
TİPOTİ, GALİMA VE PAKO’NUN MACERALARI BAŞLIYOOORRR 

 

Sizlere her buluşmamızda birbirini çok seven üç arkadaşın yaşadığı maceraları 
anlatacağım. Bu arkadaşların zaman zaman bizim yardımımıza ihtiyaçları olacak. 
Onlara minik haberler uçurmamız gerekecek. Onun için şimdiden yanınıza istediğiniz 
renklerde kalem, varsa defteriniz, bitmiş olan defterleriniz de olabilir (yazdıklarınızın 
üzerine farklı renk kalemlerle yazabilirsiniz), kağıt; fasulye, nohut, makarna, mercimek; 
yün ip ya da varsa atlayabileceğiniz bir ip veya kablo, yine evinizde varsa taş ya da bir 
tepsinin içine konulmuş kum ya da un alabilirsiniz. Aldınız mı? Tamam, çünkü dışarıya 
çıkamayacağımız için evimizde bu malzemelerden hangisi varsa haberimizi onlarla 
uçururuz. Hepsinin olmasına gerek yok. Lütfen malzemeler konusunda 
büyüklerimizden destek isteyelim. Eğer malzemeler hazırsa şimdi başlıyoruz. 

Peki, maceralara başlamadan önce birlikte bir oyun oynamaya ne dersiniz? Haydi 
oynayalım o zaman. Oyunumuzun adı “Uçtu uçtu”.  

Oyunumuza “Uçtu uçtu güvercin uçtu.” gibi uçan bir hayvanla başlayacağım. Eğer 
söylediğim hayvan gerçekten uçan bir hayvansa uçma hareketi yapıp “uçar” diye 
bağıracaksınız. Eğer uçmayan bir hayvanın adını söylersem ellerinizi yere vurarak 
“Uçmaz!” diye bağıracaksınız. Deneyelim birlikte.  

“Uçtu uçtu güvercin uçtu.” Güvercin uçan bir hayvan olduğu için kollarımızı kanat gibi 
açıp kapatıyoruz ve “Uçar!” diye bağırıyoruz.  

“Uçtu uçtu tavşan uçtu.” Tavşan uçmadığı için ellerimizi yere vuruyoruz ve “Uçmaz!” 
diye bağırıyoruz.  

“Uçtu uçtu yarasa uçtu.” evet uçar. 

“Uçtu uçtu leylek uçtu.”  o da uçar. 

“Uçtu uçtu ayı uçtu.”  uçmaz haklısınız. 

“Uçtu uçtu kurt uçtu.” o da uçmaz 

“Uçtu uçtu kaplumbağa uçtu.” haklısınız uçmuyor. 

“Uçtu uçtu kırlangıç uçtu.” 

“Uçtu uçtu sincap uçtu.” 

Sizleri kandırmayı başaramadım bir türlü. Biraz eğlendik sanırım. 



Evet sıra geldi arkadaşlarımızın maceralarını anlatmaya. Bu arkadaşların zaman 
zaman sizin yardımınıza ihtiyaçları olacağını söylemiştim. O sebeple beni çoookkk 
dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Hazırsanız başlıyorum anlatmaya! 

Çok eski zamanlarda, uzak bir diyarda, Tipoti adında bir çocuk yaşarmış. Tipoti, 
hayaller kurmayı, yeni şeyler öğrenmeyi ve oyun oynamayı çok seven iyi kalpli bir 
çocukmuş. En büyük hayali dünyayı gezmekmiş. Sizin de böyle hayalleriniz var mı? 
Merak ettim. Neyse şimdi devam ediyorum Tipoti’nin hayallerine. Nerde kalmıştık 
Tipoti’nin en büyük hayali dünyayı gezebilmekmiş. Kütüphanelerindeki büyük 
kitaplarda gördüğü ülkeleri bir gün gezecek, orada tanıştığı yeni arkadaşlarıyla oyunlar 
oynayacakmış. Evet anlaşılacağı üzere, Tipoti oyun oynamayı çok severmiş. Sürekli 
yeni oyunlar üretir, arkadaşlarıyla oynarmış. Onlara kitapta gördüğü ülkeleri de 
anlatırmış ballandıra ballandıra. Onunlayken o kadar eğlenirlermiş ki arkadaşları, 
zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamazlarmış. Tipoti arkadaşları ve ailesi ile birlikte mutlu 
mesut yaşarken bir gün başka bir yere taşınmaları gerekmiş. Tipoti arkadaşlarından 
ve öğretmeninden ayrılacağı için üzgünmüş, ama yeni bir yere gideceği ve yeni 
arkadaşlar edineceği için de çok heyecanlıymış. Arkadaşlarına ve öğretmenine onları 
sık sık görmeye geleceğine söz vererek vedalaşmış ve oradan ayrılmış.  

Yeni gittikleri yer küçük, şirin bir kasabaymış. Oraya çabucak alışacağını 
düşünüyormuş Tipoti, ta ki okula gidene kadar. Okulda hiç kimse nedense onunla 
konuşmuyor, oynamak istemiyormuş. Hatta saçlarının turuncu olmasıyla dalga 
geçiyorlarmış. Yapayalnız kalmış Tipoti. Her gün okuldan çıkıp, tek başına nehir 
kıyısına gidip otururmuş. Yine böyle bir günde yanına sevimli bir köpek gelerek onu 
yalamaya başlamış. Evet evet yalamaya. Eve dönüşte de peşini bırakmamış. Kimsesi 
olmadığını anlayınca Tipoti ona Pako ismini vermiş ve evlerine almışlar onu. Tipoti, 
okula giderken ve okuldan eve dönerken Pako da ona eşlik ediyormuş. İkili, okul 
yolunda birlikteyken çok eğleniyorlarmış. Derken aylar geçmiş,  ve bir gün sınıfın kapısı 
çalmış. Kapı açıldığında içeriye siyah kıvırcık saçlı, gözlüklü bir çocuk girmiş. Bu 
çocuğun ismi Galima’ymış. Meğer onlar da yeni taşınmış kasabaya. Teneffüse 
çıktıklarında çocuklar Galima’nın etrafına toplanıp onunla da dalga geçmişler. Burada 
yaşayan çocuklar, sınıflarına yeni gelen birini aralarına almak istemiyorlarmış 
anlaşılan.Tipoti, yanına giderek Galima’yla tanışmış. Onu çok iyi anladığını, ilk 
geldiğinde aynı şeyleri kendisinin de yaşadığını anlatmış ve eklemiş: “Eğer istersen  
arkadaş olabiliriz, hem ben sana okulu ve kasabayı gezdirebilirim”. O andan itibaren 
Tipoti, Galima ve Pako çok iyi üç arkadaş olmuşlar. Tipoti, Galima’yı tanıdıkça onun 
ilginç yeteneklerini fark ediyor ve onu çok eğlenceli buluyormuş. 

Günlerce yağmurun durmadan yağdığı, hiç oyun oynayamadıkları ilkbahar günlerinde, 
Galima annesinden izin alarak Tipoti’yi evlerine davet etmiş. Oyun oynamışlar, kitap 
okumuşlar. Tipoti kitaplarda gördüğü ülkeleri ve hayallerini anlatmış. Tam o anda 
Galima neşeyle bir çığlık atmış ve onu takip etmesini söylemiş. Birlikte tavan arasına 
çıkmışlar. Büyükannesinin seyahat defterini bulmuşlar. Büyükannesi, Galima’ya sık sık 
anlatırmış seyahat maceralarını; bu defteri de taşındıkları gün Galima’ya hediye etmiş. 



Galima ve Tipoti, adeta nefes almadan okuyorlarmış defteri. Birden, okudukları bir 
cümle onları çok şaşırtmış, biraz korkutmuş. Onlar da heyecanla defteri ellerinden 
atıvermişler. “Döndükten sonra, uçan halımı her zamanki gibi sandığa yerleştirdim.” 
yazıyormuş defterde. Ve o halı şu anda tavan arasında hiç kimsenin açamadığı 
sandığın içindeymiş. Sandık da tam karşılarında duruyormuş. Şaşkınlıkları geçince 
açmaya çalışmışlar ama bir türlü açamamışlar. Nasıl açacağız? Nasıl açacağız? diye 
düşünürken “Tabii ya, defter!” demiş Tipoti. Ve hemen yeniden okumaya başlamışlar 
defteri. Orada büyükannesinin deftere “Sanırım sandığı açmaya çalıştın ve 
başaramadın.” yazdığını görmüşler. O sandığın bir anahtarı yokmuş çünkü. 
Büyükannesi sandığın nasıl açılacağını da bu defterde tarif etmiş: 

“Şimdi sayfayı çevirip yazan bilmeceyi dikkatle okur musun lütfen? Cevabı altına doğru 
bir şekilde yazdığında kilit kendiliğinden açılacak.” diye yazıyormuş. 

“Korkma sana ipucu vereceğim. Soracağım bilmecenin cevabı, bizim sevgili 
dostlarımızdan birinin ismi. Kış uykusuna yatan dostlarımızdan biri hem de. Haydi, 
şimdi düşün bakalım hangisi olabilir. Kış uykusuna yatan hayvanları düşünüp yazman 
gerekecek. Doğru cevabı yazdığında sandık kendiliğinden açılacak.” Bilmece 
şöyleymiş: 

Uzaktan baktım bir kara taş, yanına gittim dört ayak bir baş. 
 

Hımmm ne olabilir acaba bu. Tipoti ile Galima heyecanla hayvan isimlerini yazmaya 
başlamışlar ama sandık bir türlü açılmamış. Siz onlara yardımcı olmak ister misiniz? 
Önce bilmecenin cevabını bulmaya çalışalım. Orda bize en önemli ipucu verilmiş. Ne 
olabilir acaba cevap? Hadi bir daha tekrarlayalım bilmeceyi. 

Uzaktan baktım bir kara taş, yanına gittim dört ayak bir baş. 

Evet, evet, ayı da kış uykusuna yatan bir hayvandır çok haklısınız ama bilmecenin 
cevabı bu değil maalesef. Yılan, kirpi, karınca, kurbağa, yarasa, böcekler, 
kertenkeleler, sincaplar da kış uykusuna yatarlar ama cevap bunlar da değil. Biri 
kaplumbağa mı dedi? Evet evet, kim söyledi kaplumbağayı? Buldunuz bilmecemizin 
cevabını. Şimdi de sıra kaplumbağayı yazmaya geldi. Ama sizleri uyarmak isterim. 
Biliyor musunuz bizim alfabemizde çok utanan bir harf var. O sebeple arkadaşları ona 
utangaç harf diyorlar. Hiçbir kelimenin başına gelemez çünkü çok utanır. Kelimenin 
içinde de olsa sonunda da olsa kendini hep saklar. O yokmuş gibi gelir bize. O sebeple 
bizim çok dikkatli olmamız gerekir. İşte kaplumbağa yazarken de onun içinde utangaç 
harf var. Sizler anladınız mı utangaç harfin hangisi olduğunu. Eveeet, “Ğ” harfi o! 
Yumuşak G de derler ona. Şimdi başlangıçta hazırladığınız, istediğiniz malzemelerle, 
yani ister mercimekle, nohutla; ister kağıtla, kalemle; isterseniz bir iple kaplumbağa 
yazabilirsiniz. Eğer herkes yazdıysa beni dikkatle dinleyin lütfen. Önce ben söyleyeyim, 
sonra söylediğimi hep birlikte tekrar edelim olur mu? 



Uç uç Tipoti’ye 

Uç uç Galima’ya 

Uç uç Pako’ya  

Şimdi de birlikte söyleyelim. 

İşte oldu, sandık açıldı. Size el sallıyor ve teşekkür ediyorlar. Kapak açılınca halıyı 
dikkatlice çıkarmışlar. Bir de ne görsünler? Ortasında kâğıtlar... Kâğıtların üzerinde de 
yine bir şeyler yazıyormuş.  

Eğer istersen bu halıyla uçmayı 

Yapmalısın bu kâğıtlarda yazılanları. 

 yazıyormuş ilk kağıtta. Başlamışlar sırayla okumaya.  

“Bu halıya binecek olanların önce  zıplayarak 20’ye kadar birer ve ikişer sayması 
gerekiyor. Önce sağ ayak, sonra sol ayak. Her zıplamada bir sayı. Sayalım şimdi 
birlikte “1,2,3…”. Şimdi aynı şekilde geriye doğru zıplayarak yürüyoruz ve sayıyoruz 
“20,19,18…”. İkişer sayarken sol ayağımızı bastığımızda içimizden “1” diyoruz, sağ 
ayağımızı basınca yüksek sesle “2”. Biri içimizden diğeri ise yüksek sesle. “1” 
içimizden “2” yüksek sesle, “3” içimizden “4” yüksek sesle… Aranızda ipi olanlar 
varsa ip atlayarak da sayabilir.” 

Yazıyormuş ikinci kâğıtta. Sizlerle birlikte yapmak istiyorlarmış. Ne dersiniz? Evet evet, 
hadi başlayın. Tam da bu işte. Devam edelim. 

Ve üçüncü kâğıda gelmiş sıra. Ne yazıyor acaba kâğıtta? 

“Şimdi de aşağıda yazılı olan tekerlemeyi ezberleyerek yüksek sesle, yavaş yavaş 
söylemen gerekiyor.” diye yazıyormuş. 

Gece penceredeki benekli tekir kedi, kapaklı tenceredeki eti şapırdata şapırdata 
yedi. 

Siz de bunu tekrar tekrar çalışıp Galima ve Tipoti ile birlikte söylemeye ne dersiniz? 
Benden sonra tekrar edin lütfen. Çok yavaş ve anlaşılır bir şekilde söylüyoruz 
tekerlememizi. (Burada yavaş yavaş ve sesleri vurgulu bir şekilde söylüyoruz.) 



Gece-penceredeki- benekli tekir kedi- kapaklı tenceredeki eti- şapırdata şapırdata- 
yedi. 

Gece penceredeki benekli tekir kedi- kapaklı tenceredeki eti- şapırdata şapırdata yedi. 

Şimdi siz birlikte bu tekerlemeyi üç defa ezbere söylemeliyiz.  

Galima, Tipoti ve Pako tekerlemeyi üçüncü kez söylediklerinde halı hareket etmeye 
başlamış. 

Halı hareket etmeye başlayınca, Galima, Tipoti ve Pako hemen üzerine oturmuşlar. 
Onlar oturur oturmaz halı havalanıvermiş ve uçmaya başlamış odanın içinde. 
Mutluluktan ne yapacaklarını bilemeyen bizim sıkı dostlar şarkılar söyleyip kahkahalar 
atıyorlarmış. 

Onlar pürneşe odanın içinde uçarken birdenbire güneş açıvermiş. O an pencerenin 
önünde onlarca rengarenk uçuşan kelebek görmüşler. Kelebekleri gören Tipoti ve 
Galima birbirlerine bakarak gülümsemişler, “Gidiyoruz, mavi kelebeği bulmaya!” diye 
heyecanla bağırmışlar. 

 Ve halıya: 

   Zıpla zıpla, yaz yaz,  

   Bul bul, oku oku. 

   Halını güzel doku, 

   Aşırsın dere tepe, 

   Uçursun gündüz gece.   

   Götürsün mavi kelebeğe. 

 demişler. Pencereyi açarak kelebeklerin peşi sıra uçmuşlar. Uçuşan kelebeklerin 
onları mavi kelebeğe götüreceğine inanıyorlarmış. O kasabada anlatılan bir hikaye 
varmış. Eğer bir insan mavi kelebeği görmeyi başarırsa onun tüm dilekleri gerçek 
olurmuş. Ancak  mavi kelebeği görmek için iyi kalpli olmak da gerekiyormuş.   

Ne dersiniz sizce bizimkiler mavi kelebeği görebilecekler mi? Onu da bir sonraki 
buluşmamızda öğrenebiliriz.  

Şimdi siz bir sonraki buluşmamıza kadar kendinize çok dikkat edin ve evde kalın lütfen 
olur mu? O zamana kadar hoşçakalın. 



 
 


