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KARINCALARI ANLATIR MISINIZ?

Sevgili Karınca Abi,
Kafama takılınca size yazmaya karar 

verdim. 9 yaşındayım, ilkokula gidiyorum. 
Yeni yıldan öğretmenimiz yeni yılı 
anlatmıştı bize. Özellikle eskiden bu özel 
gün çok güzel geçermiş. Özel yemekler, 
meyveler, çerezler, televizyonda güzel 
programlar olurmuş. Geç saatlere kadar 
oturup beklenilirmiş. Oyunlar oynanırmış, 
unutulmaz bir gece yaşanırmış. Çoğunlukla 
da et, tavuk, hindi pişermiş. Kestaneli 
pilavlar, değişik salatalar yapılırmış. Yeni 
yılda masalar çok zengin olurmuş ki yıl 
boyu böyle sürsün diye. 

Evimizde her zamanki gibi tarhana 
çorbası vardı. Babamın memleketinden 
gelmiş. Çoğu gece onu yeriz. Ekmekler yine 
bayattı. Annem bayat ekmek kuyruğuna 
gidip alır her gün, daha ucuz olurmuş. 
Yanında bulgur pilavı, birer tane de tavuk 
kanadı vardı ancak. Meyve, çerez 
göremedik. Yine de ses çıkartmadık. 
Babam geç saatlere kadar iş aramış, 
bulamamıştı. Sadece birkaç kişinin 
eşyalarını taşıyıp 3-5 kuruş kazanmış. 

Yeni yıl bizler için farklı değildi. Yemekten 
sonra erkenden yattık. Evin içi buz gibiydi. 
Sobada yakacak yakıtımız yoktu. Evimizin 
elektriğini yakamıyoruz. Faturaları 
ödeyemiyoruz. Daha zam gelecekmiş, o 
zaman ne yapacağız bilmiyorum.

Yatağımın içine girip uzun süre ağladım. 
Öğretmenimizin anlattığı yeni yılı 
yaşayamamıştık. Biz ne zaman 
yaşayacağız masallar gibi olan yeni yılları. 
Saygılar sunar, yeni yılınızı kutlarım 
ağabeyciğim…

       
Seda Sessiz

Sevgili Sessiz kardeşim, hiç üzülme 
sadece sen değil, çoğu kişi aynı olayı 
yaşadı. Ama sen de şöyle düşün. Baban 
işe girmiş, düzenli olarak aylığını alıyor. 
Evinizde beslenecek sebzeler, meyveler 
var. Evinizde soba gürül gürül yanıyor. 
Odamızın elektriği yanıyor, ödevlerimi 
rahatça yapabiliyorum. Umudunu kırma, 
sen de elbette yaşayacaksın böyle güzel 
günler.  Ah bir babanın işi olsa, işte o zaman 
her şey değişecek. Ben de ilgileneceğim, iş 
bulursam sana yazacağım. 

 Önemli olan yüreğimizin, gönlümüzün 
zenginliği, bunu 
unutma, her şeye 
ü z ü l ü r s e n 
mutsuz olursun. 
Umudunu hiçbir 
z a m a n 
kırmayacaksın. 
Umudumuz bizi 
güzel yarınlara 
taşıyacak. Sana 
güzel günler, 
mutlu, umutlu 
yıllar dilerim…

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi için Çocuk 
Vakfı’ nın düzenlediği “Her Çocuk Haklarıyla Doğar” 
sergisinin 27. Maddesini canlandıran çizer arkadaşımız 
Nural Birden ve eseri.
Madde 27: 

Her çocuk, fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişmesi 
açısından yeterli yaşam standardına ulaşma hakkına 
sahiptir. Çocuğun yeterli bir yaşam standardına sahip 
olmasını sağlamak, en başta ana-babanın sorumluluğudur. 
Devletin görevi bu sorumluluğun yerine getirilmesine imkan 
tanıyacak koşulları yaratmaktır. Devlet’in sorumluluk alanı, 

ana-babalara ve çocuklarına maddi yardım yapılmasını da kapsayabilir.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI

ÇOCUKLARIN 
HAKKI DA VAR, 
BİLDİRİSİ DE VAR 

KIRMIZI KARINCA
DİYOR Kİ:
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Nural BİRDEN

Nevin ELİTEZ



GÖZLÜKLÜ KARINCA
Eleştirmen

ÇOK YÖNLÜ BİR YAZAR: HALUK IŞIK

Haluk Işık özellikle dramatik yazarlık alanında pek çok 

esere imza atmıştır; birçok tiyatro oyunu, film senaryosu 

yazmanın yanında çeşitli 

tiyatrolarda yöneticilik de 

yapmıştır.

Son olarak da çocuklara yönelik 

kitaplar çıkartmıştır.

Parmak Çocuk Yayınlarından 

çıkan “Harikalar Mutfağı” ve “Şarkıcı” kitaplarından sonra, 

Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ağzından oğlunu 

anlattığı “Oğlum Mustafa”çalışmasını çok seveceksiniz.

Haluk Işık’a “Neden çocuklar için yazıyorsun?” diye sorduk 

bakın ne yanıt verdi:

Çocuklar için mi yazıyorum, içimde hiç 

büyümeden duran çocuğa mı yazıyorum, yoksa bütün bunları 

o mu yazıyor, doğrusu pek emin değilim.

Ama emin olduğum bir şey var; 

kimi zaman çok bunaldığım ve 

b ı k t ı ğ ı m  ye t i ş k i n l e r 

dünyasından kaçmanın, 

kurtulmanın nefes 

almanın en güzel 

yöntemi çocuklar için 

yazmaktır.  İ l le 

yazman gerekmez. Onlar için hangi 

alanda olursa olsun üretmek, geleceğe karşı bir 

sorumluluk ve saygı duruşudur. 

Ömrüm boyunca, yerine getirmek için çalışacağım.

Çünkü içimdeki çocuk mutlu ve umutluysa, bu biraz da ömrünü çocuklara ve 

dünyanın geleceğini armağan edenler sayesindedir. Umarım ve dilerim, bir gün ben de 

onlar arasında anılırım.

Arkadaşlar 
merhaba; benim 
adım Boji.
Gezmesini çok 
severim; beni 
sokakta, otobüste, 
metroda, vapurda, 
terende 
görebilirsiniz. 
Gezerken de birçok 
şey duyar, 
öğrenirim. Sizlere 
burada bu 
öğrendiklerimi anlatacağım.

ŞİMDİ OLSAYDI

Milyonlarca yıl önce yaşayan dinozorlar farklı 
özelliklere sahipti. Bir kısmı karada, bir kısmı 
denizde, bir kısmı da gökyüzünde kanat çırpıyordu. 
Otla beslenen de vardı etle beslenen de. Bir insanın 
diz kapağına gelen de vardı, ürkütücü büyüklükte 
olan da. İşte onlardan biri: Otla beslenen bu yaratık 
100 ton ağırlığında, büyük bir yolcu uçağı (40 
metre) uzunluğundaydı.
Adı Seismosaurus olan dinozor, her adım attığında 
deprem etkisi yaratıyordu.

NASREDDİN KARINCA Hülya ERŞAHİN



ÖYKÜCÜ KARINCA

ZALİMDAR’IN ÜLKESİNDE
Amir SABBAG- Ahmet MAVİ
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İzmir Özel Yücel Tonguç Ortaokulu ve 

Ankara Özel Büyük Ortaokulu öğrencileri-

nin ortak projesidir.Birinci okulun öğrenci-

si;Kırmızı Başlıklı Kız, Peter Pan, Keloğlan, 

Külkedisi, Yedi Cüceler, Hansel ve Gratel, 

Alaaddin, Lamba Cini, Kırk Haramiler, 

Pinokyo, Karagöz-Hacivat, Nasreddin 

Hoca, Rapunzel, Parmak Çocuk, Padişah, 

Kurşun Asker, Çizmeli Kedi, Kurbağa Prens, 

Sinbad, Uyuyan Prenses, Fareli Köyün 

Kavalcısı, Bremen Mızıkacıları, Ağustosbö-

ceği ve Karınca, Kibritçi Kız gibi bilinen 

masal karakterlerini kullanarak bir masala 

başlıyor hiç tanımadığı diğer okuldaki 

öğrenci de bu masalı tamamlıyor. Böylece 

ortaya birbirinden güzel masallar çıkıyor.

Bir varmış, bir yokmuş; evvel zaman içinde, 

kalbur saman içinde; develer tellal, pireler 

berber iken haydi uzatmadan başlayalım 

güzelim masalımıza.

Keloğlan ve Çizmeli Kedi, Kediler ve Keltoş-

lar köyünde yaşarmış. 

Haa tabii bir de komşuları Oz Büyücüsü 

varmış.

Keloğlan ve 

Çizmeli Kedi 

bir gün 

dünyayı 

dolaşmaya 

karar vermiş-

ler. Komşuları 

Oz Büyücüsü-

ne de haber 

verip yola 

koyulmuşlar. 

Birçok ülke dolaşmışlar. Bir gün yolları Zalim-

dar’ın ülkesine düşmüş. Zalimdar, ülkesine 

uğrayan bu arkadaşları pek sevmemiş. Çünkü 

bu arkadaşlar, çok iyi, çok saf ve yardımsever-

miş. Zalimdar ise adı üstünde herkese zulme-

dermiş. Aynı zamanda aklı zehir gibi çalışan, 

hiç kimseye acımayan kötü insanları severmiş. 

Bu yüzden Zalimdar, askerlerine emir verip 

Keloğlan ve 

arkadaşlarını ülkeden atmalarını istemiş.

Bunu öğrenen bizimkiler, halkı Zalimdar’ın 

zorbalıklarından kurtarmak için kolları sıva-

mışlar. Tüm halkı toplayıp Zalimdar’akprşı 

çıkmalarını istemişler fakat halk bunu başara-

mayacaklarını, Zalimdar’a karşı koymanın hiç 

de kolay olmadığını söylemiş. Herkes tartışır-

ken Oz Büyücüsünün aklına bir fikir gelmiş.

Oz Büyü-

cüsü, akıllıca 

bir büyü 

yaparak 

Zalimdar’ı ve 

askerlerini 

kisa zamanda 

uyutmuş. 

Keloğlan, 

Çizmeli Kedi ve 

halkla birlikte 

Zalimdar’ın şatosuna girmiş. Zalimdar’ı bir 

kayığa bindirerek denize bırakmışlar. Ülke halkı 

bir zalimden kurtuldukları için çok mutlu 

olmuşlar. Bugünü bayram olarak kutlayacakla-

rını söylemişler.

Bizimkiler de ülkelerine geri dönmek için 

herkesle vedalaşarak yola çıkmışlar.

PROFESÖR KARINCAPROFESÖR KARINCA

Yanıtlar:
 1. 7 tane  hayvan var.
2. Geyik, kaplumbağa, koyun, 
köpek, leylek, tilki, zürafaSorular:

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



MİZAH ve KARİKATÜR GRUBU tarafından hazırlanmıştır.
   Asuman Küçükkantarcılar, Atay Sözer, Atilla Atala, Canol Kocagöz, Coşkun Göle, 
Bu Sayıda Emeği Geçenler :  Emre Bakan, Ferit Avcı, Hasan Karaca, Hülya Erşahin, Nevin Elitez, Savaş Ünlü,  
   Sevgi Yılmaz

Yusuf-Muslu 
BİLGİN

Fatma Lina 
TİRYAKİ

Miraç BİLGİN

Mihrimah 
YOLDAŞ

Elif Su ALTEN

Aysima TEMEL

Ali Ensar AYDIN

Poyraz ŞİRİN

Berat ERİKÇİ

Erva  AKTAŞMustafa Efe 
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RESSAM KARINCALAR İŞ BAŞINDA 
Asuman KÜÇÜKKANTARCILAR - Coşkun GÖLE


