında neler yaşadıklarını 
çok merak ediyorum.” demiş. Bizimkiler olur anlamında başını sallamışlar. Tarihi ve 
şehri işaretlemişler makinenin içine. Ve onları 16 Mayıs 1919’a, İstanbul’a götürecek 
butona basmışlar. İşte oradalarmış gerçekten, Bandırma Vapuru’nun içinde. Önce 
inanamamışlar bunun gerçek olduğuna, gözlerini ovuşturup tekrara bakmışlar. Hala 
Bandırma Vapuru’nun içinde olduklarını görünce sevinçten bağırmaya, şarkılar 
söylemeye ve dans etmeye başlamışlar. Neyse ki onları kimse görmüyor ve 
duymuyormuş. Vapur, denizin ortasında bir kuleye yakın bekliyormuş. Kulenin 
üstünde de Kız Kulesi yazıyormuş. Ama Mustafa Kemal’i göremiyorlarmış hiç bir 
yerde. Biraz canları sıkılmış. Tam o sırada Pako, havlayarak bir şeyler anlatmaya 
çalışıyormuş. Vapurdaki 18 kişi ve kaptan, suları köpürterek hızla yaklaşan bir deniz 
motoruna bakıyorlarmış. Heyecan, cesaret, mutluluk, gurur, kararlılık, endişe, 
belirsizlik… Sanki aynı anda birçok duyguyu yaşıyor gibilermiş. İşte Mustafa 
Kemal’miş gelen. Vapura çıkmasına yardım etmişler. Onu güvertede gören çocuklar 



da bu karışık duyguları aynı anda yaşıyorlarmış. Heyecan, sevgi, mutluluk, 
sabırsızlık, gurur, hatta aralarında mutluluktan ağlayanlar bile varmış. Ne kadar güzel 
değil mi insanın bir sürü duygusunun olması? Dayanamayıp sarılıvermişler Atatürk’e, 
çoookkk mutlu olmuşlar. Duygularını tarif edecek kelime bulamıyorlarmış. Mustafa 
Kemal bir onları görmüş gibi durmuş ve aşağıya bakmış. Bizimkiler bir an 
göründüklerini zannedip korkmuşlar. Ama neyse ki o, arkadaşlarıyla sohbetine 
devam etmiş. O da ne peşlerine başka bir gemi takılmış; takip ediyor, peşlerini hiç 
bırakmıyormuş. Atatürk kaptana bir şeyler anlatıyormuş soğukkanlılıkla. Ooohh! 
Neyse ki şiddetli fırtına sebebiyle gemi onların izini kaybetmiş. Deniz çok dalgalıymış, 
oradan oraya savuruyormuş her şeyi. Bu fırtına sebebiyle karaya yakın gidiyorlarmış. 
İnebolu ve Sinop Limanlarından sonra 19 Mayıs’da Samsun’a ulaşmışlar. Sevgiyle 
karşılanmışlar burada. Mustafa Kemal bir süre Samsun’da sonra Samsun’un bir ilçesi 
olan Havza’da kalmış halkla toplantılar yapmak için. Daha sonra Amasya, Sivas ve 
Erzurum’a geçerek halkla yaptığı toplantıları buralarda sürdürmüş. Ve böylece Milli 
Mücadele başlamış. Gece-gündüz demeden çalışıyor, okuyor, araştırıyor, ayrı ayrı 
herkesle toplantılar yapıyormuş. Neredeyse uyumadan ne kadar çok çalıştığını gören 
çocukların ona duydukları sevgi, saygı ve sorumluluk duyguları katlanarak artmış. İyi 
insan olacaklarına dair söz vermişler ona. Veda etme vakti yaklaştığında ise çocuklar 
Atatürk’ün yanına yaklaşıp ona sarılmışlar ve onu öpmüşler. Atatürk’ün yüzünde, 
sanki onları görüyormuş gibi kocaman bir gülümseme belirivermiş. Çocuklar 
ayrıldığında Atatürk, onların ardından uzun uzun bakmış. Çocuklar, onu görebildikleri 
için mutlu ve şanslı ama ayrılmak zorunda oldukları için hüzünlü hissediyorlarmış 
kendilerini. İstemeseler de dönme zamanı gelmiş. Dönmek için zaman makinesini 
çıkarmışlar. O da ne, makinenin kapağı bir türlü açılmıyormuş. Üstündeki kâğıtta 
şöyle yazıyormuş: 

Öğren bu tekerlemeyi hüznün yatışsın, 

Hızlıca söyle kapak açılsın. 

Tekerleme şöyleymiş: 

Cüce çinici Celali Hoca, 

Gizlice marpuççular içindeki Züccaciyecilere gidip 

İçi Çince yazılı cicili bicili cam çubukları cepceğizine indirmiş.  

 

 

Nasıl söylesin bizimkiler, desteğinize ihtiyaçları var yine. Dostlarımız için bir sonraki 
buluşmamıza kadar bu tekerlemeyi ezberlemeye çalışır mısınız lütfen? Harika! Çok 



sevinecekler. İsterseniz ben bu tekerlemeyi yavaş yavaş tekrar edeyim, siz de kaydı 
durdura durdura bu tekerlemeyi ezberleyin.  

Cüce çinici Celali Hoca, 

Gizlice marpuççular içindeki 

Züccaciyecilere gidip 

İçi Çince yazılı cicili bicili cam çubukları 

Cepceğizine indirmiş. 

Harika! Siz bunu tekrar etmeye devam edin olur mu, bir sonraki buluşmamıza kadar. 
Bir sonraki buluşmamızda farklı renklerde boyadığınız yumurta kabukları, resim 
defteri ya da kâğıt, bir çay bardağı un, bir şişe su, çay kaşığı ve çay bardağı, açık 
renkli bir kalem, yerlerin kirlenmesini önlemek için de kocaman bir örtüye ihtiyacımız 
olacak. Bunları da yanınızda getirmeyi unutmayın lütfen. 

Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalıııınnn! 

 
 


