
Merhaba Sevgili Çocuklar, 

Nasılsınız bakalım yedinci buluşmamızdan bu yana?  Çok güzel.  

Malzemelerimizi hazırlayabildik mi? 

Bu gün sizlerle bir ritim yapalım istiyorum. Çok kolay bir ritim, hemen yapacaksınız 

bence. Önce dikkatle beni dinleyin lütfen. Şimdi ayağa kalkalım lütfen. İlk olarak sağ 

ayağımızı güçlü bir şekilde yere vuruyoruz. Sonra sol ayağımızı güçlü bir şekilde yere 

vuruyoruz. Bir kere alkış yapıyoruz. Sonraki iki alkışı daha hızlı bir şekilde ve birlikte 

yapıyoruz. Bunu sayarak yaparsak eğer, 1,2,3 diyoruz ve hızlıca 4-5.  

Sağ ayak-1, sol ayak-2, alkış-3, şimdi ikili alkış-4-5. Beni dinleyerek eşlik 

edebilirsiniz. Hemen öğrendiniz çok sevindim. Sevdiniz mi? Harika öyleyse. 

Sevgili dostlarımızın en son neler yaptığını hatırlıyor musunuz? Şelalenin olduğu 

yerde bir ses duymuşlardı. O sesin nereden geldiğini çok merak etmişlerdi. Aaaa, 

hatırlıyor musunuz, size Hatay’daki o şelalenin adını sayılarla söylemiştim.  

10-1-21-2-12-28-6  ŞELALESİ      

Bulabildiniz mi? Evet alfabemizdeki 10. harf H, 1. harf A, 21. Harf R, 2. Harf B, 12. 

harf İ, 28. harf Y, 6. harf E. Evet, bulmuşsunuz bu harfleri birleştirdiğimizde Harbiye 

Şelalesi oluyor. 

Birden bir gürültü olmuş ve bizimkiler fırlamışlar yerlerinden. Endişeyle sağlarına 

sollarına bakmışlar ama hiç bir şey görememişler. Daha dikkatli bir şekilde sesleri 

dinlemeye başlamışlar. Galima sessizce gülümseyerek parmağıyla şelale yönünü 

işaret etmiş. Baktıklarında bir de ne görsünler, yabani atlar su içmek için şelaleye 

gelmişler. Hepsi birbirinden güzel bir sürü at ve yavruları varmış. Bizimkiler onları 

korkutmamak için yüz üstü yere yatmışlar ve sessizce izlemişler. Tipoti bir an 

kafasını çevirdiğinde ağaçların arkasına saklanan üç kişi görmüş. Sessizce 

diğerlerine de göstermiş. Atlar gittiğinde kalkmışlar yattıkları yerden ve ağacın 

arkasındakilere seslenmişler. Onların yaşlarında üç tane çocuk çıkmış ağaçların 

arkasından. Kucaklarında da topladıkları odunlar varmış. Selamlaşıp 

tanışmışlar.  Aydan, Umut ve Yağmurmuş isimleri. Onlar da izcilik ekibiymiş. 



Hatay’dan gelmişler. Doğayı tanımak, korumak ve birlikte eğitimlerini yapmak için 

buradalarmış. Meğerse akşamki flüt sesi de onlardan geliyormuş. Çok sevinmiş 

bizimkiler bunu duyduklarına. “Kahvaltı için bizi bekliyorlar. Hem odun hem su 

götürmemiz gerek. Haydi birlikte gidelim kahvaltımızı ederken sohbet de ederiz. 

Gördüğünüzde çok şaşırıp beğeneceğiniz bir yere götüreceğiz sizi.” demiş 

çocuklardan biri. Bu sözlerin üstüne bizimkiler çok heyecanlanıp meraklanmışlar. 

Hemen eşyalarını toplayıp onlara yardım etmişler.  

“Nereye gidiyoruz?” demiş Tipoti. “Batı yönüne.” demişler. Galima ve Tipoti 

şaşkınlıkla “Batı mı? Nereden biliyorsunuz ki buranın batı olduğunu, pusulanız mı var 

yoksa?” demişler. “Yok. İzciler doğayı çok iyi tanırlar. Doğada birçok yöntemle 

yönümüzü bulabiliriz. Mesela güneşe bakarak bulabiliriz. Her zaman doğudan doğar 

güneş. Sağ kolumu güneşin doğduğu doğu yönüne doğru uzatırsam sol kolum batıyı, 

önüm kuzeyi, arkam güneyi gösterir. Bunun dışında ağaçlar da yönümüzü gösterir. 

Ağaçların yosunlu tarafları güneş almadıkları için hep kuzeyi gösterir. Karıncalar da 

yuvalarının kuzey tarafına toprak yığarlar.” demiş Aydan. “Ya geceleri nasıl 

buluyorsunuz yönünüzü?” demiş Galima. “Kutup yıldızına bakarız, o da hep kuzeyi 

gösterir.” demiş Umut.  

Konuşurken tepenin dibine kadar gelmişler. Tepenin dibindeki patika yoldan şelaleye 

doğru yürümüşler. Şelaleye o kadar yakınlarmış ki yüzlerine suyun serinliği 

çarpıyormuş. Pako havlamaya başlamış. “Nasıl yani, şelalenin altına mı gireceğiz? 

Islanırız orada. Hem tehlikeli olabilir.” demiş büyükanne. “Merak etmeyin ve iyice 

tepenin dibinden yürüyün lütfen.” demişler. Bizimkiler iyice kayalara yapışarak yan 

yan yürümeye başlamışlar. Şelalenin arkasındalarmış artık. Tüm coşkusuyla ve 

gürültüsüyle akıyormuş şelale önlerinde. Biraz daha bu şekilde devam ettikten sonra 

şelalenin arka tarafındaki boşluğu görmüşler. Burası gerçekten izci arkadaşlarının 

söyledikleri kadar harika bir yermiş. Kamp ateşi yakılmış, kahvaltı hazırlanmış, 

arkadaşlarını bekliyorlarmış. İki öğretmenleri ve arkadaşları dostlarımızı görünce 

biraz şaşırmışlar. Selamlaşıp tanışmışlar ve kısa sürede kaynaşmışlar. Onlar da 

Hatay’ın birçok yerini gezeceklermiş ve akşamları da çadırlarıyla doğada kamp 

yapacaklarmış. Bu kahvaltı ve sohbetin sonunda dostlarımız, Hatay’ı izci dostlarıyla 

birlikte gezmeye karar vermişler. Sanırım bu işe en çok Pako sevinmiş. Kuyruğunu 

mutlulukla sallıyormuş. Yine geldikleri şelalenin arkasından dışarıya çıkmışlar. Önce 

Harbiye Şelalesi’ni gezmişler. Bir doğa harikasıymış burası. Yola çıktıklarında 



öğretmenlerinden biri, onlara anlatmaya başlamış: “Hatay kardeşliğin ve birliğin şehri 

olarak bilinir. Üç farklı dinden insanlar, inançları farklı olsa da burada hoşgörü ve 

kardeşlik içerisinde yaşarlar. O sebeple Hatay, UNESCO tarafından barış kenti 

seçilmiştir. Hatay’da tarihi güzelliklerin yanı sıra kaplıcalar, yaylalar, denize 

girilebilecek plajlar vardır. Hatay yemekleri de çok güzeldir, tadına 

doyamayacaksınız. Hem Hatay, Akdeniz Bölgesi’ndedir.” Hep birlikte önce Payas 

Kalesi’ne gitmişler. Kaleyi gezip sonra yollarına devam etmişler. Kapılı Değirmenli 

Şelalesini, Reyhanlı Hamamat Kaplıcaları’nı, Tepedeki Aziz Simeon Manastırı’nı 

gezmişler, Hac Dağı’nın eteklerine gelmişler. Bu dağın eteklerine oyulmuş bir kilise 

varmış. St. Pierre Kilisesi’ymiş adı. Kapısına geldiklerinde kapı kapalıymış. Kapının 

üzerinde ok işaretleri varmış sadece. Bu işaretleri takip etmeye başlamışlar. Bir 

ağacın üzerindeki tahta kutuyu gösteriyormuş oklar. Kutunun içindeki kâğıtta bir 

bilmece yazıyormuş; 

Bakınca görünürsün, kaçınca silinirsin. 

Herkes dağılmış etrafa ve bilmecenin cevabını bulmaya çalışıyormuş. Ama 

dostlarımız bilmecenin cevabını bir türlü bulamıyormuş. Bakınca görünüyormuşsun, 

kaçınca siliniyormuşsun. Gölge mi dedin? Yok cevabımız o değil, gölge kaçınca 

arkandan gelir. Kamera da değil. Herkesin evinde birkaç tane olur genelde. Hadi 

bakalım. Evet evet cevabımız ayna. Harikasınız! Şimdi yazma zamanı. Yazdıysak 

sözlerimizi söyleyip gönderelim. 

Uç uç Tipoti’ye 

Uç uç Galima’ya 

Uç uç Pako’ya 

Uç uç büyükanneye. 

Çok teşekkür ediyorlar. Kapı açılmış. Aaaaa burası çok ilginç bir yermiş. 

Düşünsenize yıllaaaarrr önce kocaman bir dağı oyarak içine kilise yapmışlar. Burayı 

hayranlıkla gezdikten sonra çıkmışlar oradan. Ve bugünün son durağı olan,  Hıdır 

Bey Köyü’ne gitmişler. Bu köyde, Hıdır Bey Musa Ağacı denen çoookk ilginç bir ağaç 



varmış. Dere kenarındaki bu çınar ağacı bir doğa mucizesiymiş. 800 ile 1000 yaşları 

arasında olduğu söylenen bu ağacın çevresi taaaaammm 20 metreymiş. Yani 20 

çocuğun el ele tutuşup koskocaman bir çember yaptığını düşünün, işte o çemberin 

büyüklüğü kadar büyük bir gövdesi varmış bu ağacın. Onlar ağacı hayranlık ve 

şaşkınlıkla incelerken o köyde bir hareketlilik olduğunu fark etmişler. Tüm ekibin 

merakla çevreyi izlediğini gören öğretmenlerden biri gülümseyerek “Merak ettiniz 

sanırım; tüm köylü bu akşam için hazırlık yapıyor. Biz de bu akşam çadırlarımızı bu 

köye kuracağız. Eminim çok eğleneceğiniz bir akşam olacak. Yarın 6 Mayıs yani 

HIDRELLEZ. Bu akşamdan eğlence başlayacak. Birlikte yemekler yiyecek herkes, 

sonra ateşin üzerinden atlanacak, maniler söylenecek, Hıdır Bey Musa Ağacı altında 

Hıdrellez masalı anlatılacak. Yatmadan önce de dilekler, bir kâğıda yazılarak bir gül 

dalına asılacak. Siz de ne dilek dileyeceğinizi düşünmeye başlayın bence. Yarın 

sabah, erkenden uyanılarak dilekler gül dalından alınarak dereye atılacak. Böyle 

yapılırsa dileklerin gerçekleşeceği söyleniyor. Sonrasında hep birlikte kırlarda piknik 

yapılarak salıncaklarda sallanılacak. Hadi gelin şimdi hazırlıklara yardım edelim biz 

de.” demiş. 

Buradaki tüm hazırlıklara herkes gücü yettiğince destek oluyormuş. İsteyenler 

yiyecek alınması için para da verebiliyorlarmış. Dostlarımız da bu dayanışmaya ortak 

olmak istemişler. Büyükanne 45 TL, Tipoti 17 TL, Galima 20 TL para vermiş. 

Büyükanne bir türlü hesaplayamamış toplam ne kadar para verdiklerini. Ona yardım 

etmek ister misiniz? 

Evet, dinliyorum seni. Sen üçünü alt alta yazıp topladın. Aman dikkat et basamakları 

tam alt alta yazmayı unutma sakın. Tüm sayıların birler basamağı ve onlar basamağı 

alt alta gelmeli. Yani 5’i, 7’yi ve 0’ı birbirinin altına; 4’ü, 1’i ve 2’yi de birbirinin altına 

gelecek şekilde yazmalısın. Topladığın da sonucu 82 TL buldun. Doğru yapmışsın. 

Sen de önce 45 ile 17’yi topladın 62 TL buldun. 62 ile de 20’yi topladın 82 TL buldun. 

Seninki de doğru. Teşekkür ediyor büyükanne hepinize. 

Çadırlarını kurup hazırlıklara yardım etmiş tüm ekip. Bu esnada bu köydeki birçok 

çocukla tanışıp arkadaş olmuşlar. Yeni arkadaşlarının olması bizimkileri çok mutlu 

ediyormuş. Bu köydeki insanların birlik içinde içtenlikle çalışıyor olması da sevgi dolu 

yaklaşımları da hepsini çok etkilemiş. İşler bittiğinde yemek masasına oturmuş 

herkes. Yemeklerini yedikten sonra isteyenler ateşten atlayıp ağacın altında 



buluşmuşlar. Önce maniler söylenmiş. Biz de onlarla birlikte söyleyebiliriz manileri. 

Siz benden sonra tekrar edin lütfen. 

Parayı astım dala, 

Yâri sordum sağa sola.  (Çocuklar tekrar eder) 

Yarın Hıdırellez’dir, 

Hepimize kutlu ola.  (Çocuklar tekrar eder) 

Subaşında su tası, 

Gümüştendir kurnası.  (Çocuklar tekrar eder) 

Bugün dilek tutanın 

Kabul olur duası.  (Çocuklar tekrar eder) 

 

Manilerden sonra çoluk çocuk, genç, yaşlı herkes Hıdır Bey Musa Ağacı’nın altında 

masal anlatıcısının etrafına toplanıvermişler. Köyün en yaşlısı masalı anlatmaya 

başlamış:  

“Çok eski zamanlarda, uzak bir diyarda mis kokulu yediveren gülleriyle ünlü bir köy 

varmış. Bu köyde yaşayanlar, tüm işlerini birlik beraberlik içinde yaparlar, mutlu bir 

şekilde yaşarlarmış. İlkbahar gelip de toprak ana uyandığında ve sırayla tüm canlıları 

uyandırdığında tatlı bir telaş başlarmış bu köyde. Çünkü bilirlermiş ki yediveren 

güllerin çiçek açma zamanı da yaklaşıyor.  Güllerin çiçeklerini açtığı gün şenlikler 

yapılırmış ve dört bir yandan insanlar gelirmiş bu şenliğe. Mayıs ayı imiş bu 

buluşmanın zamanı ve mayıs yaklaştığında tüm evlerde bir telaş başlar, evler, 

sokaklar, nehrin kenarındaki şenlik alanı temizlenip hazırlanırmış. Neden mayıs 

derseniz eğer, birbirini çok seven ama birbirlerinden çooookkk uzakta yaşamak 

zorunda olan iki dost yıldız varmış gökyüzünde. Bahar gelip havalar ısınmaya 

başlayınca, bu yıldızlar da birbirlerini görebilmek için yollara düşerlermiş. Nihayet 

mayıs ayı geldiğinde de birbirlerine kavuşurlarmış. Onlar birbirine kavuştuğunda 



yediveren güller, çiçeklerini açar onlara mis kokularını hediye ederlermiş. Gülün en 

yakın dostu olan bülbül ise en güzel şarkılarını bu iki dost için söylermiş. İşte bu 

dostların birbirine kavuştuğu günün sabahında köyde şenlik yapılırmış. Hem bu iki 

dost yıldızın kavuşması hem de yediveren güllerin çiçek açması kutlanırmış. Yine 

böyle bir mayıs ayında şenlik için temizlikler yapılmış, yiyecekler ve hediyeler 

hazırlanmış. Özellikle heyecandan uyuyamayan çocuklar gökyüzünde o iki yıldızın 

kavuşmasını izliyormuş. Bir çocuk varmış sadece o iki yıldızı izleyip çok üzülen. 

Aslında o da önceden çok sevinirmiş onların kavuşmasına. Ama bu kez o şenliğe 

götürecek yiyeceği ve oyuncağı olmadığından gidemeyecekmiş. Onun için 

pencereden üzgün bir şekilde yıldızların kavuşmasını izlerken ağaçtaki bülbül 

seslenmiş ve ona neden üzgün olduğunu sormuş. Çocuk da anlatmış her şeyi: Ben 

küçük bir kuşum sana fazla yardım edemem ama dostum yediveren gül bu gece 

gelecek. O sana yardım edebilir. Sen istersen yaz isteklerini bir mektuba. Ben de 

götürüp dalına asayım. Bunları duyunca umutla dolmuş çocuğun yüreği ve anlatmış 

mektubunda tüm isteklerini. Gül gece geldiğinde görmüş dalındaki mektubu. Okumuş 

heyecanla. Tam o sırada dostu bülbül gelerek, çocuğun ne kadar iyi kalpli ve 

yardımsever olduğunu, hayvanları ve bitkileri koruduğunu anlatmış güle. Gül sabahın 

ilk ışıklarıyla o köyde yaşayan iyi kalpli dostlarını çağırmış yanına anlatmış olanları. 

Arı balından, inek sütünden, çilek ve erik meyvelerinden, karga oyuncaklarından 

hediye etmek istemişler çocuğa ve bırakmışlar kapısının önüne. Çocuk sabah kapıyı 

açtığında çok mutlu olmuş. Hemen hazırlanmış. Önce güle ve bülbüle teşekkür 

etmiş, ona verdikleri mektubunu alarak nehre atmış. Şenlik alanında da 

arkadaşlarıyla doyasıya oynamış. İşte o günden sonra o iki yıldız arkadaşın 

kavuştuğu beş mayıs gecesi herkes gül dalına dileklerini bağlamaya başlamış. 

Kimlerin dilekleri kabul olmuş bilinmez elbet. Ama derler ki iyi yürekli insanların 

dilekleri için hayvanlar, bitkiler ve yıldızlar ellerinden geleni yaparlarmış.”1  

Masaldan herkesin çok etkilendiği belliymiş. Sessizce kalkıp mektuplarını yazmak 

için ayrılmışlar. Dileklerin olabileceğini duyunca bizimkilerin aklına mavi kelebek 

gelmiş ve onu görmeyi dilemişler. Ve dilek mektuplarını gülün dalına asmışlar. Ertesi 

sabah güneş doğmadan uyanıp dileklerini derenin sularına bırakmışlar. Tüm köy 

halkı hazırladıkları yiyecekleri de yanlarına alarak ağaçlık alana gitmişler. Bazıları 

 
1 Hıdrellez Masalı, Fatma Taştekin 



salıncakları kurmuş büyük ağaçlara, bazıları kilimleri sermiş yerlere, bazıları da 

yiyecekleri hazırlamış. 

İşler tamamlandığında çocuklar yemyeşil kırlarda oyunlar oynamaya başlamışlar. 

Tipoti, Galima ve Pako da arkadaşlarıyla oyun oynarken sürekli etraflarında uçuşan 

sarı bir kelebeği fark etmişler. Ve başlamışlar onu takip etmeye. Sarı kelebek uçmuş, 

bizimkiler peşinden koşmuş. Epey sonra kelebek yaşlı masalcının eline konuvermiş. 

İşte o an inanılmaz bir şey olmuş. Yaşlı masalcı dalgın gözlerle kelebeğe bakarak 

“Biliyor musunuz ben çocukken büyükannem bana mavi kelebeğin hikâyesini 

anlatırdı sürekli. Onun sadece Hıdırellez günü ve iyi yürekli insanlar tarafından 

görüldüğünü söylemişti. Benim de tek hayalim bu mavi kelebeği görmek olmuştu. Her 

Hıdırellez geldiğinde onu görebilmek için etrafıma bakınır dururdum.” Bunu duyan 

dostlarımız heyecanla “Gördünüz mü onu, yani mavi kelebeği? Biz de biz de çok 

istiyoruz onu görmeyi.” demişler. Yaşlı masalcı gülümseyerek devam etmiş; “Sarı 

kelebeğin sizin etrafınızda uçtuğunu görünce anlamıştım hayalinizin mavi kelebeği 

görmek olduğunu. Bir hıdrellez günüydü. Ben yine her yerde mavi kelebeği aradım, 

çok yorulmuştum. Bulamayınca umudumu kaybettim ve çok üzüldüm. Artık 

vazgeçmiştim onu aramaktan, biraz dinlenip şenlik alanına gidecektim ki o anda sarı 

bir kelebek geldi ve elime kondu, büyükannem de karşımdaydı. “Vakit geldi.” dedi. 

Elini uzattı ve birlikte kelebeği takip etmeye başladık.” Ellerini bu sırada Tipoti ve 

Galima’ya uzatmış, eğer onu görmeyi hala istiyorsanız vakit geldi, gidelim. Sarı 

kelebek de bunun için geldi yanınıza size yol göstermek istiyor.” demiş. Önce 

büyükannenin yanına gidip onu da almışlar ve başlamışlar sarı kelebeği takip 

etmeye. “Çok çok dikkatli ve hızlı olmanız gerek.” demiş yaşlı masalcı. “Mavi 

kelebeğe giden yolda bir sürü şifre ve tuzak var. Hem de en tehlikeli ve zor 

olanlardan bunlar. Mavi kelebeğe ulaşmak istiyorsanız dikkatli bir şekilde aşmanız 

gerek bunları.”  Sarı kelebek onları bir mağaranın önüne kadar götürmüş. Burası da 

kayalar oyularak yapılan çok etkileyici bir yermiş. Kapıda bir kâğıt varmış içinde de 

şöyle yazıyormuş: 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Altta da şu sayılar yazıyormuş: 

2-6-23-12-14-15-12 MAĞARA 

Ne dersiniz, sizce dostlarımız bu işi başarabilirler mi? Hem içeriye girmeyi hem en 

güzel çiçeği hem de mavi kelebeği bulmayı başarabilirler mi? Bizim alfabemizdeki 

ünlü harfleri biliyorlar mıdır peki? Dostlarımız, sizin yardımınıza çok ihtiyaçları 

olduğunu söylüyorlar. Belki onlar için alfabemizdeki sekiz ünlü harfi iyice 

öğrenebilirsiniz. Ne dersiniz?  

Bu arada dostlarımızın sizden bir isteği daha varmış. Yeniden buluştuğumuzda 

onlara yardım edebilmek için yün ip ya da kâğıda, makasa ve su bardağına 

ihtiyacımız olacakmış. Ama diğer malzemelerimizi de unutmayalım lütfen. 

O zaman tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle, 

hoşçakalıııınnnn! 

        

     

Görmek istiyorsan mavi kelebeği, 

Bulmalısın içerideki en güzel çiçeği. 

Bunun için bul ünlü harfleri, 

Birleştir şifreleri. 

Eğer hala girmek istiyorsan  

Bu mağaradan içeri, 

Bilmelisin ilk önce 

Bu mağaranın ismini. 


