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MEKTUPLARINIZ GELİYOR

Sevgili minik karıncalar, ders yılınız nasıl geçiyor 
bakalım? Öğretmenlerinizi iyi dinleyin ve dersi 
mutlaka derste öğrenin. Gene mektuplarınız birikti, 
güzel güzel sorular soruyorsunuz ben de pek memnun 
oluyorum Bakın bir kardeşiniz ne sormuş.
Sevgili Karınca Abi,
 Benim kafama takılan bir sorun var. Dünyada 
iklim krizi yaşanıyor. Bir yanda buzullar eriyor. Öte 
yanda yaz ortasında seller götürüyor. Yangınlar 
almış başını gidiyor. Güzelim gezegenimiz tam bir 
felaket yaşıyor. Hava, su, denizler kirlendi, bu gün 
geçtikçe daha artarak sürüyor. Dünyamız bir enerji 
kaynağı olmasına karşın fosil yakıtlar kullanılmaya 
devam ediyor. Bu yakıtların atmosferde oluşturduğu 
tabaka dünyamızı sürekli ısıtıyor. Amazon ormanları 
yanıyor. Onlar dünyanın akciğeri, orası da yok olursa 
dünya yaşanamaz olacak. 
 Bunlar benim inanın uykularımı kaçırıyor. 
Bir şeyler yapmak istiyorum. İsveçli Greta gibi 
sesimi duyurmaktan mutlu olacağım. Bunun ilk 
denemesini geçen gün vapur iskelesinde yaptım. 
Kendi hazırladığım yazıları yanımda bulundurdum. 
“İklim krizine son” “Dünyamız nefes alamıyor” “Dünya 
için daha duyarlı olalım” gibi yazıları da oturduğum 
yere yerleştirdim. Gelen geçenler sadece baktılar. 
Bir abi geldi yanıma: Boş ver bunları sen düşünme, 
derslerine çalış, dedi. Ona daha çok üzüldüm. Daha 
sonra yanıma iki çocuk geldi bana destek verdiler. 
 Ben sesimizi duyurmaya devam edeceğim. 
Siz ne dersiniz.
       
  Nil Güzelgül
 
 Sevgili Nil kardeşim, yaptığın eyleme 
sonuna kadar destek oluyorum. Ne güzel 
düşünmüşsün.  Sesini herkese duyurana kadar 
devam et çalışmalarına. İnan işim olmasa gelir sana 
destek olurum. Ancak biz karıncalar bir saniye boş 
duramayız. Doğru bildiğin yolda tek başına olsan da 
gideceksin. Bu dünyada sadece sen yaşamıyorsun 
ki elbette duyarlı arkadaşların çıkıp sana destek 
olacaklar. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Bunu 
köşemde duyurup insanların sana katkı sağlamasına 
çalışacağım. Çok duyarlı görevinde başarılar 
diliyorum, sevgilerimle…

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi için Çocuk 
Vakfı’ nın düzenlediği “Her Çocuk Haklarıyla Doğar” 
sergisinin 18. Maddesini canlandıran çizer arkadaşımız 
Osman Turhan ve eseri.
Madde 18: 

Ana-babanın Sorumlulukları
Ana-baba, çocuğun yetiştirilmesinde ortak ve 
birinci elden sorumluluk taşımaktadır. Devlet, 
çocuk yetiştirme alanında gerekli desteği ana-

babaya sağlayacaktır.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI

ÇOCUKLARIN 
HAKKI DA VAR, 
BİLDİRİSİ DE VAR 

KIRMIZI KARINCA
DİYOR Kİ:

Ferit AVCI

Osman TURHAN



GÖZLÜKLÜ KARINCA
Eleştirmen

TARİHÇİ KARINCA

ÇOCUKLARIN ÇİZERİ: FERİT AVCI

Aslında Ferit Avcı’yı hepiniz 
çok ama çok iyi tanıyorsunuz 
Kırmızı Metal Karınca’nın ilk 
sayfasında sağ köşede çıkan 
birbirinden güzel çizimler var ya, 
işte onlar Ferit Abi’nize ait.
Küçük yaşta karikatür çizmeye 
başladı, birçok çocuk kitabını 
resimledi; çocuklara yönelik Mobidik 
dergisini yönetti.  Benim Kırmızı 
Balığım, Kırmızı Fili Gördünüz mü?, 
Zeka Oyunları, 100 oyun gibi 
kitapları bulunuyor.
Sorduk Ferit Abi’nize “Kırmızı 

Metal Karınca’yı okuyan küçük karıncalara 
ne diyeceksin, bir tavsiyen var mı?” diye, 
bakın neler söyledi.

“Sevgili çocuklar, ben size ne 
söyleyebilirim ki, siz elbette kalbinizin 
ve aklınızın sesini dinleyip iyiyi 
doğruyu bulacaksınız elbette. Sizler 
tabii ki kitap okumanın ne kadar 
önemli olduğunun farkındasınız, 
elbette bütün gün başınızı ellinizdeki 
akıllı  telefonların içine 

gömmenin ne kadar yanlış 
olduğunu biliyor ve bunu 

yapmıyorsunuz; çünkü siz o 
telefonlardan daha akıllısınız bu 

yüzden daha güzel daha yapıcı işlerle 
uğraşıyorsunuz. Aslında sizin benden 

değil benim sizden tavsiye istemem gerek.”

NASREDDİN KARINCA Hülya ERŞAHİN

ATATÜRK’ÜN YAZRIĞI GEOMETRİ KİTABI

C u m h u r i y e t i m i z i n 
kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün yaptıklarını 
eminim ki hepiniz çok iyi 
biliyorsunuz. Ülkemizi 
işgal eden düşmanlardan 
temizledi, tam bağımsız 
bir cumhuriyet kurdu ve 
her alanda pek çok devrim 
gerçekleştirdi. Harf 
devrimi, kıyafet devrimi, 
hukuk devrimi, kadın 

hakları bunlardan sadece bazıları. Bugün okullarda 
okutulan derslerde de devrimler yapmıştır hatta bu 
derslerde okutulan 
k i t a p l a r d a n 
bazılarını bizzat 
kendi yazmıştır.
Bunlardan biri de 
geometri kitabıdır. 
G e o m e t r i k 
t e r i m l e r i n 
Türkçesini bulmuş 
ve bunları basit bir 
şekilde anlatmıştır. 
Üçgen, kare, 
çember, açı, paralel, 
yamuk gibi terimler 
Atatürk tarafından bulunmuştur. Bunları yaptığı 
çizimlerle de örneklemiştir; işte size o kitaptan birkaç 
örnek.



 

ÖYKÜCÜ KARINCA Hülya ERŞAHİN
Alice Tuhaflıklar Ülkesinde 

İMDAAT 
DÜŞÜYORUM

Alice (Alis diye okunur) bir yaz günü balkonunda 
otururken uyuyakalmıştı.

Gözünü açtığında çimlerin üzerindeydi, derken yanıbaşında 
beyaz bir tavşan olduğunu fark etti.

Tavşan elindeki saatle bir ağacın kovuğuna girdi. Alice de onu 
takip etti.

Kendini bir odada buldu. Masanın üzerinde “Beni ye” yazılı 
kurabiyeler vardı. Onları yedi ve büyümeye başladı, büyüdü 
büyüdü ve sonunda odaya sığmaz oldu. Ağlamaya başladı, 
gözyaşları sel oldu, neredeyse boğulacaktı.

Bu defa üzerinde “Beni iç” yazan şişedeki suyu içti. Küçülm-
eye başladı, küçüldü küçüldü ve şişenini içine girdi. Çıkış 
kapısını ararken tokmağı ona yolu tarif etti.

Alice birden kendini Tuhaflıklar Ülkesi’nin yemyeşil or-
manında buldu. Burada birbirinden tuhaf acayip hayvanlar 
vardı.

Çok şaşırmıştı, buradaki eşyalar, bitkiler ve hayvanlar 
konuşuyorlardı, hepsiyle sohbet etti. İlginç şapkalı bir adam tavşanlara çay servisi yapıyordu.

Alice bu kez ülkenin kraliçesi Tuhafiçe’yle karşılaştı. 
Hizmetkarları beyaz gülleri kırmızıya boyarken o 
elindeki flamingoyla kriket oynuyordu. Gerçekten çok 
tuhaftı. Tuhafiçe bizimkine oyun teklif etti.

Ama Tuhafiçe oyunda hep hile yapıyordu; Alice bunu söyle-
yince çok öfkelendi. “Senin kafanı kestireceğim” dedi. Alice 
bunun için yargılanması gerektiğini anımsattı ve avukat iste-
di. Ama bu ülkede yargıç da savcı da avukat da Tuhafiçe’ydi.

Alice kaçmaya başladı 
Tuhafiçe ve Tuhaflıklar 
Ülkesi halkı onu 
kovaladı. Bir kuyunun 
içinden geçti, nefes 
nefese kalmıştı ve tam 
bu sırada bir ses 
duydu.
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