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TATİLE GİRDİK YİNE

Sevgili karıncalar, bir sene daha geçti 
gene tatil zamanı geldi işte ama Tuna 
kardeşinizden gelen bir mektup beni çok 
düşündürdü doğrusu. Pek çok kardeşimizin 
duygularını dile getirmiş doğrusu.

Karınca Abiciğim,
Bir yıl daha geçti. Sınıfımı geçtim. Daha 

doğrusu ilkokulu bitirdim. Gelecek yıl 
ortaokula gideceğim. Zor bir yıl oldu, buz 
gibi evimizde derslerimi ihmal etmedim. 
Elektrik, doğal gaz pahalıydı. Yakamıyorduk. 
Annem üstüme iki battaniye örter, öyle 
derslerime çalışırdım. Babam asgari 
ücretli bir işçiydi. Annem de iş bulursa 
gündelikçi olarak giderdi. Soframızdaki 
yiyeceklerimiz her geçen gün azaldıkça 
azaldı. Meyveleri televizyonda görüyoruz 
desem abartmış olmam. Halimiz böyle. 
Sınıfımızdaki arkadaşlarımın da durumu 
benden farksız değil. Yaz tatili gelince 
tatile gidilirmiş. On yaşındayım, bir kez 
tatile gitmedik. Deniz kenarına gidilir, serin 
sularda yüzülür, yılın yorgunluğu atılırmış. 
Herkesin de tatile ihtiyacı varmış. Biz niye 
tatile gidemiyoruz. Sadece yaz 
mevsiminde değil, kışın da tatile 
gidiliyormuş. 

Bizler de tatil başlasın da bir işe girelim 
diye düşünürüz. Okullar tatile girince 
hemen iş aramaya başlayacağım. Aileme 
katkım olsun istiyorum. Annem babam ne 
kadar çalışsa da kazançları yetmiyor. 
Çalışacağım, o yorgunlukla okuluma devam 
edeceğim. Tatil nasıl bir şey Karınca Abi, 
onu bana anlatır mısınız?

     
Tuna Hayal
Sevgili Tuna kardeşim, çoğu insanın 

yaşadığını özetlemiş mektubunda 
anlattıkların. Tatil konusunda söylediklerine 
ne diyebilirim. Çalışanlar elbette dinlenmeli. 
Ama sorunu da bana sormana güldüm. 
Çalışan kişiler tatilleri düşünmezler. 
Çalışma yaşam biçimi olanlar tatili 
düşünmezler bile. Hele karıncalar 
yerlerinde duramazlar. Bir dakika 
oturmazlar. Ama insanlar bizden farklıdır. 
Çalışanların dinlenmek gibi bir hakları 
varmış. Ancak gücünüz varsa. Maddi 
gücünüz varsa tatile gidebilirsiniz. 

 Benim sana önerim, sen işinin 
dışında kitap oku. İnsan için en güzel 
tatildir bence okumak, yazmak, bir şeyler 
yaratmak. Hayaller kur, tatilde neler 
yapacağının hayallerini kur. Çünkü belli geliri 
olanlar için tatiller hayalden öteye 
geçmezler. Yılın yorgunluğunu öyle de 
atabilirsin. Bunun için de güzel kitaplar 
seç. Bulunduğun yerde kütüphaneler 
vardır. Oradan kitapları edinebilirsin. 
Okuyarak belki de en güzel tatili sen 
yapabilirsin…

 Sevgili Tuna, senin de tatile 
gideceğin günlerinin olması dileklerimle 
sevgilerimi sunarım. Gönlünce güzel 
günlerin olsun…

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi için Çocuk 
Vakfı’ nın düzenlediği “Her Çocuk Haklarıyla Doğar” 
sergisinin 28. Maddesini canlandıran çizer arkadaşımız 
Mehmet Kehri ve eseri.
Madde 28: 

Çocuk, eğitim hakkına sahiptir. Devlet’in görevi, ilköğretimin 
zorunlu ve parasız olmasını sağlamak, her çocuğun 
yararlanabileceği değişik ortaöğretim kanallarını teşvik 
etmek ve yeteneklerine göre herkesi yüksek öğrenim 
imkanlarına kavuşturmaktır. Okul disiplini, çocuğun 
haklarına ve saygınlığına uyumlu olmalıdır. Devlet, bu hakkın 

uygulanabilmesi için başka ülkelerle işbirliği içinde olacaktır.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI

ÇOCUKLARIN 

HAKKI DA VAR, 

BİLDİRİSİ DE VAR 
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GÖZLÜKLÜ KARINCA
Eleştirmen

ÇAĞDAŞ MASALCI AYDIN BALCI

Aydın Balcı bir öğretmen. Uzun süredir 

çocuklar için masallar yazıyor. Birçok 

kitabı ve ödülü var. Kitaplarının çoğu 

Yağmur Yayınları tarafından basıldı.

İsterseniz sözü ona bırakalım bakalım 

sizlere neler söyleyecek?

Sevgili çocuklar; biz yaşadığımız 

dünyada yalnız değiliz. Parklarda, bahçelerde, 

tarlalarda, havada, yuvalarda gördüğümüz kuşlar 

var. Tilkiler, tavşanlar, yılanlar, kaplumbağalar 

var. Sularda balıklar, yengeçler, deniz yıldızları, 

yosunlar var. Biz dünyada onlarla birlikte 

yaşıyoruz. Biz bu güzel dünyayı bitkilerle 

d e  pa y l a ş ı yo r u z ;  d i p l e r i nd e 

gölgelendiğimiz ağaçlarla, hoş kokulu çiçeklerle, 

yabani otlarla… Onların da bir hayatları var. 

İnanın; onlar da nefes alıyor, su içiyor, 

düşmanlarından kaçıyor, dost arıyor, 

korkuyor, üşüyor, ya da acıkıyorlar. 

Açtığımız madenler yüzünden 

yerlerinden yurtlarından oluyorlar. 

Bizden uzaklaşıyor, giderek 

azalıyorlar. Nice güzelliklerden yoksun kalıyoruz 

giderek… Ben istedim ki dünya yalnız bizim diye 

bilmeyelim. Bencillik etmeyelim, bizim 

dışımızdaki o dünyanın farkına varalım. Bu 

yüzden masallarımda, masalsı 

romanlarımda daha çok kuşları, 

ağaçları, hayvanları anlatmaya 

çalıştım. Tabii anlatabildiğim kadar.

Çocuklar merhaba 
ben Boji, çevreyi 
gezmeye devam 
ediyorum gezdikçe 
de neler 
öğreniyorum neler. 
Sizlere bugün 
dünyanın en küçük 
imparatorunun 
öyküsü anlatacağım 
arkanıza yaslanın ve 
dinlemeye başlayın.
Küçük imparator

Çin Hanedanının tahtına 
oturan dünyanın en küçük 
imparatorudur. 3 
yaşındaki Puyi, 
imparatoriçe tarafından 
Çin Hanedanının varisi 
olarak gösterilir. Ertesi 
gün ölen imparatoriçenin 
yerine Puyi geçer (1908). 
4 yıl sonra Çin Cumhuriyeti 

kurulur. Cumhuriyet ile birlikte Puyi ve ailesinin 
sadece Yasak Şehir’i yönetmesine izin verilir. Dış 
dünya ile ilişkisi kesilir. Puyi Japonya ile işbirliği 
yapar ve sonucunda vatan haini olarak yargılanır. 
Hapisteyken affedilir ve bir çiftçi olarak yaşamını 
sürdürür. 
Puyi 17 Ekim 1967’de 
böbrek kanserinden yaşamını 
yitirir.
Puyi’nin yaşamı 1987 yılında 
yönetmen 
BernardoBertolucci 
tarafından Son İmparator 
adıyla filme aktarılır.

NASREDDİN KARINCA Hülya ERŞAHİN



ÖYKÜCÜ KARINCA

ZALİMDAR’IN ÜLKESİNDE
Ebru TÜMER - Eren Hüseyin ÇARDAKKAYA

GENÇ 
KARINCALAR

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 Bir Bir 
varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur 
saman içinde; develer tellal, pireler berber 
iken, vakti zamanın birinde perili bir ormanda 
Çizmeli Kedi, Pamuk Prenses ve Sindirella 
yaşarmış.

Bir gün Pamuk Prenses, avcıdan kaçarken 
Çizmeli Kedi ile karşılaşmış. İkisi konuşurlar-
ken ormanda çilek toplamaya çıkan Sindirel-
la’yı fark etmişler. Üçü konuşmaya başlamış-
lar. Herkes birbirine derdini anlatıyormuş. Üçü 
de yaşayacakları bir ev aradıklarını söylemiş-
ler. Tesadüfen aynı amaç için bir araya gelen bu 
üç maceracı, perili 
ormanda bir iyilik 
perisi aramaya 
başlamışlar. Periden, 
yaşayacakları bir ev 
isteyeceklermiş. Evle 
ilgili hayallerini 
anlatırlarken bir 
ağacın dibinde uyuyan 
yavru bir dev görmüş-
ler.

Maceracılar hiç 
korkmamış hatta 
yanına gidip onu incelerken dev bir anda 
uyanmış ve onları takip etmeye başlamış. 
Maceracılar çok tatlı ve şirin olduğu için ona 
bir şey dememişler.

Az gitmişler, uz gitmişler; dere, tepe düz 
gitmişler. Sonunda perili or manda bir peri 
bulmayı başarabilmişler. Peri onlara istedikle-
rini vermiş. Gece olunca yatmışlar ama hiçbiri 
sabah ne ile karşılaşacaklarını bilmiyormuş. 
Sabah olmuş, uyanmışlar. Bir de ne görsünler? 
Evin çatısı yerinde yok.

Bunun üzerine başka bir peri bulmaya 
çıkmışlar, aradıkları periyi uzun bir arayıştan 
sonra ormanın derinliklerinde bul-

muşlar. Peri yine onlara evlerini vermiş. Bu 
sefer de aynı olayın yaşanmaması için Çizmeli 
Kedi ve Pamuk Prenses dışarıda nöbet 
tutmuş. Sindirella ise dev ile ilgilenmiş. Nöbet 
tutan Çizmeli Kedi ve Pamuk Prenses tam 
uykuya yenik düşecekken bir anda yer sarsıl-
mış ve kendilerini evin içinde bulmuşlar. Nasıl 
girdiklerine şaşırmışlar ama sonra içeride bir 
anda uyuyakalmışlar.

Sabah olduğunda etrafı keşfe çıkmışlar 
ama küçük devin annesinin onları aradığından 
haberleri yokmuş. Eve döndüklerinde küçük 
dev ağlamaya başlamış ve eliyle de kapıyı 

işaret ediyormuş. Az 
sonra kapı çalınmış. 
Çizmeli Kedi kapıyı 
açınca bir de ne 
görsün? Kocaman, 
uzun saçlı, şişman ve 
kızgın anne dev karşı-
sında duruyormuş. Dili 
tutularak, “Aaannee 
deev!” diye bağırmış. 
Sonra arka kapıdan 
kendilerini nasıl attıkla-
rını anlayamamışlar. 

Hemen koşarak dostlarının yanlarına 
gitmişler. Anne dev gelince onunla mücadele 
etmişler. Devi yere yıkmışlar. 

Çizmeli Kedi devin yanında poz verirken 
küçük devin bir damla gözyaşı anne devin 
üzerine düşmüş ve devden bir mırıldanma 
gelmiş.

“Ben sadece çocuğumu geri istiyorum.”

Eee, tabii ki kahramanlarımız bu cümleyi 
duyunca hatalarını anlamışlar ve devin yavru-
sunu ona geri vermişler. Böylece dev ve mace-
racılar ömür boyu dost kalmışlar.

PROFESÖR KARINCAPROFESÖR KARINCA

Yanıtlar:
 1. 7 tane  hayvan var.
2. Balık, fil, geyik, 
salyangoz, timsah, 
zebra

Sorular:
1- Burada kaç hayvan var?
2- İsimlerini söyler misin. Em
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Büyü çocuğum büyü
çek yalanın üstünden
aldatıcı kara örtüyü
Büyü çocuğum büyü
kur güzelliğe köprüyü
çözülsün kara büyü
yaşa gönlünce
yaşamak adlı güzel 
öyküyü
Büyü çocuğum büyü
uyandır bilinçsiz uykuyu
yırt at kuşkuyu
sil korkuyu
çekmesin derinliğine seni
karamsarlık adlı kör kuyu
Büyü çocuğum büyü
korkma dokuz köyden 
kovulmaktan
unutma onuncu köyü

Erhan TIĞLI

Atlas SÖKÜCÜ

Bertuğ GÖKÇEN
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