
Kocaeli Büyükflehir
Belediyesi’nin çocuklara
Uluslararas› 23 Nisan
Çocuk Festivali Hediyesidir.



“Küçük han›mlar, küçük beyler! Sizler hepiniz; gelece¤in
bir gülü, y›ld›z›, mutluluk par›lt›s›s›n›z! Memleketi
as›l ayd›nl›¤a bo¤acak sizsiniz. Kendinizin ne kadar
mühim, k›ymetli oldu¤unuzu düflünerek ona göre çal›fl›n›z.
Sizlerden çok fleyler bekliyoruz.”

M. Kemal ATATÜRK



Gelece¤imizin teminat› sevgili çocuklar!

Böylesine güzel bir Bahar gününde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayram› Festivali’nde sizlerle buluflman›n mutlu¤unu yafl›yor, hepinizin ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayram›'n› kutluyorum.

Sevgili çocuklar,
Atatürk bu bayram› tüm çocuklara arma¤an ederken insanl›k için bar›fl dolu bir dünya düfllemifltir.
Onun bu büyük idealine sevgiyle, dayan›flmayla ulaflacak olan sizlersiniz.

Unutmay›n›z ki, insani de¤erleri benimseyen, bilgiye önem veren, insana ve düflünceye sayg›l›,
hoflgörülü bireyler, yaln›zca ülkelerinin de¤il, tüm dünyan›n en büyük zenginli¤idir.

Biliyorum ki hepiniz; ülkesine ve de¤erlerine ba¤l›, çal›flkan, bilgili ve donan›ml› bireyler
olarak yetiflecek ve gururumuz olacaks›n›z.

Yüreklerinizdeki sevgi ve gözlerinizdeki ›fl›lt› ile tüm insanl›¤› ayd›nlatacaks›n›z. Hepinize
hayat boyu baflar› ve mutluluklar diliyor gözlerinizden öpüyorum.

‹brahim KARAOSMANO⁄LU
KOCAEL‹ BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YE BAfiKANI



fi‹‹RLER

BALIK
Bir bal›k yakalay›p
Kavak a¤ac›na ba¤lad›m.
Ertesi gün arkadafl›mla
birlikte,
Kava¤a ç›km›fl bal›¤›n
Kaderine a¤lad›m.

AY’DAN MERHABA
‹ki çocuk el sallasa
Gece yeryüzüne
Ve merhaba deyince
fiark› söylese bütün çocuklar
fiafl›r›rd› herhalde
fiair amcalar…

KISKANÇLIK
Tut elimden, attaya gid

elim.

Sabah akflam

Yanak yanak ya
pal›m.

En çok beni se
v,

Bana yavrum de.

Bana bak, benim
le oyna.

En güzel çocuk
 benim,

Anla!

Cahit Zarifo¤lu4



‹NC‹
‹nci minci
Kim birinci?

Tekerleme, tekerleme
Hani bana flekerleme
Tekerlemesiz oyun olmaz
Oyunsuz da tekerleme...

Oyun oynamaya bafllamadan
önce ebe seçersiniz ya...
Eee, tekerleme bilmeden
ebe seçilir mi hiç? ‹flte size
oyun tekerlemeleri.....

OOO P‹T‹ P‹T‹
Ooo piti piti

Karamela sepeti

Terazi, lastik,

Jimnastik.

Biz size geldik

bitlendik.

Hocam›z otomatik

Dersimiz matematik

Tik tik tik.

‹⁄NE BATTI
Oooooo..
‹¤ne batt›
Can›m› yakt›
Tombul kufl
Arabaya kofl
Araban›n tekeri
‹stanbul'un flekeri
Hop hop, alt›n top
Bundan baflka oyun yok
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OYUN
TEKERLEMELER‹

KARGA
Karga karga “gak” dedi
Ç›k flu duvara “bak” dedi
Hac› nine k›na döver
Ben bilirim kimi sever
Alt›n Pafla’y› sever
Alt›n Pafla çardakta
Gümüfl yüzük parmakta

EVELEME
DEVELEME
Eveleme, develeme

Devekuflu kovalam
a

Çengi çember

Miski amber

Tazi tuzi
Melekeme mümbül

Ç›k aradan süm
bül
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PORTAKALI
SOYDUM
Portakal› soydum
Baflucuma koydum
Ben bir yalan uydurdum
Duma duma dum
K›rm›z› mum

‹NC‹LER‹M
‹ncilerim döküldü

Toplayamad›m

Küçük han›m
 geldi

Saklayamad›m

‹nci minci

Kim birinci?

Çarfl›dan al
d›m pirinci

K›z senin ba
ban kilimci

DOLAPTA
PEKMEZ
Dolapta pekmezYala yala bitmezAyflecik cik cikFatmac›k c›k c›kSen bu oyundan ç›k
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OYUNLAR



NA
SR

ED
D‹

N 
HO

CA

Ooooo. Çocuk
lar›m siz mi geldiniz ? 

Bu ziyaretiniz
i neye borçl

uyum? Beni Nasrettin Hoca f›kralar›
ndan tan›rs›

n›z.

 Ben de Ayfle, Ahmet, Ferit, M
ustafa, Ceylan… Hepinizi tan›r

›m inan›n bana
. Siz benim

 f›kralar›ma gülersiniz
,

 ben de size
 gülerim.. Gönlümde gül açt›ra

n çocuklar›m
 benim. fiöyle bir d

üflünüyorum
 da, siz bizi

m zaman›m›zdaki

oyunlar› pek
 bilmezsiniz. Biz bile unutt

uk oynad›¤›m
›z oyunlar›. 

Ama bu kitab› o
kuyunca ben

 de hat›rlad›
m ço¤unu.

Saklambaç, körebe
, köfle kapm

aca... Gülmeyin sak›n h
a! Demeyin koskoc

a Nasrettin Hoca oyun mu oynuyor !

Ne var bunda
? Ben de çocuk

tum bir zamanlar ve ben
 de sizin gi

bi oynad›m, z›plad›m. Hatta günlerd
en bir gün

oyun oynam
ak için ne  

yapt›m biliyor musunuz? Anlatay›m...

Annem o gün komflulara oturm
aya gitmiflti. Ben de arkad

afllar›mla oyun oyna
yaca¤›m diye sevinm

ifltim. Neyse,

tam soka¤a ç›km
aya haz›rlan

acakken, an
nem seslendi. “

Nasrettin! sa
k›n ha kap›n

›n önünden 
ayr›lma!  “Tamam”

dedim anneme. Söz verdi
m ya,  sözünü

 tutmak gerek…
 Uzun süre be

kledim. En sonunda a
rkadafllar›m

 o kadar

çok ça¤›rd›l
ar ki oyuna,

 dayanamad›m. Evin kap›s›n›
 yüklendi¤im

 gibi oyun o
ynanan yere

 ulaflt›m. Kap›y› da tam

saklambaç oynad›¤
›m›z arsan›n ö

nüne tafl›d›m
... Böylece kap›n

›n önünden 
ayr›lmayacakt›m...

‹flte böyle ç
ocuklar. Ben de çocuk

tum!
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Üzüm, f›nd›k leblebi

Afiyetle yemeli

Tek mi, çift mi diyene

Bilmem ki ne demeli?

TEK M‹? Ç‹FT M‹?
Develer tellal iken

, pireler berber 
iken, ben anam›n befli¤ini t›ng›

r

m›ng›r sallar iken,
 bir çocuk evde k

endi bafl›na kalm
›fl. Can› s›k›lm›fl,

anas›na yalvarm›fl: “Benim anam, can›m anam! Can›m s›k›l›yor anam!”

Anas› onu sevgiyle
 kucaklam›fl. “Yavrum balam, can›m balam, gel seninle

oyun oynayal›m.”

Anne ve çocuk evin
 bir köflesine otu

rmufllar. Annesi evde buldu
¤u birkaç

tane üzüm, çekirdek, incir
 gibi kuruyemiflleri ay›rm›fl. Önce üzümleri

eline alm›fl, saym›fl. Elini arkaya götür
üp, avucunun içi

nde iyice bir

saklam›fl. Sonra çocu¤u
na do¤ru uzatm›fl; “Tek mi, çift mi?” demifl.

Çocuk: “Teeeekkk
!” diye ba¤›rm›fl.

Annesi avucunu aç
m›fl, üzümleri bir güzel say

m›fl. l,2,3,4,5.. Evet, 5

tane üzüm varm›fl ve çocuk da üz
ümlerin tek say›l› o

ldu¤unu bilmifl.

Annesi ödül olarak
 üzümleri ona yedirmifl. Sonra tabakta

ki leblebileri

çocu¤una vermifl. Çocuk içlerinden b
irkaç tanesini al›

p avucuna koymufl.

Sonra da avucunu
 kapat›p, elini il

eri do¤ru uzatm›fl: “Tek mi, çift mi?”

demifl. Annesi de: “Çift” diye cevap v
ermifl.

Avucundaki lebleb
ileri saym›fllar. Bir de bakm›fllar ki 4 tane leblebi.

Annesi kazanm›fl ve tabaktaki f
›st›klar› saklamak için avucunun

 içine

alm›fl.

Bu oyun akflama kadar sürmüfl. Hem kuru yemifl yemifller, hem de anneyle

çocuk çok e¤lenm
ifller. Sonra mahalledeki çocuk

larla da denemifller bu

oyunu.  Ama iki kifli olunca 
daha bir güzel oy

nan›yormufl.

OYUNLAR
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Bir varm›fl, iki yokmufl; üç varm›fl ama dört daha çokmufl.‹ki kardeflin can› çok s›k›lm›fl. “Ne yapsak?” diyedüflünürlerken, bir oyun bulmufllar. Aralar›nda bir tekerlemesöyleyip, birini ebe seçmifller.Ebe olan odan›n duvar›na yaslanm›fl... Gözlerini iyicekapat›p:
“Bir ..iki ..üç., dört” diye saymaya bafllam›fl.Anlaflmalar›na göre elliye kadar sayacakm›fl; “K›rkdokuz,elli” demifl ve “Önüm, arkam, sa¤›m, solum, sobe,saklanmayan ebe!..” diye ba¤›rm›fl.O s›rada di¤er kardefli yata¤›n alt›na saklanm›fl. Bizimebe duvardan çok uzaklaflmadan önce sa¤a sola bakm›fl,kardeflinin nerede sakland›¤›n› bulmak için aranm›fl.Saklanan kardefl de onun duvar›n önünden uzaklaflmas›n›beklemifl durmufl. Çünkü, kardefli sayd›¤› duvar›n önündenuzaklafl›rsa, kendisi koflup duvara vurup, “sobe!” diyecekmifl.Böylece bir kere daha saklanma hakk› kazanacakm›fl. Ebeolan oradan uzaklaflm›fl. Kardeflinin yerini bulamay›nca,gidip mutfa¤a bakm›fl. Onun odadan ç›kt›¤›n› gören kardefl,sakland›¤› yerden ç›k›p koflmufl ve tam da onun gözlerinikapat›p say› sayd›¤› yere vurmufl. “Sobe!” demifl. Sesleriduyan ebe kardefl, odaya koflmufl. Bir de bakm›fl ki, kardefliçoktan duvar›n yan›nda durmufl. Böyle olunca ebe olantekrar ebe olmufl. Gözlerini yummufl elliye kadar saym›fldurmufl. Di¤er kardefl yine saklanm›fl ama bu sefer ebeolan onu görüp: “Seni gördüm, sobeeee!” diye duvaravurmufl. Bu böyle olunca da di¤er kardefli ebe olmufl.

Saklambaç akflama kadar böyle sürmüfl durmufl. Kardeflleryorulana kadar oynam›fllar. Ertesi gün de arkadafllar›ylasokakta devam etmifller bu oyuna. Kalabal›kla oynan›nca,saklanmas› da, bulmas› da daha e¤lenceli olmufl. Oyunda burada bitmifl.

Bir küçük dünyam
›z var

Ad›n› oyun koydu
k

 Hadi bakal›m koflun

Sakland›k ve bu
lduk

SA
KL

AM
BA

Ç
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OYUNLAR

Oyun oynamak için, gülmeye doymak için,
bafllad›k oynamaya ya¤lar› satmak için…

Oyun oynamak için bir araya gelen çocuklar bu sefer de “ya¤ satar›m,
bal satar›m” oynamaya karar vermifller. 8-10 çocuk bir çember oluflturmufl.
Bir çok oyunda oldu¤u gibi bir ebe bulunmufl. Ebenin avucuna bir mendil
konulmufl. Çocuklar yerlere oturmufllar. Ebe çemberin etraf›nda koflmaya
bafllam›fl. Çocuklar da hep bir a¤›zdan flark› söylemeye koyulmufl:

“Ya¤ satar›m, bal satar›m
Ustam öldü, ben satar›m.”
Ebe etraflar›nda dolafl›rken, bütün çocuklar çok uyan›k olmak zorundalarm›fl.
Çünkü, ebe hissettirmeden mendili birinin arkas›na atm›fl. Sonra da h›zl›
ad›mlarla, hatta koflarak çemberin etraf›nda dolaflmaya bafllam›fl... Mendilin
arkas›na at›ld›¤›n› görmeyen Fatma’y› arkadafllar› uyarm›fl..

“Zambak, zumbak. dön arkana iyi bak
Zambak zumbak, dön arkana iyi bak”
Mendilin arkas›na at›ld›¤›n› sonunda farkeden Fatma, mendili yerden al›p
koflmaya bafllam›fl. Bir yandan koflmufl, bir yandan da yerden ald›¤› mendili
ebeye vurup ebelikten kurtulmaya çal›flm›fl.
Bizim ebe öyle bir kaçm›fl ki çocuklar, Fatma ona bir türlü yetiflememifl.
Zaten oyunun kural›na göre ebe olan çocuk koflup mendili arkas›na koydu¤u
çocu¤un yerine oturmak zorundaym›fl. Ebe koflmufl, Fatma’n›n bofl b›rakt›¤›
yere oturmufl. Böylece ebelikten de kurtulmufl. Oyun tekrar bafllam›fl.
Oyun bafllar bafllamaz, Fatma ebe oldu¤u için çemberin etraf›nda dönmeye
bafllam›fl ve hep bir a¤›zdan flark›y› söylemifl tüm çocuklar..

“Ya¤ satar›m, bal satar›m
Ustam öldü, ben satar›m.”

YA⁄ SATARIM
Bu oyunu kim bilmez ki?

Ya¤ satar›m, bal satar›m,

Güzel güzel oyna
r›m.

Ya¤ satar›m, bal satar›m.
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Bir varm›fl, bir yokmufl. Bu oyun pek bir hoflmufl. Hadi bakal›m koflun, ‹stop bafll›yoooor!..

8-10 çocuk bir araya gelmifl. Bir tanesi evden topunu getirm
ifl. Alm›fl topu durup dururken havay

a f›rlatm›fl.

F›rlat›rken de: “Ahmeeeettt!” diye ba¤›rm›fl. Ahmet bir an flafl›rm›fl. Kendi ad›n›n söylenece¤ini hiç

düflünmedi¤inden, biraz da dalg›nm›fl. Büyük bir h›zla koflmufl, havada uçan topu kapm›fl. Bu s›rada Ahmet

topu tutamaz diye bütün çocuklar kaç›flm
›fl. Çünkü Ahmet topu tutamazsa, top yere düflerse, topu 

tutup, kaçan

çocuklardan birini topla vurm
as› gerekliymifl.

‹flin aç›kças› Ahmet topu tutunca hepsi derin b
ir nefes alm›fl. Ahmet topu al›r almaz tekrar havaya f›rlat›p:

“Ceeeyyylaaaannn!” diye ba¤›rm
›fl. Bizim Ceylan, Ahmet topu tutamaz diye çok uza¤a kaçm›fl ve kendi ismini

duyunca topa do¤ru koflmaya bafllam›fl. Çocuklar Ceylan'›n topu tutamayaca¤›n› anlay›nca çil yavrus
u gibi

da¤›lm›fllar. Ceylan yere düflen topu alm›fl, “‹sttoop!” diye ba¤›rm›fl. O istop deyince, bütün çocukla
r olduklar›

yerde kalm›fl. Ceylan topu alm›fl, en yak›n›nda buzdan heyk
el gibi kalan çocuklardan bir

ine atm›fl. Top çocu¤a

deyince, çocuk oyun d›fl› kalm
›fl. E¤er Ceylan çocu¤u vuramasaym›fl. Oyundan o ç›kacakm›fl... Son çocuk kalana

kadar bu oyunu oynam›fllar. Sonra da akflam oldu¤u için evlerine da¤›lm›fllar.

‹STO
P

Heeeeyyy!

‹stop oynamaya var m›s›n›z ?

Hadi bakal›m durun,

fiimdi bafll›yor oyun
...
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OYUNLAR

Gül, gülelim çocu¤um. Gül, gülelim. Sen oyna biz gülelim. Sen gül, biz gül kokunla bir olup, gülelim...

Çocuklar o gün çok kalabal›km›fl. Mahallede oturup dururlarken, içlerinden biri öne at›lm›fl:

“Alaylar alaylar oynayal›m m›?”
Hemen iki gruba ayr›lm›fllar, karfl›l›kl› dizilmifller. Her grubun sa¤ bafl›ndaki çocuk elebafl› olarak grubun bafl›nda

durmufllar. ‹lk olarak konuflmaya bafllayan elebafl›:
-  “Alaylar alaylar, bizim alaylar!”
diye seslenmifl. Sonra karfl›daki elebafl› ona cevap vermifl.
-  “Ne istersin, ne istersin  bizim alaydan?”
- “Aran›zda bir güzel gördüm, onu isterim.”
-  “Güzelin ismini bana söyler misin?” Karfl› s›radaki çocuklardan birinin ismini söyler:

-  “O güzelin ismi Ayfle.”
- “Ayfle güzel de¤ildir, ayaklan sakat, boyu k›sad›r. Vücudu toparlakt›r, kulaklar› sa¤›rd›r. Onu ne yapacaks›n ?”

-  “Güzel olmas›n, ayaklar› sakat, boyu k›sa, kulaklar› sa¤›r olsun. Ben onu misafir edip, bafl›ma taç yapaca¤›m.”

-  “Al öyleyse, senin olsun!”
Oyuncuyu hemen yollam›fllar. Di¤er gruba katm›fllar. Ondan sonra tam tersi bafllam›fl. Bu sefer di¤er grup karfl› gruptan

bir çocu¤u kendi saflar›na katm›fl. Bu oyun gruplardaki bütün çocuklar tek tek de¤iflinceye kadar devam etmifl. Bakm›fllar

hava kararm›fl, el ele verip bir türkü tutturmufllar. Sonra da da¤›lm›fllar. Bak›n bakal›m türküde neler anlatm›fllar.

Alaylar alaylar, bizim alaylar!
Buyurun içeri, iflte saraylar.

Güzellere kavufltuk, biz elele tutufltuk.

ALAYLAR ALAYLAR (HANELER)

Çocuklar oyun 
sever

Çocuklar güle b
enzer

Oyunlar hep güze
ldir,

Bütün çocuklar g
üler.
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Mahallenin çocuklar› koflmufl, oynam›fl, biraz da yorulmufllar.Yorulmufllar ya, yorgunluktan ne yapacaklar›n› bilemez olmufllar.Befl alt› çocuk bir köflede otururlarken, biri: “Ben ebe olurum"demifl. Hepsi bakakalm›fllar. fiimdi bu durup dururken nedenebe olmak istedi diye de flafl›rm›fllar. Çocuklar ebenin etraf›ndadolanm›fllar. Ondan sonra da çil yavrusu gibi sa¤a sola kaç›flm›fllar.Ebe kovalam›fl, onlar kaçm›fl. Ebe kovalam›fl onlar kaçm›fl. Ebetam çocuklardan birini yakalayacakken çocuk yere çömelip: “Ebeç›ld›r!” diye ba¤›rm›fl. Çocuk yere çömeldi¤i için ebe art›k onuyakalayamazm›fl. E¤er onlar› ayakta yakalayabilirse, ebeliktenkurtulacakm›fl.

Biraz daha sürmüfl oyun, bizim ebe çocuklar›n birine ayaktaykensar›l›vermifl. Eee, iflte böyleee!..  Onu yakalay›nca di¤er çocukebeli¤i alm›fl. Biraz da can› s›k›lm›fl ya neyse. Yine de m›z›kç›l›kolmas›n diye sesini ç›karmam›fl. Oyun akflama kadar böyle sürmüflgitmifl. Akflama do¤ru çocuklardan biri: “Ben art›k yoruldum”demifl de herkes evine da¤›lm›fl..

Bir bir varm›fl bir varm›fl

Uzun yolda gül v
arm›fl

Çocuklar gulerm
ifl hep

A¤layanlar ne da
rm›fl

Kim eder d›r d›r?

Çocuk a¤lar z›r
 z›r

Gürültü var v›r v
›r

Ebe sen ç›ld›r.
EB

E 
ÇI

LD
IR
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OYUNLAR

“Bilir bilir bilirim. Her gün yola gelirim. Kurt kuzuyu kapmas›n,

aman dikkat edelim” diyerek oyunumuz bafllayal›m. Bu arada Karagöz'ün

evini de tafllayal›m.

Kalabal›k bir çocuk grubu topl
anm›fl. El ele tutuflup bir çember

yapm›fl. Ortaya iki çocuk koymufllar. Bunlar›n biri kurt, biri kuzu

olmufl. Kurt olan çocuk biraz sald›rga
n davran›p kurt gibi sesler

ç›karmaya bafllam›fl. Bizim kuzu olan çocu¤umuz ise tabanlar›

ya¤lam›fl...

Kurt kuzuyu çemberin içinde kovalamaya bafllam›fl. Ama çemberi

oluflturan çocuklar kurdun yo
lunu kesmeye, kuzuyu da korumaya

çal›flm›fl. Kuzu kaçm›fl, kurt kovalam›fl. Kuzu çemberin d›fl›na kaçmaya

çal›fl›nca çocuklar ona yolu aç
m›fl. Kurt tam kuzunun peflinden d›flar›

ç›kacakm›fl ki, çemberdeki çocuklar onun yolunu
 kapatm›fl. Bu arada

kuzu da “meeee meee!” diye meler dururmufl.

Kurt sonunda kuzunun peflini b
›rakmadan onu yakalam›fl. Tutmufl kuzu

da ac› ac› melemifl. Tabi bu arada yakalanan k
uzu kurt, kurt da kuzu

olmufl. Her ikisi de kurt ve kuzu olduk
tan sonra çemberdeki gönüllü

çocuklardan ikisi onlar›n yer
ine geçmifl. Oyun da burada bitmifl.

KURT KUZU

Duydunuz mu? Kurt kuzuyu kapm›fl...

Peki, bizim kuzucuk ne yapm›fl?
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VIZGüzel bir oyun oynamak için, bir araya gelmifl bütün mahallenin çocuklar›.
Bu çocuklar da gerçekten pek tatl›.
Bizim eller bizim eller. Bu ne güzel oyun derler ve hemen bir ebe seçerler.
Ebe olmak isteyen var m›?.. Yok mu?.. O zaman bir tekerleme gerek. Hemen
sayal›m ve oyuna bafllayal›m.

Çocuklar yan yana dizilmifller. Ebe olan çocuk birkaç ad›m ileri gidip arkas›n›
onlara dönmüfl. Çocuklardan biri sessizce arkas› dönük olan ebeye yaklaflm›fl.
Ebenin kaza¤›n›, ceketini ya da ete¤ini flöyle bir çekifltirmifl. Bu arada ebe
kesinlikle arkas›na bakmazm›fl. Çocuk koflarak yerine geçmifl ve s›radaki bütün
çocuklar: “V›››zzzz!” diye ba¤›rmaya bafllam›fllar. “V›z” sesini duyan ebe art›k
arkas›n› dönebilirmifl.

Ebe arkadafllar›n›n yan›na yaklaflm›fl. Bütün çocuklar› tek tek incelemifl.
Kendisinin yan›na gelen çocu¤u tahmin etmeye çal›flm›fl. Sonra gidip Murat’›n
bile¤ini tutmufl. “Gel bakal›m, sendin o” demifl. Çocuklar hep bir a¤›zdan:
“V›››z!” diye ba¤›rmaya bafllam›fllar. Çünkü, ebe do¤rusunu bulamam›fl. Onun
yan›na gelen çocuk Sinan’m›fl.
Ebe tekrar ebe olmufl. ‹kinci seferde yan›na gelen çocu¤u bulmufl. Ondan
sonra da o çocuk ebe olmufl.

Gördünüz ya v›z oyunu pek hoflmufl. Haydi siz de oynay›n, güzel güzel davran›n.
Sak›n oyun oynarken, m›z›kç›l›k yapmay›n.

Haydi oyun bafll›
yor

Çocuklar hep k
ofluyor

V›z oynayan çoc
uklar

Oyunlar› biliyor…
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OYUNLAR

Güzel bir gün, güzel bir hava ve sokakta oynayan çocuklar varm›fl. O gün Gülbahar Mahallesi’nde hava çok s›cakm›fl.
Bizim çocuklar s›caktan bayg›n, sa¤a sola bakarken birden bire ak›llar›na bir oyun gelmifl. ‹çlerinden bir tanesi:
“Bu s›cakta ancak yakan top oynan›r” demifl.

Hemen iki gruba ayr›lm›fllar. Mahallenin iki ucunu kapatm›fllar. Birinci grubun çocuklar› yar› yar›ya bölünüp,
soka¤›n ortas›nda ikinci grubu b›rakm›fllar. Birinci grup futbol sahas› gibi iki kale yapm›fllar. ‹kinci grup ortada
oradan oraya koflmaya bafllayacakm›fl. Çünkü, kalelerdeki çocuklar, onlar› bir topla vurmaya çal›flacakm›fl.
Ortadaki grup, birinci kalenin yan›nda duruyormufl. ‹kinci kaledekiler topu alm›fl, ortadaki çocuklara do¤ru atm›fl.
Çocuklar toptan kurtulmak için hoplay›p z›plam›fl. Sonra da di¤er kaleye do¤ru kaçm›fl.Ortadaki çocuklar› birer
birer vurmufl kaledekiler. Ortadakiler vuruldukça ç›km›fl oyundan ve herkes bitti¤inde yer de¤ifltirmifller. Yakan
top, o s›cak yaz gününde, Gülbahar Soka¤›’nda çok e¤lendirmifl çocuklar›. Dar›s› sizin bafl›n›za  e mi?

YAKAN TOP

Top yakar m› demeyin

Bu oyunu deneyin

Yakan top, yakar bu
 top

Haydi z›pla sende, ho
p!

18



DON ATEfi
Don dersem, donars›n!

Atefl dersem, yanars›n!

Don atefl oynamaktan

‹nan memnun kal›rs›n…

19

Çocuklar mahallede “Don atefl” oynamak üzere toplanm›fllar. Toplanm›fllar da hadi oynayal›m diyerek oyuna bafllam›fllar.
‹çlerinden biri ebe olmufl. Di¤er arkadafllar ise mahallede koflmaya bafllam›fllar. Koflmufllar, koflmufllar… Ebe onlardan
daha h›zl› koflmufl, tam dokunacakm›fl ki, kaçan çocuk: “Don!” diye ba¤›rm›fl. “Don” dedi¤inde ebe art›k ona dokunamazm›fl.
Ama çocu¤un da yerinden k›p›rdamas› pek imkans›zm›fl. Oyunun kurallar›na göre onun gibi kaçan arkadafllar›ndan biri
gelip ona dokunacak ve “Atefl!” diye ba¤›racakm›fl.

Bizim ebe 4-5 çocu¤u tam yakalayacakken çocuklar: “Don!” demifl ve di¤erleri de onlardan bir kaç›n› atefl diyerek
çözüvermifl.
En son hepsi buz heykelleri gibi kalm›fl. Ebe içlerinden istedi¤ini ebe yapm›fl.



OYUNLAR

Çocuklar ah çocuklar!  Ne tatl› yumurcaklar!..  Haydi oyun bafll›yor. Koflanlar yavafll›yor…
Günefl Mahallesi’nde bugün bir hareket varm›fl ki, sormay›n. Koflan koflana... Çocuklar evlerinden birer dü¤me
alm›fllar. Koflup mahallenin ortas›nda buluflmufllar. Mahallede dü¤me kalmam›fl neredeyse.

Bir duvar dibine çukur açm›fllar. ‹ki metre uza¤›na bir çizgi çizmifller. Oyuna kat›lan çocuklardan hepsi birer
dü¤me atm›fl çukura. Sonra dizilmifller çukurun bafl›na. Kale çizgisine do¤ru birer dü¤me atm›fllar. Kale çizgisine
en yak›n dü¤meyi atan birinci olmufl. Di¤erleri de kaleye yak›nl›klar›yla numaralanm›fl. ‹lkönce birinci olan
çukurun yan›na gelmifl. Çukurun üzerine e¤ilmifl.

Nefesinin bütün kuvvetiyle çukurdaki dü¤melere üflemifl. Nefesiyle çukurdan dü¤me ç›karmak ilk hedefiymifl.
Onun ifli bitince, di¤er çocuklar da birer kez haklar›n› denemifller ve çukurdan en çok dü¤me ç›karan bütün
dü¤meleri sahiplenmifl.

DÜ⁄ME
‹flte bir oyun daha b

afll›yor

Çocuklar bu oyuna ko
fluyor

Kim hakl› kim haks›z bilinmiyor

Ama dü¤meyi oynayanlar, seviy
or...
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AYAK YERE
BASMAZ

fiimdi gidece¤imiz sokakta çocuklar›n ayaklar› yere basmazm›fl. Soral›m bakal›m, bu çocuklar uçar m› uçmaz m›ym›fl?
Çocuklar oyun için soka¤a toplanm›fllar. ‹nan›r m›s›n›z? Adeta flenlik yapm›fllar. Yaflça en büyük olan› oyunu yönetmifl. Ve aniden:
“Ayak yere basmaz!” diye ba¤›r›vermifl. Onun böyle ba¤›rd›¤›n› duyan çocuklar, kaç›flmaya bafllam›fllar, bir oraya bir buraya.
Bir tafl üstü, bir kald›r›m, bir kap› efli¤i… Yüksekçe yerlere ç›km›fllar hep birlikte. Onlar yüksek bir yer bulamazlarsa ve ortada
kal›rlarsa, ebe yakalay›verirmifl bir anda

Herkes yüksek bir yerdeyken ebe tekrar seslenmifl: “Ayak yere basar!” demifl. Herkes yere inmifl. Sonra ortal›kta dolaflmaya
bafllam›fllar. “Ayak yere basmaz!" cümlesini duyunca en yak›n yüksekli¤in üstüne ç›km›fllar…
Heyecandan gülmüfller, gülerek e¤lenmifller. Çocukluk ne güzel fley, onlar da ö¤renmifller.

Ayak yere basmadan

Hiç oyun oynan›r
 m› ?

Peki, söyler misiniz

Çocuklar uçaca
k m› ?
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OYUNLAR

Bir bir imifl bir imifl. Söyleyin bak kim bilmifl. Bizim kufllar hep ötmüfl. Sonunda oyun bitmifl.
Bizim mahallenin k›zlar›, s›k›l›rm›fl canlar›. Bir oyun bulmufllar kendilerince. En büyüklerinden biri gönüllü
olarak ebe olmufl. O bu oyunu çok iyi bilirmifl. Eline bir minder vermifller. Gözlerini de ba¤lay›p, ortada
döndürmüfller. Ebe minderi al›p eline, koymufl k›zlardan birinin kuca¤›na, oturmufl minderin üstüne.

Ebe kuca¤›na oturdu¤u k›za: Öt kuflum öt” deyince, bizim k›z bafllam›fl cik cik ötmeye. Ebe sesinden tan›yamam›fl
onu. “Ayfle!” demifl. Halbuki kuca¤›nda oturdu¤u k›z›n ad› Melek’mifl. Ebe kalkm›fl yerinden, minderini de alm›fl.
Baflka bir k›z›n kuca¤›na oturmufl. “Öt kuflum öt” demifl ve onun sesini tan›m›fl.

Bu arada cik cik diye öten k›zlar, tan›nmamak için seslerini de¤ifltirirmifl. Ee hadi bakal›m oynamaya. Öt kuflum
öt nas›l bir oyunmufl anlamaya...

ÖT KUfiUM ÖT

Kuflum kuflum tombuflum

Ne güzelde uçmuflsun

Hadi oyun oynas›n

Öten kuflum z›plas›n
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TAH‹N PEKMEZ

Derslerine çal›flan dört arkadafl, masan›n etraf›nda durmufllar biraz. Sonra bir ara versek derse demifller. Tahin pekmez oynamak
aman ne nefle...

Birini ebe seçmifller hemen. Ebe: “Tahin” deyince bafllar›n› e¤mifller, “Pekmez” sözünü duyunca, bafllar›n› yukar› kald›rm›fllar
ama ebe flafl›rtm›fl. Tahin, pekmez gibi kar›fl›k sözlerle onlar›n da kafalar› kar›flm›fl. En küçükleri olan Metin hemen flafl›rm›fl.
fiafl›r›r flafl›rmaz da ebe olmak zorunda kalm›fl. 10-15 dakika “tahin pekmez” deyip durmufllar. Daha sonra derslerinin bafl›na
oturmufllar. Ödevler bitince yine oyun bafllam›fl.  Ah çocuklar! Bu oyunu oynayanlar hofllanm›fl.

Hadi bakal›m! Önce dersler, sonra oyunlar var. Dersini bitirmeden oyuna bafllamazm›fl çocuklar.

Biraz pekmez yiyelim

Afiyet olsun diye
lim.

Tad› pek bir gü
zelmifl,

Bilmem ki ne diyelim?
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OYUNLAR

Bir varm›fl, bir yokmufl, üç tane çocuk varm›fl. Onlar›n en büyü¤ü güzel bir oyun bulmufl. Bir tafl bulup oyunu bafllatm›fl.
Tafl› saklam›fl, ellerini arkaya götürüp çocuklara: “Hangi elim?" demifl. Tafl›n oldu¤u eli bulan› ebe yapm›fl.
Üç çocuk mahallenin ortas›na gelmifller. Ebe olan bakarken, di¤er ikisi kendilerine ayr› ayr› köfleler seçmifller. Ebe
olan ortada durmufl, köfledeki çocuklar ebenin dikkatini da¤›t›p, birbirlerinin köflesine geçmifller. Ebe bir yandan
koflup, bir yandan da boflalan köflelerden birini kapmaya çal›flm›fl. Çünkü köfleyi kaparsa, ebelikten kurtulurmufl.

Çocuklardan biri gökyüzünü gösterip: “Aaaa bak! gökyüzünde at var” demifl. Ebe de gökyüzüne bakm›fl. O s›rada
bizimkiler koflarak yer de¤ifltirmifller yine. Sonra di¤er çocuk: “Aaaaa! bir canavar geliyor' diye ba¤›rm›fl. Ama ebe
bu sefer o tarafa bakmam›fl. Çocuklar ebeyi kand›rd›klar›n› sanarak yer de¤ifltirmek için birbirlerine do¤ru koflarlarken
ebe onlardan birinin yerini kapm›fl. Yeri kap›lan çocuk ebe olmufl ve bafllam›fl bekleyip durmaya. Akflama do¤ru oyun
oynayan çocuklar neredeyse bir mahalle dolusu olmufl. Kalabal›k olunca bu oyun daha da zevkli oluyormufl.

Köfle kapmaca bitmifl. Herkes evine dönmüfl. Ama hiç biri terli terli su içip hasta olmam›fl...

KÖfiE
KAPMACA

Çocuklar oyun sever

Mavi çiçek, mor boncuk

Bir oyun var ad›n›,

Köfle kapmaca koyduk...

24



EV
EL

EM
E

DE
VE

LE
ME

Mahallede çocuklar s›k›lm›fllar. S›k›lm›fllar ya, ne yapacaklar›m unutmufllar. En sonunda içlerinde en büyük olan›:
“Gelin demifl bir oyun oynayal›m.” Hepsi kofluflmufllar.
“Birimiz ebe olaca¤›z” demifl o çocuk. Herkes yüzünü buruflturmufl. Çünkü kimse ebe olmak istemezmifl o mahallede.
Ama bu oyunda ebe olmak da pek hoflmufl. Oyunu bilen çocuk, hemen at›lm›fl öne; “Tamam” demifl. “Ben yard›m ederim
bu oyuna.” Çocuklar› bir çember yap›p oturtmufl etraf›na. Ve saymaya bafllam›fl o anda. Sayd›kça iflaret parma¤›yla
gösteriyormufl onlar›. Böylece tek tek görüyormufl çocuklar›.

Eveleme, develeme
Devekuflu kovalama
Çengi çember, misk ile amber,
Tazi tuzu, kelemenin k›z›
Ne vakit geldin?
Yaz›n geldim.
Yaz›lal›m, dizilelim
Bir tahtaya dizilelim.
Boncuk  moncuk, lebbey a çocuk!

Derken, parma¤›yla kimi iflaret ediyorsa, onu oyundan ç›karm›fl. S›rayla bütün çocuklar› böyle saym›fl. En sona kalan
çocuk ise onun yerine ebe olmufl.

Çocuklar kendi aralar›nda e¤lenerek bu oyunu oynam›fllar. Gürültü pat›rt› yapmad›klar› için de anneleri onlara hiç
k›zmam›fl. Oyun bittikten sonra onlara portakal, elma, mandalina vermifl. "Afiyetle yiyin!” demifl.

Eveleme develeme,

Deve kuflu sen du
r hele!

Bu oyuna kar›flm
a

A¤z›n› bir kar›fl 
açma!
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OYUNLAR
Bilyeler› sever misiniz? Size bir bilye versem ne dersiniz?
‹ki kardefl varm›fl bir mahallede. ‹kisi de çok severmifloynamay›. Bir oyun kurarlarm›fl, bu oyunun ad›n› kendileribulurlarm›fl.

Günlerden bir gün oyun oynarlarken kafalar› kar›flm›fl. Buoyunun ad› da her nedense “Kafa kar›fl”m›fl. Neyse bizimkardefllerden büyük olan› kocaman iki tane bilye bulmuflgetirmifl. Böylece oyun bafllay›vermifl. Büyük olan bilyesiniatm›fl uza¤a, küçük kardeflte onu yakalam›fl ya... Asl›ndayanl›fl yapm›fl, kendi elindeki bilyeyle di¤erini vuracakm›fl.Büyük kardefl tekrar atm›fl bilyeyi, küçük kardefl, elindekibilyeyi onun bilyesine do¤ru atm›fl.Sonra tak diye bir ses gelmifl ve iki bilye de baflka yerleredo¤ru f›rlam›fl.. Çocuklar da bu oyunun ad›n› koymufl: Kafakar›fl...

Oyunun kural›na göre bilyeyi vuran çocuk, di¤erinin bilyesinialmaya hak kazan›rm›fl. Ceplerine yeni bilyeler koymufllar.Akflama kadar birbirlerinin bilyelerini vurup durmufllar.

KAFAKARIfi

Biz bize benzeriz

Sizi çok severiz

Güler e¤leniriz

Biz bize “çocuk” deri
z
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Bizim çocuklar büyük bir heyecanla bir ebe seçmifller. Ebeye de bir kale tayin etmifller. Ebe kalesine geçmifl. Bütün
gücünü toplad›ktan sonra tek ayak üstünde sekerek, oyuncular› kovalamaya bafllam›fl. Tek ayak üstünde z›play›p durmak
da baya¤› yorucuymufl ama bizim ebe y›lmam›fl.

Çocuklar kaçm›fllar, ebe kovalam›fl. En sonunda çocuklardan birini yakalam›fl. Bu çocuk ebe olacakm›fl ama annesi
camdan o¤lunu ça¤›rm›fl. Bizim ebe yine ebe olmufl anlayaca¤›n›z. Bu oyunun kural›na göre ebe sadece ayn› ayak
üzerinde sekebilirmifl. Yorulur da di¤er aya¤›yla sekmek isterse, kalesine dönüp aya¤›n› düzeltmek zorundaym›fl.

Bizim ebe bir ara sendeler gibi olmufl, di¤er aya¤›yla da yere bas›vermifl. Bütün çocuklar ebenin yan›na koflup onu
kalesine götürmüfller. Biraz dinlenen ebe, hemen sekmeye bafllam›fl tek ayak üstünde.

Oyun sürmüfl yine saatlerce. Ama çok e¤lenmifller bütün mahalle.

Kim oynar sek sek?

Hadi gelin tek te
k

Tek ayak üstün
de

Oynayal›m sek sek.

SEK SEK
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OYUNLAR

Bir varm›fl, bir yokmufl... Mahallenin birinde küçücük k›zlar yaflarm›fl.
Annelerine yard›m edip, derslerine çal›flt›ktan sonra bir oyun oynamak için
soka¤a ç›karlarm›fl. ‹çlerinden biri: “Hey!” demifl “‹p atlayal›m.” Annemler
küçükken hep ip atlarm›fl.
Uzun ve kal›nca bir ip bulmufllar iki ucunu iki küçük k›z›n eline tutuflturmufllar.
Ayn› anda, ayn› yöne do¤ru ipi sallamaya bafllam›fllar. ‹p bir havaya yükselmifl,
bir yere de¤mifl. O s›rada di¤er küçük k›zlar, çevrilen ipten atlam›fl. ‹p yere
de¤ince ayaklar›n› kald›r›p ipin üstünden atlam›fl, ip bafl›n›n üstünden
geçerken, hafifçe e¤ilivermifller.
Sonra bundan s›k›lm›fllar. ‹p atlarken bir de tekerleme bulmufllar...
Dolapta pekmez
Yala yala bitmez
Ayflecik, cik tik
Fatmac›k, ak ç›k
Sen bu oyundan ç›k

Daha sonra iki çocuk ayn› ipte atlamaya bafllam›fllar. Bir yandan da tekerlemeyi
söylemeye devam etmifller.
Bu arada ip atlama oyunu için kimseyi bulamayan küçük k›zlar da bulduklar›
kal›nca bir iple kendi kendilerine ip atlam›fllar. ‹p atlama oyunu genellikle
sokakta oynand›¤› için hep kalabal›kla oynanan bir oyun olmufl. K›z çocuklar›
hala bu oyuna bay›l›rlarm›fl.

‹P
ATLAMA
‹p atlad›k, hoplad›k

Z›plad›k da, z›plad›k

Koca bir mahalledeydik

Bu oyuna bay›ld›k
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Bir varm›fl, bir yokmufl... Uzak m› yak›n m› bilmem bir ülkede, güzel güzel çocuklar yaflarm›fl. Bir gün canlar› s›k›lm›fl.
Oturup dururlarken bir tanesi yan›ndakinin omzuna dokunup, “Elim sende!” deyivermifl. Sonra da oturdu¤u yerden
kalk›p kaçmaya bafllam›fl. Bizim çocuk önce etraf›na öylece bakakalm›fl. Sonra da yerinden f›rlad›¤› gibi kaçan arkadafl›n›
kovalamaya bafllam›fl. Bu arada di¤er çocuklar da ne olacak diye bak›yorlarm›fl.

‹kinci çocuk omzuna vurup “Elim sende!” diyen çocu¤un peflinden koflmufl bir süre. Kaçan çocuk o kadar yorulmufl
ki, bir ara nefes nefese kalm›fl. ‹kinci çocuk da ona flöyle bir dokunup: “Elim sende!” demifl. Sonra di¤er çocuk onu
kovalamaya bafllam›fl. Bu oyun bir süre böyle devam etmifl. Bütün k›z ve erkek çocuklar oyuna kat›lm›fllar. Ebe olan
çocuk, kaçan çocuklardan birini yakalay›p: “Elim sende!” demifl. Sonra o çocuk ebe olmufl.

Bu oyun evdeki iki kardeflle de oynan›rm›fl ama kalabal›klarla oynan›nca, daha zevkli oluyormufl. Hem elim sende
diyerek oyunu bafllatmak çok kolaym›fl.

Dediler ki: “kim
 ebe?”

Bilmiyorum, kime ne!

Elim üstünde kals›n

Elim sende bana ne
!

EL‹M SENDE
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OYUNLAR

Birimiz bir, ikimiz iki. Nerede kald› bu iflin zevki?.. Oynad›k, oynad›k heyecanland›k. Eve gidince, yorgunluktan uyuduk
kald›k.

‹ki arkadafl sokakta yaln›z kalm›fllar o gün. O kadar yaln›zlarm›fl ki, ne oynayacaklar›n› bile bulamam›fllar. Yakan top
oynasak, olmaz… Birdirbirin iki kifliyle tad› ç›kmaz… Kap kaç hiç olmaz diye düflünürlerken iki kifliyle oynanan fiap
flap gelmifl ak›llar›na, bafllam›fllar oynamaya.

Karfl›l›kl› durmufllar. Bir tanesi iki elini açm›fl, avuçlar› yukar› do¤ru bakm›fl. Di¤er çocuk avuçlar› afla¤› do¤ru gelecek
flekilde açm›fl. Ellerini birbirlerinin üstüne gelecek flekilde tutmufllar ve oyun bafllam›fl.
Eli altta olan çocuk sa¤ ya da sol elini aniden kald›r›p arkadafl›n›n üstteki eline flap diye vuruvermifl. Arkadafl› ise bu
ifle biraz gücenmifl. Ama ne yaps›nlar ki? Oyunun kural› buymufl ve flafl›rtmacas› olmadan hiç tad› olmuyormufl.E¤er
arkadafl›n›n eline vuramazsa, bu defa elini üste koymak zorundaym›fl...

Oyun böyle sürüp gitmifl. Çocuklar çok e¤lenmifl...

fiAP
fiAP

Oyun oynamak güzel

Can›n›z hiç s›k›lmaz

Güzel güzel oynay›n

Can›n›z hiç s›k›lmaz
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DOKUZ
TAfi

Bizim mahallede birkaç çocuk var. Yeni oyunlar oynamaya bay›l›rlar. Bugün de dokuz tafl› bulmufllar, oynamak için
dokuz tane düzgün tafl bulup tafllar› birbirlerinin üzerine koymufllar. ‹ki gruba ayr›lan çocuklardan ilk grup topu ellerine
al›p belli bir çizgiden s›rayla topu tafllara atmaya bafllam›fl. Bu arada tafllar›n iki yan›nda da kaleler yapm›fllar. Tafl›
vurmaya çal›flan grubun rakipleri, kalede beklemeye bafllam›fllar. ‹lk gruptan bir çocuk tafllar› vurmufl. Dokuz tafl›n
hepsi yere serilmifl. Bu arada kalelerinde bekleyen grup topu eline alm›fl. Tafllar› deviren çocuklar da dokuz tafl› yine
üst üste dizmeye çal›flm›fl. Onlar böyle u¤rafl›p dururlarken, kalede bekleyen grup karfl›l›kl› toplar atarak, tafllar›
dizmeye çal›flan çocuklar› vurmaya bafllam›fl. Tafllar› dizerken vurulan çocuklar oyundan ç›km›fl. Bütün hepsi vurulunca
oyun da bitmifl. Asl›nda tafllar› üst üste dizebilseler, yine top atma flans›n› bulacaklarm›fl. Di¤er grup kaleden ç›km›fl,
kazand›klar› için tafllar› topla vurmak için yerlerini alm›fl.

Çocuklar, oyun pek bir tatl›ym›fl. Hava karar›p, tafl› ve topu göremeyinceye kadar sürmüfl gitmifl... Eve giden çocuklar
hemen uyuyakalm›fllar. Ertesi gün oynayacaklar› oyunlar› rüyalar›nda görmüfller.

Dokuz tane tafl b
ulun

Onlar› üst üste k
oyun

‹flte bafll›yor oy
un

Aman dikkatli olun
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Güzel bir gün bafllas›n. Haydi çocuklar, herkes Karagöz’ün evini tafllas›n... E¤er yapt›¤›n›z bir iflten s›k›l›yorsan›z, herkes
bir fleylerle meflgulse, onlar› oyuna katmak için oynayabilece¤iniz bir oyun var biliyor musunuz ?

Bu oyunu bir çocuk bulmufl. Arkadafllar›yla evde ders çal›fl›yorlarm›fl. Bizimkisi birdenbire ba¤›rm›fl: “Estepeta!” Öbür
çocuklar ona garip garip bakm›fl. Bizimkisi buldu¤u oyunu onlara anlatm›fl. Ders çal›fl›rlarken ya da baflka ifllerle meflgullerken
bu oyunu oynam›fllar ve inan›n bize, çok rahatlam›fllar. Bu arada bu oyunu bafllatan çocuk, ebe say›l›yormufl. Belki de ebe
olan birinin en rahat etti¤i oyun buymufl. “Estepeta!” diye ba¤›r›p, oyunu bafllatan çocu¤un sesini duyan bütün çocuklar
olduklar› yerde tafl kesilmifl gibi dururlarm›fl. Hiç hareket etmez ve konuflmazlar, ebenin “boz!” demesini beklerlermifl.
Baz› çocuklar buna dayanamaz, gülmeye bafllar; baz›s› eli ya da kolu yoruldu¤u için hareket ederlermifl. Eh tabi ki, o zaman
oyundan ç›karlarm›fl. En sona kalan çocuk ise birinci seçilirmifl.
Can›n›z s›k›ld›ysa, küçücük bir zamana oyun s›k›flt›rman›z gerekiyorsa, iflte size 'Estepeta'.

ES
TE

PE
TA

Fazla koflma terlersin,

Önce ödevler bitsin

Estepa oynuyorsan

Yorulmaz, üzülmezsin
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