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KIRMIZI KARINCA
DİYOR Kİ:
Küçük bir mikrop bütün dünyada
insanları evlerine hapis etti; gelen
mektupların çoğu bu durumdan dert
yanıyor, alın size bir örnek.
Merhaba Karınca Abi,
Ben size neden yazıyorum? Onu
söyleyeyim önce. İki yıla yakın süredir
evlerdeyiz. İyice tembelleştik. Oyun
oynamadık. Arkadaşlarla konuşmadık.
Bilgisayar, tablet, televizyon dışında
pek
ilgi
alanımız
olmadı.
Salgın
başlamadan önce evimize yakın yerde
bir park vardı. Oraya gider oyuncaklara
biner, koşturur, bisiklete binerdik. Top
bile oynardık. Geçen gün annem beni yine
o parka götürdü. Başka arkadaşlarım
da gelmişti. Hepimiz maskeliydik ve
birbirimize yanaşmadık. Öylece baktık
birbirimize. Ne oyuncaklara bindik ne de
top
oynadık.
Çocuk
bahçesindeki
oyuncakların boynu büküldü sanki.
Salıncakların
yüzü
gülmüyordu.
Kaydırakların yüzünden düşen bin
parçaydı. Tahterevallinin bize sitem
etmesi anlatılır gibi değildi. Kimse gidip
onlara binmek, oynamak istemedi. Bizler
oyun oynamayı, konuşmayı bile unuttuk
sanırım. Konuşmayı unuttuk derken
yanlış anlamayın, ne konuşacağımızı
bilemedik belki de.
Anlayacağınız hava alıp geldik evlere.
Üzerimizdeki
bu
davranışı
nasıl
bırakacağız. Sizden yardım bekliyoruz.
						
Ayça Hareketli
Sevgili Ayça, içinde bulunduğunuz
durumu çok güzel anlatmışsın. Uzun
süre sonra evden çıkmanız size bu
durgunluğu yaşattı belki de. Sizler de
haklısınız. Bir süre kimseyle görüşmeyip
konuşmayınca ne yapacağınızı şaşırdınız.
Virüs yaşantımıza öyle egemen oldu ki
korkmamak, ürkmemek elde değil.
Benden sana bir öneri. Kimsenin
olmadığı zamanlarda yine parka git.
Oyuncaklara bin, top oyna. Yavaş yavaş
üzerindeki tembelliği atmaya çalış.
Zamanında seni eğlendiren oyuncaklarla
aranda bir dostluk kurmaya çalış.
Yapmazsan öylece kalırsın. Üstüne
gideceksin
ki
başarılı
olasın.
Arkadaşlarınla da kurallara uyarak
konuşmayı dene. Bunları yapacağına
eminim. Sağlıklı günleriniz olsun…

Ferit AVCI

AH BU KORONA

ÇOCUKLARIN
HAKKI DA VAR,
BİLDİRİSİ DE VAR

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi için Çocuk
Vakfı’ nın düzenlediği “Her Çocuk Haklarıyla Doğar”
sergisinin 24. Maddesini canlandıran çizer arkadaşımız
Sönmez Karakurt ve eseri.
Madde 24:

Sağlık ve Sağlık Hizmetleri
Çocuk, mümkün olan en üst düzeyde sağlık ve tıbbi bakım
standardına ulaşma hakkına sahiptir. Devletler, temel
ve koruyucu sağlık bakımı, halk sağlığı eğitimi ve bebek
ölümlerinin azaltılması konularına önem verecek, bu amaca
Sönmez KARAKURT yönelik uluslar arası işbirliğini teşvik edecek ve etkin sağlık
hizmetlerinden yoksun tek bir çocuk kalmaması için çaba göstereceklerdir.

TARİHÇİ KARINCA
PARALARIN ÜZERİNDEKİ KİŞİLER: FATMA ALİYE
TOPUZ
50 TL’in üzerindeki resim kadın
hakları savunucusu ilk Türk kadın
romancısı Fatma Aliye Topuz’dur.
Fatma Aliye, 9 Ekim 1862’de
İstanbul’da Tarihçi Ahmed
Cevdet Paşa ve Adviye Hanım’ın
kızı olarak dünyaya geldi.
O dönemde kız çocuklarına eğitim verilmiyordu. Ama
o, ağabeyi Ali Sedat Bey için eve gelen hocalara
kulak misafiri olarak almaya başladı. Öğrendiklerinin
üzerine yenilerini
eklemeye çalışıyor
ve kendini
geliştiriyordu.
Babası Fatma
Aliye’nin çabasını
görmezden
gelemedi ve onun
eğitim almasına
izin verdi.
Fransızca öğrendi ve çeviriler yaptı.
1892’de
‘’Muhadarat’’
adını verdiği ilk
romanını
yayınladı. Böylece
ilk kadın romancı
ünvanını aldı.
Çok eşliliğe karşı
çıktı ve ömrü
boyunca kadın
haklarını savundu.

NASREDDİN KARINCA

GÖZLÜKLÜ KARINCA
Eleştirmen
ACABA VAPURDA KİM VAR?

yurdumuzu kurtaracak kişi var.
Sizce bu vapurda kim var acaba?

Mehtap Temiz, hep çocuklar için yazmış bir yazar,
bugüne kadar Parmak Çocuk Yayınlarından çıkan
“En Üstte Ne var?”, “Düş Kurdu”, “Kedi Bakıcısı”
adlı kitapları yayınlandı.
Son kitabının adı “Vapurda Kim Var?”
Gerçekten çok meraklı bir kitap; bir vapur gidiyor,
bu vapurda da biri var onun kim olduğunu kitabın
sonuna kadar merak ediyorsunuz.
Siz minik karıncalara biraz ipucu vereyim, bu vapur
ülkemizin işgal
edildiği yıllarda yola çıkıp 19
Mayıs günü
Samsun’a
ulaşan bir
va p u r
o
vapurda da

Mehtap Abla’nıza sorduk “Bizim küçük karıncalara
ne söylemek istersin?” diye, bakın nasıl yanıt
verdi:
Soru soralım çocuklar, sorgulayarak ulaşalım
var olana. Hem boşuna söylememiş atalarımız,
“Sora sora Bağdat bulunur.” diye. Bağdat’ı
bulma derdimiz yok elbet; sözün özünü
bulmamız yeter her şeye ve biliyor musunuz?
Düşlediğimiz aydınlık geleceğe, ulaşmak çok
kolay sizinle. Siz: “Düşünen Çocuklarla”. Hepinizi
sevgiyle kucaklıyorum!

Hülya ERŞAHİN

ÖYKÜCÜ KARINCA

Mehtap TEMİZ

DEĞİŞİM
…çocuk!
Sen bak dünyaya
Öğretilerin en güçlüsü sende
Öğrenileceklerin kaynağı sende
En iyisi
Sen hep bak dünyaya;
Güzelleşsin
O güzel bakışınla…

O sabah, öğrencisi olduğum dersten
çıkmıştım. Öğlen, hükümlü çocuklardan oluşan
öğrencilerime drama dersim
vardı. Bu sürede yol bir hayli
zaman alıyordu. Neredeyse, iki
saatimi alan bir yolculuktu bu
süreç. Sonunda sağ salim
derse yetişmiştim. Merdivenlerden soluk soluğa çıktım.
Ders yapılan alanın kapısını
açtım. Çocuklar, girişte
toplanmış beni bekliyorlardı.
Birbirimizi selamladık. O
sırada güleç yüzüyle çay
ocağında çalışan öğrencim
elinde çay tepsisi ile yanıma
geldi. Tepside duran demli çayı
eline alarak, “Hocam buyurun.”
diyerek çayı bana ikram etti.
Oysa açık çay içen birisi
olarak, üzülmesin diye çaydan
birkaç yudum alabilmiştim. Ne yazık ki çayı bir
türlü bitiremiyordum. Çocuk, “Hocam soğuduysa yenisini getireyim.” dedi gözlerimin içine
bakarak. “Teşekkür ederim Ali, sonra alayım.”
dedim. Bu sırada yüzüm kıpkırmızı olmuştu.
Zaman kaybetmeden dersimize başladık.
Derse girdiğim an tüm yorgunluğum
geçiyordu. Çoğu zaman ders arasının geldiğini
fark etmediğimiz olurdu. O günde öyle
olmuştu. “Kısa bir

ara...” dedim gülümseyerek. Hemen çocuklar
başıma üşüştü. Tabii sohbetsiz mola olmazdı.
Çocuklardan biri tam yanı başıma geldi.
Masada duran kitabıma baktı. Kalemime
dokundu. Bu sırada okumak istediğini söylüyordu. Hatta bana, okuduğum kitapları sordu.
Öğretmenlerimin nasıl insanlar olduğunu
merak ettiğini söyledi. Bir diğeri de… Tabii çay
konusunda ısrarcı Ali’yi unutmayayım. Hala
soğuyan çayı tazeleme peşindeydi. Aklıma her
geldiğinde demli çayın rengiyle özdeşleşen
gözleri düşüyor gözlerime. Gülümsüyorum.
Suskunluğum, sevinçle demleniyor. Neyse
uzatmayayım. Bir anda çocuklar dağıldı.

uzatıyordu. “Hocam şimdi içebilirsiniz değil
mi?” dedi gülümseyerek. Öylece donakalmıştım. Ne diyeceğimi bilemedim. “Peki ama bu
aldıklarınızın parasını…” demeye kalmadan
sözümü hep bir ağızdan kestiler. “Hocam bu
bizim ikramımız, aşk olsun.” dediler. Yanaklarım kıpkırmızı olmuştu. Karşımdaki ayna en
yakın tanığımdı. Bir an duraksadım. “Bu kadar
büyük olmayın, büyüklük utanır sonra. Siz
çocuksunuz, can çocuk.” diyebildim buruk bir
sesle.
O gün yaşadıklarım parayla satın alamayacak kadar değerliydi. Öğretmenim olmuştu bu
çocuklar. Karşılıksız, tertemiz, dost doğru bir
sevgiydi bu yaşanılan,
yaşatılan. Çocuk işte, ne
olursa olsun her yerde içten
ve umut dolu…
Garip…
Tek bir hamlede suçlu
gördüğümüz kişilerin yine
tek bir hamlede insani
değerlerinin ortaya çıktığını
görmüştüm. Görmeliyiz
de…

Şaşırdım. Nereye gittiklerini merak ettim. Bir
uğultu duydum. Ses yumağı gibi… Derken
çocuklar koşa koşa yanıma geldiler. Eyüp’ün
elinde bir sürü tost vardı. Çakmak çakmak
gözleri, heyecanla bana bakıyordu. “Hocam, en
ortadaki tost sizin için. Soğumasın diye oraya
sakladık. Alın, soğutmadan yiyin…” dediler.
Çok şaşırmıştım. Diğer yandan Ali, elinde çay
tepsisindeki dumanı üstündeki çayı

Günlerce düşündüm.
“Nasıl olurda bu çocuklar
oradaydılar?” diye belleğim
karmakarışık duygularla
yalpalayıp durdu. O günden
bugüne o kadar çok şey
değişti ki…
Evet, evet… Tam olarak benliğimde
başladı bu değişim. Üzerinden epey bir zaman
geçen bu anımdan sonra William Shakespeare’nin bir sözü geldi aklıma. Şöyle söylüyordu:
“Merhamet ısmarlama olmaz. Tatlı bir
yağmur gibi gökten düşer. Verene de alana da
faydalıdır…”

PROFESÖR KARINCA
Yanıtlar:
1. 6 tane hayvan var.
2. Balık, deve, fil, kanguru, keçi
köpek

Sorular:
1- Burada kaç hayvan var?
2- İsimlerini söyler misin.

RESSAM KARINCALAR İŞ BAŞINDA
Asuman KÜÇÜKKANTARCILAR - Coşkun GÖLE

Asel Defne ÖZ

İbrahim Ensar
BOL

Ecrin BOL

Deniz
GÜLTEKİN

İkra ÇAMKERTEN

Yunus BOL

Yusuf BOL

MİZAH ve KARİKATÜR GRUBU tarafından hazırlanmıştır.

Tunahan
ÖZTÜRK

Zübeyde Ecrin
ARIKAN

Yusuf Asaf
KOÇOĞLU
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