
Merhaba Sevgili Çocuklar,  

Nasılsınız bakalım dokuzuncu buluşmamızdan bu yana? Malzemeleriniz hazır mı? 
Ya iplerle hazırladığınız şekiller, onları da hazırlayabildiniz mi? Kare, dikdörtgen, 
üçgen, çember ve daire vardı. Hepsini hatırlıyorsunuz ve hazırladınız demek. Harika 
haber bu! 

Şimdi birlikte bir oyun oynayalım sizlerle. Bu oyunumuzun adı Teyzem Paris’ten 
geldi. Ben size teyzem Paris’ten geldi dediğimde siz bana “Ne getirdi?” diye 
soracaksınız. Ben sizlere çeşit çeşit malzeme ismi söyleyeceğim. Siz de ben ne 
dersem onu kullandığınızı gösteren bir taklit yapacaksınız. Örneğin; pantolon getirdi 
dersem pantolon giyer gibi yapabilirsiniz. Sonrasında eklenen her malzeme için taklit 
yapana kadar öncekileri tekrarlayacaksınız. Yani ben ikinci seferde elma getirdi 
dersem elma yer gibi yapmadan önce pantolon giyme taklidi yapıp sonrasında elma 
yermiş gibi yapacaksınız. Bu böyle eklenerek gidecek. Bakalım birçok malzeme 
söylediğimde hepsinin sırasını karıştırmadan yapabilecek misiniz? Hazırsanız 
başlayalım. 

- Teyzem Paris’ten geldi. 

- Ne mi getirdi? Ne getirsin acaba? Buldum, ayna getirdi. Şimdi sanki ayna 

varmış da ona bakıyormuşsunuz gibi taklit yapabilirsiniz. 

- Teyzem Paris’ten geldi. 

- Ne getirdi? Top getirdi. Unutmayalım önce ayna ile ilgili sonra topla ilgili taklit 

yapıyorsunuz. 

- Teyzem Paris’ten geldi. 

- Şapka getirdi. Önce ilk getirdiklerini yapıyoruz sırayla, sonra şapkayı. 

- Teyzem Paris’ten geldi. 

- Çamaşır makinesi getirdi. Önce sırayla ilk üçünün taklidini sonra 

dördüncünün taklidini yapıyoruz. Bir tane daha ekleyeyim mi, yapabilir 

misiniz? Hadi bakalım. 

- Teyzem Paris’ten geldi. 

- İp getirdi. 

Ayna, top, şapka, çamaşır makinesi ve iple ilgili bir taklit yapabildiniz mi? Kutluyorum 
sizi, bir oyunu daha çok eğlenerek tamamladık birlikte. 

Bu arada dostlarımız neler yaptı acaba? En son bir tünele girmişlerdi. Tünelin 
içindeki koridorda garip şekiller vardı. Çok dikkatli ve hızlı bir şekilde yerdeki doğru 



şekle basmaları gerekiyordu. Yoksa koridor kapanacak, bizimkiler mavi kelebeğe 
ulaşamayacaklardı. O şekillerden önce ise tünelin adını ve bilmecenin cevabını 
bulmaları gerekiyordu. Siz bulabildiniz mi cevapları? 

24-12-24-25-22 TÜNELİ  

Ooo, bulmuşsunuz cevapları. Evet, buranın adı Titus Tüneli’ymiş. 

Bilmeceyi hatırlıyor muyuz?  

Gökten yağar kar değil, ses çıkarır taş değil, yuvarlaktır top değil, bilin bakalım 
bu nedir?  

Evet, top şeklinde gökten yağan şey ne olabilir? Elbette dolu. Yazdınız mı 
cevapları? Haydi o zaman sözlerimizi söyleyip cevapları gönderelim dostlarımıza. 

Uç uç Tipoti’ye 

Uç uç Galima’ya 

Uç uç Pako’ya. 

İlk engel açılmış. Çok teşekkür ediyorlar size. Tipoti, Pako’yu kucağına alarak 
şekillerin önünde durmuş. Şimdi sizden bir ricaları var. İsmi ya da özelliği söylenen 
şekli hemen göstermeniz gerekiyormuş. İplerden ya da kağıtlardan hazırladığınız 
şekiller yanınızda değil mi? O zaman başlıyorlar. İlk sırada üçgen şeklini bulup ona 
basmaları gerekiyormuş. Siz de hemen gösterir misiniz? İkinci sırada ‘birbirine eşit 
dört kenarı olan şekle bas’ yazıyormuş. Evet, KARE olacak. Siz de onu gösterin 
şimdi. Üçüncü sırada ÇEMBERe basmalısın yazıyormuş. Evet evet, ipten yaptığımız 
içi boş yuvarlak. Siz de gösterin onu. Dördüncü sırada ‘birbirine eşit iki uzun iki kısa 
kenarı olan şekle basmalısın’ yazıyormuş. Doğru gösteriyorsunuz, DİKDÖRTGEN 
olacak. Beşinci sırada ÜÇGEN; altıncı sırada DAİRE; yedinci sırada KARE; sekizinci 
sırada DİKDÖTGEN; dokuzuncu sırada ÜÇGEN; onuncu sırada ÇEMBER; on birinci 
sırada üç köşesi olan şekil yazıyormuş, ÜÇGEN elbette; on ikinci sırada DAİRE 
varmış. Hepsini gösterdiniz! Yaşasııınn! Koridoru geçmeyi başarmış bizimkiler. Çok 
teşekkür ediyorlar size. Büyük salonu da geçerek gizli bahçeye açılan kapıya 
gelmişler. Kapıda iki kâğıt varmış birinin üstünde ezberlemeleri gereken bir 
tekerleme varmış. Şöyleymiş tekerleme; 

Kartal kalkar dal sarkar dal sarkar kartal kalkar. 

 

 



Önce ben iki defa söyleyeyim sonra birlikte söyleyelim: 

Kartal kalkar dal sarkar // dal sarkar kartal kalkar. 

Kartal kalkar dal sarkar dal sarkar kartal kalkar. 

Diğer kâğıtta da şöyle yazıyormuş: 

Öğrendin sekiz ünlü harfi, 

Ya kalınını incesini? 

Dördü ince, dördü kalındır. 

Bak kelimelere dikkatle, 

İnce nerede saklıdır? 

KALIN ODUN 

İNCE ÖRTÜ 

 

Hatırlarsanız sekiz tane ünlü harf vardı. Bunların dört tanesi ince, dört tanesi kalınmış 
burada yazdığına göre. Bizden ince ünlülerin olduğu kelimeleri bulmamızı istiyor. 
Sanki bir ipucu var bu kelimelerin içinde.  KALIN ODUN-İNCE ÖRTÜ. Evet, çok 
doğru düşünüyorsunuz. İNCE ÖRTÜ kelimelerindeki ünlüler ince ünlü. Yani, İ-E-Ö-Ü 
harfleri ince. O zaman KALIN ODUN yazarken kullanılan A-I-O-U harfleri de kalın 
ünlüler. Unutmayalım şimdi bu ipuçlarını, burdan yine soru gelebilir. O zaman 
yazalım ince örtü diye ve gönderelim dostlarımıza. Hazır mısınız? 

Uç uç Tipoti’ye 

Uç uç Galima’ya 

Uç uç Pako’ya. 

İşte gizli bahçenin kapısı açılmış. O kadar güzelmiş ki burası. Dostlarımız gözlerine 
inanamamışlar. Şırıl şırıl akan bir şelale, çeşit çeşit ağaçlar ve çiçekler, kuş sesleri... 
Burası rüya gibiymiş adeta. Dostlarımız size çok teşekkür ediyorlar buraya girmelerini 
sağladığınız için. Mavi kelebeği görecekleri için öyle heyecanlı ve öyle mutlularmış ki. 
Şelaleye yakın bir yerde gardenya çiçeğini çıkarıp yere bırakmışlar ve başlamışlar 
beklemeye. Ama kimse gelmiyormuş. Gelmeyecek diye düşünmeye ve üzülmeye 
başlamışlar ki tam, bir de ne görsünler. Mavi kelebek! Hem de bir sürü. Gardenya 
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çiçeğinin üzerinde uçuşuyorlarmış. Teşekkür etmek istermiş gibi Galima, Pako ve 
Tipoti’nin üzerinde uçmaya başlamışlar. Hatta başlarına ve omuzlarına da 
konuyorlarmış. Bizimkiler birçok duyguyu aynı anda yaşıyorlarmış. Şaşkın, 
heyecanlı, mutlu, hayran ve şanslı hissediyorlarmış kendilerini. Uzun süre hayranlıkla 
izlemişler mavi kelebeklerin narin bir şekilde uçuşlarını, çiçekten çiçeğe konuşlarını, 
birbirleriyle oynayışlarını ve dans edişlerini. Veda vaktinin yaklaştığını anlayınca biraz 
hüzünlenmişler. Kelebekler gizli bahçe boyunca onlara eşlik edip onları yolcu 
etmişler. Uzun uzun el sallamış üçü de. Bu günü asla unutamayacaklarını 
biliyorlarmış. Bizimkiler okları takip etmişler yine. Bu kez oklar farklı bir yönü 
gösteriyormuş. Başka bir kapıdan Titus Tüneli’nin dışına çıkmışlar. Büyükanne ve 
yaşlı masalcı bahçede onları bekliyorlarmış. Koşarak ikisinin de boynuna sarılıp 
teşekkür etmişler. Dönüş yolunda herkes çok sessizmiş. Bizimkiler öyle etkilenmişler 
ki o muhteşem anı düşünüyorlarmış sürekli. Piknik alanına ulaştıklarında 
arkadaşlarıyla birlikte yemek yemişler, oyunlar oynamışlar, salıncakta sallanmışlar. 
Akşamüstü köyde yaşayan herkesle, yaşlı masalcı ve arkadaşlarıyla vedalaşmışlar. 
Mektup yazmak için arkadaşlarının adreslerini almayı unutmamışlar. İzci 
arkadaşlarıyla birlikte otobüse binerek Hatay’a doğru yola çıkmışlar. Hatay’ın merkez 
ilçesi olan Antakya’da yöresel yemekler yapan bir lokantanın önünde durmuş otobüs. 
İçeriden harika kokular geliyormuş. Onlar için hazırlanan masayı görünce çok 
şaşırmışlar. Birbirinden farklı yemeklerle dolu kocaman bir masa varmış. Galima 
şaşkınlıkla “Ne kadar çok yemek varmış. Çok güzel görünüyorlar. Bunların isimleri 
ne?” Arkadaşlarından biri, “Bunun adı oruk, bu humus, bu Fellah köftesi, bu 
muhammara, bu mütebbel, bu şişperek çorbası, bu hettüş salatası, biberli 
ekmek, kömbe, kâğıt kebabı, zahter salatası, ıspanaklı borani, bu da sürk 
peyniri.” diye saymış masadaki tüm yemekleri ve eklemiş “Eminim çok seveceksiniz 
bu yemekleri. Hatay’ın bir de künefesi çok ünlüdür. Sıcak yendiği için yemeğimizi 
yedikten sonra getirecekler.” Bu yemeklerin yanında Pako için de çok güzel 
yiyecekler hazırlanmış. Yiyecekleri görünce Pako sevinçten kuyruğunu sallamaya 
başlamış bile. Hepsi yemeklerini bitirdikten sonra künefe de gelmiş. Gerçekten enfes 
bir tatlıymış. Masadan kalkma planları yapılırken büyükanne, “Bir şey unutmadık mı 
sizce?” diye sormuş. Bizimkiler başta anlayamamışlar neyi unuttuklarını. Ama 
büyükanne keseyi çıkardığında hemen anlamışlar. Hatay’dan sonra nereye 
gideceklerini belirlemeleri gerekiyormuş. “Aaaa evet, az daha unutuyorduk. Çok 
heyecanlandım şimdi. Acaba bu kez nereye gideceğiz?” demiş Galima. Büyükanne 
keseyi bu kez yanında oturan Güneş’e uzatmış, “Rica etsem bizim için çeker misin? 
demiş. “Elbette” demiş Güneş ve elini kesenin içine sokmuş, biraz gezdirmiş elini 
içeride, sonra bir kâğıt seçmiş. Masada oturanların hepsi çok heyecanlıymış. Bu 
süreci adeta nefeslerini tutarak izlemişler. Güneş kâğıdı açtığında heyecanları hala 
devam ediyormuş.  “5-12-28-1-21-2-1-14-11-21” demiş gülümseyerek. Herkes 
buranın neresi olduğunu bulabilmek için uğraşmaya başlamış. Aydan, “Ben buldum, 
size bir ipucu vereyim. Bu şehrin bir meyvesi çok ünlü. Hangi meyve olduğunu 
öğrenmek istiyorsanız şu bilmeceyi cevaplamanız gerek. ‘Arabadan atladı, pantolonu 



patladı.’ Büyük bir yaz meyvesi bu. “Dışı pantolona benziyor demek ki.” demiş 
Galima. Peki siz bulabildiniz mi bu meyveyi ve gidecekleri şehrin ismini? 
“Bulduuummm!” diye bağırmış Umut. “Cevap bence karpuz. Bir yerden düşünce 
paaatt diye ses çıkarıyor, dışı da çizgili pantolona benziyor.” “Evet, buldun cevabı. 
İşte bu şehrin karpuzları ünlüdür. Bildiğimiz karpuzlardan çok daha büyük olurlar. 
Taşımak çok zordur.” demiş Aydan. Öğretmenlerden biri “Elbette Diyarbakır. Orayı 
da çok seveceğinize eminim. Çok güzel bir şehirdir.” demiş. Evet, bizimkilerin 
gideceği yeni şehir Diyarbakır’mış. Çok ama çok merak ediyorlarmış Diyarbakır’ı. 
Hatırlıyor musunuz, kitaplarınızın arka sayfasındaki haritada Ankara’yı turuncuya, 
Hatay’ı kırmızıya boyamıştık. Diyarbakır için rengimiz sarı. Lütfen Diyarbakır’ı da 
sarıya boyayalım. 

Bu arada bizimkiler öyle çok yemek yemişler ki otellerine yürüyerek gitmek, yol 
boyunca yediklerini biraz olsun sindirebilmek istemişler. Kalacakları yer Antakya’nın 
Kurtuluş Caddesi’ndeymiş. Yürürlerken öğretmenlerden biri “Biliyor musunuz, burası 
dünyanın geceleri aydınlatılan ilk caddesiymiş. O zamanlar buraya Herod Caddesi 
denilirmiş. Meşalelerle her yerini aydınlatırlarmış.” demiş. Çok şaşırmışlar bu bilgi 
karşısında. Otele ulaştıklarında odalarına çıkıp uyumuşlar. Ertesi sabah erkenden 
kalkıp güzel bir kahvaltı yapmışlar. Arkadaşlarıyla buluşup önce Hatay Arkeoloji 
Müzesi’ne gitmişler. Ama kilitli kapının üzerinde yine bir kâğıt asılıymış ve üzerinde 
şöyle yazıyormuş: 

Gezmek istiyorsan bu müzeyi 

Bulmalısın bunlarla aynı anlama gelen kelimeleri. 

Kelimeler ise şöyleymiş: 

ihtiyar       = 

kara           = 

konuk       = 

armağan   = 

 

Dostlarımız yine endişelenmiş. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi bu soruların cevabını 
bilmiyorlarmış. Peki sizler biliyor musunuz bu kelimelerin eş anlamlılarını? Eş anlamlı 
kelime nelere deniyordu? Bir kelimeyle aynı anlama gelen kelime. Mesela; yıl ve 
sene, doktor ve hekim, öğrenci ve talebe eş anlamlı kelimelerdir. Yani bunlar aynı 
anlama gelir. Peki o zaman ihtiyar kelimesiyle aynı anlamda olan kelime nedir? 
Eveeett yaşlı; kara kelimesi yerine siyah diyebiliriz. Konuk yerine misafir, armağan 



yerine hediye kelimelerini kullanabiliriz. Biz bunları söyleyince kapı birden açılmış ve 
bizimkiler müzeye girebilmişler.  

Biliyor musunuz, dünyanın en büyük ikinci mozaik koleksiyonu bu müzedeymiş. 
Mozaikler küçük renkli cam veya taşların yan yana döşenmesiyle yapılan resimlerdir 
mozaikler. İşte bu müzede, bu şekilde yapılan resimler varmış. Yıllar yıllar öncesinde 
yaşayan insanların, bu kadar küçük malzemelerle böyle güzel resimler yapmış 
olmaları bizimkileri çok etkilemiş. Müzedeki geziyi tamamladıktan sonra Habib-i 
Neccar Camii'ne gitmişler. Anadolu’da kurulmuş ilk cami olduğu için burası çok 
önemliymiş. Müslümanlar ve Hristiyanlar tarafından, huzurun ve hoşgörünün adresi 
olarak görülüyormuş. Bu camiyi de çok beğenmişler. Geziyi tamamlayıp caminin 
avlusuna çıkmışlar. “Veda vakti geldi sanırım. Sizleri tanıdığımız için çok mutluyuz. 
Her şey için teşekkür ediyoruz. Sizlerle birlikte zaman geçirmek çok keyifliydi. 
Hepinizi çok özleyeceğiz. Eğer adreslerinizi bu deftere yazarsanız sizleri aramak 
isteriz.” demiş Tipoti. Arkadaşları da duygularını ve memnuniyetlerini paylaşmışlar. 
Karşılıklı adreslerini vererek vedalaşmışlar. 

Bizimkiler gözden uzak bir yere giderek halılarını açmışlar. Halılarına binip bir an 
önce Diyarbakır’a gitmek istiyorlarmış. Olamaaazz! Yine bir kâğıt varmış halının 
ortasında. Ve şöyle yazıyormuş: 

5 sayısının 4 katının 15 fazlası kaçtır? 

 

Soruyu cevaplayabilmek için sizin yardımınıza ihtiyaçları varmış. İsterseniz 
malzemelerinizi kullanarak bulabilirsiniz şifreyi. Biliyorsunuz, bir sonraki buluşmamıza 
kadar şifreyi bulmuş ve yazmış olmanız gerekiyor.  

Yeniden buluşuncaya kadar kendinize çoookkk iyi bakın. Hoşçakalııınn! 

 


