
Merhaba Sevgili Çocuklar,  

Nasılsınız bakalım bugün? Neler yaptınız sekizinci bölümden bu yana? 

Malzemelerimizi hazırladık mı? Bir de dostlarımız bizden bugün için varsa yün ip 

yoksa kâğıt, makas ve su bardağı da hazırlamamızı istemişti. Onları da hazırladık 

mı? Harika! 

Hadi birlikte önce geçen buluşmamızda öğrendiğimiz ritmi yapalım sonra da bir oyun 

oynayalım. Nasıldı ritmimiz, hatırlayan var mı? Evet, sağ ayak, sol ayak, alkış sonra 

daha hızlı arka arkaya iki alkış. Hadi kalkın şimdi, bunu biraz hızlı yapalım. Şimdi 

yavaşlayalım. Harikasınız! 

Benim çok sevdiğim bir oyun var. Bugün sizlerle o oyunu oynayalım istiyorum. Çok 

basit bir oyun. Günlük hayatta kullandığımız kelimelerin içindeki ünlü harflerin yerine 

benim söylediğim ünlü harf hangisi ise onu koyacağız. Koyacağımız ilk ünlü harf 

“a”.  Mesela ‘eldiven’ olsun kelimemiz. Eldiven kelimesindeki ünlü harfler “e” ve “i” 

harfleri. Biz o harfleri çıkarıp yerine “a” harfini koyacağız ve kelimemizi o şekilde 

söyleyeceğiz. Yani eldiven, olacak aldavan. Şimdi de kelimemiz “çocuk”. 

Çocuk, çacak oldu. Şimdi de ‘kömür’ kelimesindeki ünlüleri çıkarıp  “a” harfini koyarak 

söyleyelim. Kamar oldu. Şimdi koyacağımız ünlü harf “e”. Hadi meyve isimlerini 

bütün ünlüleri “e” yaparak söyleyelim şimdi. Portakal-pertekel, kiraz-kerez, elma-

elme, armut-ermet, mandalina-mendelene, nar-ner… Harika! Şimdi de ayların 

isimlerini sadece “u” ünlü harfini kullanarak söyleyelim. Ucuk, şubut, murt, nusun, 

muyus, huzurun, tummuz, uğustus, uylul, ukum, kusum, uruluk. Evet, işte böyle. Çok 

keyifli oluyor değil mi böyle değişiklikleri yapmak. İsterseniz bu oyunu günler, 

sebzeler ya da rakamlarla istediğiniz ünlü harfi kullanarak oynamaya devam 

edebilirsiniz.  

Gelelim hikayenin kaldığımız yerine. Dostlarımız şifreler için gerekli olacak 

malzemeleri söylemişlerdi bizlere. Eğer varsa bu söylediklerini yün ipleri keserek 

yoksa kâğıtlardan ince şeritler keserek yapabilirmişiz. Dostlarımıza yardım edebilmek 

için bunlara çok ihtiyacımız olacakmış. Kestiğimiz bu kâğıt ya da ipleri ayrı ayrı 

gruplamamız gerekiyormuş. İlk grupta aynı uzunlukta dört tane ip kesmeliymişiz, 

işaret parmağımızın uzunluğunda olabilirmiş uzunlukları. İkinci grupta yine dört tane 

kesecekmişiz. Ama ikisi kısa, ikisi daha uzun olacakmış. İki kısanın boyları birbirine 

eşit, iki uzunun boyları da birbirine eşit olacakmış. Üçüncü grup için istediğiniz 

uzunluklarda üç tane ip kesiyormuşuz. 4. grup için kolumuz gibi biraz uzun bir ip 

kesecekmişiz. Beşinci grup için ise su bardağını kâğıdın üzerine koyuyoruz ve onu 

kullanarak güzel bir yuvarlak çiziyormuşuz. Sonra da onu çizgilerin üstünden 

kesiyormuşuz. Ayyy ne yapacağız acaba çok merak ediyorum. İsterseniz burada ses 

kaydını durdurup hazırlayabilirsiniz. Sonra gelmeyi unutmayın lütfen.  

Acaba Hatay’daki arkadaşlarımız bizim sıkı dostları görebilmişler midir, ne dersiniz? 

Bu malzemelerle neler yapacağımızı onlar biliyor mudur? Hatırlıyor musunuz, en son 



mavi kelebeği bulabilmek için yaşlı masalcı ile yollara düşüp bir mağaranın önüne 

gelmişlerdi. Kapıdaki kâğıtta mağaraya girebilmek için önce mağaranın ismini 

bulmaları söylenmişti. Sonra da mağaranın içindeki ünlü harflere saklanmış şifreleri 

bulmaları gerekiyordu. Çünkü şifreyi bulmak, onları en güzel çiçeği bulup mavi 

kelebeğe götürmelerini sağlayacaktı. 

Mağaranın ismini bulabildiniz mi? 

2-6-23-12-14-15-12 MAĞARASI yazıyordu. Yani neymiş mağaranın ismi?   

B-E-Ş-İ-K-L–İ MAĞARASI. Çok güzel, ne kadar hızlı çözüyorsunuz şifreleri. 

Süper mağaranın kapısı hemen açılmış. İçerisi çok karanlıkmış, hiçbir şey 

göremiyorlarmış. Büyükanne ve yaşlı masalcı hemen el fenerlerini çıkarıp yakmışlar. 

İçerisi artık görülebiliyormuş. Aşağıya doğru inen bir sürü merdiven varmış. Yaşlı 

masalcı ve büyükanne el fenerlerini onlara vererek “Bundan sonrasını siz tek 

başınıza halletmelisiniz. Hayallerimizi gerçekleştirmek için bazen sevdiklerimizin 

desteği ile bazen de tek başımıza başarmamız gerekir. Eğer bir şeyi gerçekten çok 

istiyorsak zorluk yaşasak bile vazgeçmemeliyiz. Sizler hem cesur hem iyi kalpli 

çocuklarsınız. İnanıyoruz ki hayalinizi gerçekleştirip mavi kelebeği göreceksiniz. Biz 

sizi burada bekliyoruz.” demişler.  

O da ne en üst basamakta yine bir kâğıt varmış. Ve kâğıdın üstünde şöyle 

yazıyormuş: 

İnebilmek istiyorsan basamaklardan 

Eksik sayıları sen bulup yazmalısın. 

En üstteki basamakta 45, bir sonrakinde 44, diğerinde 43 yazıyormuş, sonra 42 

yazıyormuş. Ama sonrakilerde hiçbir şey yazmıyormuş. Aslında 45’ten 26’ya kadar 

geriye doğru birer birer sayılıyormuş basamaklarda. Ama bizimkiler öyle 

heyecanlılarmış ki akıllarına sayılar gelmiyormuş bir türlü. Siz onlara yardım edebilir 

misiniz? Bulabilir misiniz diğer basamaklara yazılacak sayıları? Evet, 41-40-39-38-

37-36-35-34-33-32-31-30-29-28-27-26. Şimdi bir de yazmanız gerek bunları. Burada 

kaydı durdurup yazabilirsiniz. Sonra gelmeyi unutmayın lütfen. Bizimkiler kolayca 

merdivenlerden inebilmişler. Size çok teşekkür ediyorlar.  

İçerideki duvarların her tarafında küçük küçük oyuklar varmış. Bu deliklerin 

üzerlerinde ise defalarca yazılmış karmakarışık harfler varmış. Görünce kafaları çok 

karışmış bizimkilerin. Ne yapacaklarını da anlayamamışlar. Neyse ki onların 

yardımına Pako yetişmiş. Yine havlayarak onlara bir şey göstermeye çalışıyormuş. 

Pako’yu takip etmişler. Meğer girişteki merdivenlerin altında gizli, küçük bir oda, 



odanın içinde de kilitli bir dolap varmış. Dolabın kapağında da bir kâğıt asılıymış. 

Üzerinde şöyle yazıyormuş: 

Sekiz duvara bakmalı 

Ünlü harfleri bulmalısın. 

Delikteki şifreleri sıralayıp 

Güzel çiçeği bulmalısın. 

Sahi siz ünlü harfleri öğrenebildiniz mi? Ben de çalıştım. Alfabemizde tam sekiz tane 

ünlü harf varmış. Bunlara sesli harf de denebiliyormuş.  Hadi söyleyelim ünlü ya da 

sesli harfleri: A-e-ı-i-o-ö-u-ü. Bu harflerimizi tekrar söyleyelim mi? A-e-ı-i-o-ö-u-ü. 

Dostlarımızın sırayla sekiz farklı duvarda ünlü harfleri bulmaları, o ünlü harfin olduğu 

delikten şifreyi almaları gerekiyormuş. Şifreleri sıraya koyduklarında ise çiçeğin adını 

bulabileceklermiş.   

Birinci duvarda, R, S, Ü, M harfleri yazıyormuş. Hatırlıyor musunuz  hangisi ünlü 

harf? Evet, buradaki ünlü harfimiz, Ü. 

İkinci duvarda Ş, P, Z, A harfleri yazıyormuş. Hangisi ünlü harf? Evet, A harfi. 

Üçüncü duvarda O, T, B, L, F harfleri yazıyormuş. Evet, ünlü olan O harfi. 

Dördüncü duvarda Ç, İ, F, J harfleri yazıyormuş. Evet, İ harfi ünlü. 

Beşinci duvarda K, N, E, Y harfleri yazıyormuş. Evet, E harfi ünlü. 

Altıncı duvarda H, M, I, R harfleri yazıyormuş. Evet, burada da I harfi ünlü. 

Yedinci duvarda Ö, V, C, D harfleri yazıyormuş. Evet, Ö harfi ünlü. 

Geldik sekizinci duvara. Sekizinci duvarda da L, R, S,U harfleri yazıyormuş. Evet, U 

harfi ünlü burada da. 

Deliklerden çıkan şifreleri birinciden başlayarak sırayla koymuşlar. G-A-R-D-E-N-Y-A 

harfleri varmış. Evet, çiçeğin adı GARDENYA ÇİÇEĞİ imiş. Şimdi bu çiçeğin adını 

gizli odadaki dolaba yazmaları gerekiyormuş. Bu konuda da yardımlarınızı 

istiyorlarmış. Burada ses kaydını durdurup, yazıp yeniden devam edebilirsiniz. Evet, 

yazdıysanız eğer sözlerimizi söyleyerek gönderebiliriz. 

 

 



Uç uç Tipoti’ye 

Uç uç Galima’ya 

Uç uç Pako’ya 

Yaşasın! Dolap açılmış. Açılır açılmaz da ortalığı mis gibi bir koku kaplamış. Meğerse 

dolabın içinde mavi kelebeğin çok sevdiği GARDENYA ÇİÇEĞİ varmış. Çiçeği 

dikkatle almışlar. Galima yerdeki okları göstermiş. Ve o okları takip etmeye 

başlamışlar. Oklar onları önce bir tünele sonra da ağaçlıklı bir yola getirmiş. Ağaçlıklı 

yolun sonunda demir parmaklıklı bir kapı ve kapıya asılı duran bir kâğıt varmış. 

Kâğıtta: 

Bu tekerlemeyi söyleyemeyen 

Bu kapıdan giremez. 

yazıyormuş. Tekerleme ise şöyleymiş: 

Paşanın papağanı paparasını pepeme Peyker’in peştemalına püskürttü. 

Ay ne kadar ilginç bir tekerlemeymiş. Önce ben iki defa söyleyeyim sonra birlikte 

söyleyip öğrenelim.  

Paşanın papağanı - paparasını - pepeme Peyker’in - peştemalına püskürttü. 

Haydi, şimdi beraber söyleyelim. 

Paşanın papağanı paparasını - pepeme Peyker’in - peştemalına püskürttü. 

Bir kez daha tekrar edelim. 

Paşanın papağanı paparasını - pepeme Peyker’in peştemalına püskürttü 

Çok güzel söylediniz. Dostlarımız da öğrendi sayenizde. Ve kapı açılıverdi. Bu kapı 

Hatay’daki ünlü tünele açılıyormuş. Bu tünel yapılalı iki bin yıldan daha fazla olmuş. 

Önceden çok yağmur yağdığında buralarda şiddetli seller olurmuş. Sel suları önüne 

kattığı her şeyi limana taşırmış. İmparator bakmış ki liman ve oradaki gemiler tehlike 

altında ve bu tünelin yapılmasına karar vermiş o zaman. Bin üç yüz seksen metre 

uzunluğu, yedi metre yüksekliği, altı metre genişliğindeki bu tünel, bin tane esirin 

çekiç ve murç yardımıyla dağı delerek yaptığı bir tünelmiş ve yapımı yüz yıldan fazla 

sürmüş. Ne kadar ilginç bir hikâyesi varmış bu tünelin. Kapıdan geçtikten sonra yerde 

garip şekiller görmüşler ve bu şekillerin üzerinde yazılar varmış. 



Hızlıca söylenen taşa basmalısın 

Mavi kelebeği göresin diye. 

Arkadaşlarımız gördükleri şekilleri tarif edecekler, bizden de aynısını yapmamızı 

istiyorlar. Şimdi bu bölümün başında hazırladığınız malzemeleri kullanma vakti. İlk 

gruptaki aynı uzunlukta olan yünleri birbirleriyle karşılıklı olacak şekilde yerleştirip 

kapalı bir kutu yapmamız gerekiyormuş. Kesme şekerin yüzeyine benzeyen bir şekil 

olacakmış bu. Dört kenarının uzunluğu da birbirine eşit olan bir şekil. Adını biliyor 

musunuz? Eveeettt! Bu şeklin adı KARE. 

Şimdi ikinci grupta iki uzun, iki kısa ip vardı. Uzunlar birbirlerine, kısalar da birbirlerine 

eşitti. Şimdi uzunları karşılıklı, kısaları karşılıklı koyarak yine kapalı bir kutu 

yapıyoruz. Evdeki halılarımızın yüzeyine benzeyen bir şekil bu. Karşı karşıya duran 

iki uzun ve iki kısa kenar. Dört kenarı olan bu şeklin adını biliyor musunuz? 

Harikasınız! Bu şeklin adı DİKDÖRTGEN.  

Üçüncü gruptaki ipleri de birbirine birleştirip kapalı bir şekil yapmamız gerekiyormuş. 

Çadırın ön tarafındaki yüzüne benziyor bu. Üç kenarı olan bu şekli tanıyor musunuz? 

Doğru bildiniz, ÜÇGEN onun adı da. Dördüncü gruptaki ipi büyük, yuvarlak bir yüzük 

şekline getiriyoruz. İçi boş bir yuvarlak. Bunun adı da ÇEMBER. Şimdi de beşinci 

gruptaki kestiğimiz yuvarlak kâğıdı koyuyoruz yere. İçi dolu olan çember gibi bu. Bu 

şeklin adı da DAİRE. Bir sonraki buluşmamızda şekillere yine ihtiyacımız olacak 

onun için bunları saklamayı unutmayın lütfen. 

Sizler bu şekillerin adlarını ve özelliklerini iyice öğrenebildiniz mi? Bu şekillerin 

isimlerinin ve özelliklerinin sorulduğu çok tehlikeli bir yoldan geçecekmiş dostlarımız. 

Hemen cevaplayabilmeleri için size ihtiyaçları varmış. 

Bir sonraki buluşmamıza kadar hem tünelin adını hem de bilmecenin cevabını 

bulmanız gerekiyormuş. Tünelin ismini yazan sayılar ve bilmece Tipoti’nin elindeki 

kağıtta işte. Kağıtta şöyle yazıyormuş: 

24-12-24-25-22 TÜNELİ 

Bilmece ise şöyleymiş: 

 

Gökten yağar kar değil, ses çıkarır taş değil, yuvarlaktır top değil,  

bilin bakalım bu nedir? 

 

 



Cevapları bulmayı ve yazmayı unutmayın lütfen. 

Sizce dostlarımız mavi kelebeği görebilecekler mi? Ben çok heyecanlıyım. Bakalım 

bir sonraki bölümde neler olacak. Yeniden görüşünceye kadar kendinize çok iyi 

bakın, hoşçakalın. 

 

 


