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MASKE TAKMAYI UNUTMAYIN

Sevgili küçük karıncalarım; bildiğiniz gibi 
dünyamız koronavirüs tehlikesiyle savaşmakta. 
Hepimiz evlerimize kapandık.  Aslında  tarihi 
günlere tanıklık ediyoruz, ileride büyüdüğünüzde 
bu günleri çocuklarınıza, torunlarınıza 
anlatacaksınız. Aman ne olur bu süre içinde 
fiziksel mesafe kurallarına uyun, sokağa 
çıkmamak en iyisi ama çıkmak zorunda kalırsanız 
mutlaka maskenizi takın. Bu sayımızda gene 
sizlerden gelen soruları yanıtlamaya devam 
ediyorum.

Sevgili Karınca Abi,
Birkaç gündür neşem kaçtı, keyfim de yok. Yıllardan 

beri hamburgere bayılırdım. Sevdiğim bir yemekti. 
Babam her ne kadar yemek değil, atıştırmalık, dese 
de. Nereye gidersek gidelim, hamburger isterdim. 
Çoğunlukla da iki taneye hayır demezdim.

Geçenlerde bir dergide hamburger yiyenler çevrenin 
kirletilmesine de katkı sağlıyormuş. Bunu okuyunca 
uzun süre düşündüm. Yazılanlar doğruydu. Bir 
hamburger yiyordum, geride epey atık madde 
bırakıyordum. Benim gibi milyonlar var ülkemizde, 
dünyada. Karnımızı doyururken çevreyi 
kirletiyormuşuz da haberimiz yokmuş. 

Çevre kirliliğiyle ilgili bir konu açılınca da bülbül 
kesilirdim. Atıp tutardım, çevremizi koruyalım. Şöyle 
yapalım, böyle yapalım. Şimdi çok ama çok 
üzüntülüyüm. İnanın çok sevdiğim hamburgeri bile 
görmek istemiyordum. Bu konuda yorumunuzu 
bekliyorum, saygılarımla… 

       
Aliye İştahlı

Sevgili Aliye kardeşim, içten mektubundan 
etkilendim. Açık yüreklilikle anlattığın için de ayrıca 
teşekkür ederim. Hazır gıdalar, fast food dediğimiz 
yiyecekler çevreyi kirletmekte başı çekerler.  Bu 
yerlerde her zaman atık yapacak malzemeler kullanılır. 
Hamburgeri aldım. Geçtin bir köşeye oturdun. Afiyetle 
yedin. Kalkıyorsun geride kucak dolusu atık madde. 
Bunlar nereye gidiyor, doğruca çöpe. Çöptekiler de 
denizleri, doğayı, havayı, yani anlayacağın her yeri 
kirletiyor. 

Hamburgerden sonra bakalım geriye neler kalıyor. 
Hamburgeri sardıkları plastik bir madde. Patates 
kızartmasını koydukları karton külah. Bunların içi 
alüminyum da kaplı olabiliyor. Plastik bir tabak, plastik 
kaşık, çatallar. Tatlının konulduğu plastik tabak. Metal 
içecek kutusu. Plastik pipetler. Ketçap, mayonezin 
konulduğu küçük paketler. Bol miktarda kâğıt peçete.  
Hiçbir zaman porselen kap kacak kullanılmıyor. Metal 
kaşık çatal bulamazsın. Senin gibi binlerce çocuk yese, 
gerisini sen düşün. 

Doğaya zarar vermeyecek, özellikle de evde pişen 
yemekleri yersen daha sağlıklı olursun, hem de çevreni 
kirletmezsin. Sana afiyet olsun…

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi için Çocuk 
Vakfı’ nın düzenlediği “Her Çocuk Haklarıyla Doğar” 
sergisinin 20. Maddesini canlandıran çizer arkadaşımız 
Özcan Şener ve eseri.
Madde 20: 

Ailesiz Çocuğun Korunması
Devlet, aile ortamından yoksun çocuğu özel olarak 
korumak, bu tür durumlarda uygun alternatif aile 
bulmak ya da kurumlar aracılığıyla çocuğun bakımını 
sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine 

getirilmesi doğrultusundaki çabalarda, çocuğun kültürel kimliğine 
gerekli dikkat gösterilecektir.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI

ÇOCUKLARIN 
HAKKI DA VAR, 
BİLDİRİSİ DE VAR 

KIRMIZI KARINCA
DİYOR Kİ:
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Özcan ŞENER



GÖZLÜKLÜ KARINCA
Eleştirmen

TARİHÇİ KARINCA

ÇOCUKLAR İÇİN ÇİZEN BİR USTA :CANOL KOCAGÖZ

Aslında Canol Ağabeyinizi hepiniz 
tanıyorsunuz, elinizde tuttuğunuz 
Kırmızı Metal Karınca’nın birçok 
yeri onun titiz kontrolünden 
geçmeden yayınlanamıyor. 
Gene büyüklere yönelik olan 
Homurcuk da Canol 
Kocagöz’ün denetiminde 
hazırlanıyor. 
Canol Kocagöz’ün çocuklar için çizdiği birçok çizim var, özellikle 

hayvan masallarıyla bilinen Ezop ve La Fontanie’den uyarladığı kitaplar çok önemlidir. 
Diğer sayfada bu çalışmalarından bir örnek göreceksiniz.
Sorduk Canol Ağabeyinize “Kırmızı Metal Karınca okurları şu anda virüs salgınından dolayı 
evlerinde oturuyorlar onlara ne söylemek istersin?” diye, bakın ne yanıt verdi.

“Sevgili arkadaşlar, gerçekten de bütün dünya 
ile birlikte zor günler yaşıyoruz. Dünyada 
insanlık zaman zaman böyle zor günlerden 
geçer. Örneğin büyük dünya savaşları olur, buna 
benzer salgınlar yaşanır, ne yazık ki pek çok kişi 
buralarda hayatını kaybeder. Ancak gene de 
b u n l a r d a n  d e r s çıkartarak ayağa 
kalkar ve daha güçlenmiş 

olarak yoluna devam eder. Hiç kuşkunuz olmasın bu günler de 
geçecek ve sizler bunlardan bir ders çıkartıp güçlenerek yolunuza 
devam edeceksiniz. Bu yaşadıklarınızı sizden sonra gelenlere 
anlatacaksınız. Bakın şu anda evlerinizdesiniz bence bu durumu 
fırsata çevirmenin vaktidir. Hemen elinize bir kitap alıp okumaya 
başlayın, ne kadar çok kitap okursanız o kadar 

güçlenirsiniz.”

NASREDDİN KARINCA Hülya ERŞAHİN

BÜYÜK VEBA SALGINI

Bu günlerde dünyanın 
yaşadığı koronavirüs 
salgını aslında dünyanın 
yaşadığı ilk salgın değil. 
Kara ölüm veya Büyük Veba 
Salgını olarak bilinen salgın 
1347 - 1351 yılları 
arasında Avrupa’da büyük 
yıkıma yol açmış ve 200 
milyon kişinin ölümüyle 
sonuçlanmıştır.
İlginçtir tıpkı günümüzdeki 
virüs gibi Çin’de başlamış 
buradan tüm dünyaya 
yayılmıştır.
Veba’nın Asya’lı tüccarların 

Çin’den satın aldıkları vebalı kürkleri Avrupa’ya satması 
yoluyla bulaşmıştır. Gemide bulunan farelerin bu 
hastalığın yayılmasında etkisi olmuştur.
Vebanın nedeni o zamanlarda bilinmiyor; bununla 
mücadele için mahalleler yakılmıştır, yıldızların, 
gezegenlerin doğaüstü güçlerin etkisine inanılmıştır, 
ne yazık ki günümüzde bile hâlâ bunlara inananlar vardır. 
Bizde de uygulanan karantina önlemleri o zaman da 
varmış, veba evleri kurulmuştur, o dönemin doktorlarının 
özel kıyafetleri, taktıkları kuş gagalı maskeler o 
günlerin simgesi olmuştur.Dönem dönem birkaç veba 
salgını daha görüldükten sonra tamamen ortadan yok 
olmuştur.
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ÖYKÜCÜ KARINCA Canol KOCAGÖZ
BEŞİ SAYABİLEN ASLAN

Sonunda sınav günü geldi. Aslan önden gidiyor,
sınav kurulu da arkadan onu izliyordu.

Aslan ikiye dek sayabildiği için yüreklenmişti. 
Sevinçle çevresine bakınıp ikiden sonra gelen sayıyı 
düşündü. Bir tepeden gökyüzünü izlerken, gökten 
yanyana ÜÇ beyaz bulutun geçtiğini gördü.Sanki 
uzun yıllardır ÜÇ sayısını biliyormuş gibi sınav 
kuruluna dönüp bilgiç bir tavırla konuştu:
-Şu ÜÇ bulutu görüyor musunuz?
Galiba yağmur yağacak, dedi ve ormana doğru ilerledi.

Sınav kurulu onun ödevini başarmasını 
sevinmişti. Sayacağı son rakamı da söylemesini 
beklediler. Yanyana dİzilip, sayı saymasını bilen 
krallarına hem geçer not vermek, hem de 
kutlamak için ona sevgiyle bakmaya başladılar.

-DÖRT’ten sonra gelen sayı neydi acaba? diye 
çevresine bakınırken, gözleri birden sınav kurulura 
takıldı. 
Sevinçle saymaya başladı.

Ormanın derinliklerinde araştırmasını sürdürdü. 
Karşısına birbirleriyle yarışan DÖRT kaplumbağa 
çıktı. Onları sınav kuruluna gösterip:
- Bakın, burada DÖRT kaplumbağa var, dedi.

Aslanın sayı saymadığını gören sınav kurulu, kendi 
aralarında toplanıp düşünmeye başladı. 
-Koskoca aslana BİR sayısını nasıl anlatacağız, diye 
sordular birbirlerine.

Bu yanıta sevinen sınav kurulu, aslandan saymaya
devam etmesini istedi. Aslan, ormanın içine doğru 
yürürken, birden sonra gelen sayıyı anımsamaya 
çalışıyordu. Sayı aklına gelir gibi oluyordu, ama 
bir türlü adını çıkartamıyordu. Sayıyı anımsamak 
için bir o yana bir bu yana bakınırken gözleri birden 
sınav kurulunda bulunan geyiğin boynuzlarına 
takıldı. Sevinçle haykırdı:
-Geyikler iki boynuzludur.

Ormanlar kralı aslan da beşi sayarak başardığı için çok sevinçliydi. Başarısını 
kutlamak için bir eğlence düzenleyerek ormandaki bütün hayvanları bu 
eğlenceye davet etti. Ormandaki bütün hayvanlar eğlenceye katıldılar. Beşe 
kadar saymasını bilen kralları olduğu için sabaha kadar dans edip eğlendiler.

Bu dünyada herkes 

birbirine yardım 

etmeli, destek olmalı, 

birbirini kırmamalıdır. 

Birlik ve dayanışma ile 

insanlar daha güvenli 

olmanın mutluluğu 

içinde yaşamanın 

tadına varırlar.

Ormanlar kralı aslan, sayı saymasını öğrenmeye karar 
vermişti. Bunun için çalışlamalara başladı.

Uzun öğretim döneminden sonra öğretmeni baykuş 
sınav için ona bir ödev verdi. Ödevi beşe kadar 
saymaktı.

Sınav kurulunda baykuş, tilki, horoz, geyik, karga
bulunuyordu.

Baykuş BİR, tilki İKİ, horoz ÜÇ, geyik DÖRT, karga  
BEŞ Aslan sözlerini bitirince yeniden “Beş beş” dedi 
ve sevinçle çevresine bakınıp sözlerini sürdürdü:
-Ödevimi tamamladım.
Bunun üzerine sınav kurulu, beşi sayabilen bir kralları 
olmasına sevinerek ona geçer not verdiler.

Aslan ormana girince çok heycanlıydı. Aklına
bir türlü sayılacak bir şey gelmiyordu.
Düşündü, düşündü yine de aklına bir şey gelmedi.
-Ben bunları biliyordum ama şimdi aklıma bir şey
gelmiyor, diye söylendi.

Aslanı kızdırabilirlerdi, ama derdine de bir çare 
bulmalıydılar. Ufak bir anımsatma yapmaya 
karar verdiler. Baykuş aslanın yanına yaklaşıp 
sordu:
-Sayın aslan bulunduğunuz bu yer neresidir? 
Aslan birden anımsamıştı.
-Bildim bildim! Burası BİR ormadır, dedi.
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RESSAM KARINCALAR İŞ BAŞINDA 
Asuman KÜÇÜKKANTARCILAR - Coşkun GÖLE

Ceylin ve Ömer KARA

Ömer OKUR Umut ARAS

Mehmet Emir TEKİN

Gökçe ve İranur 
ATEŞ

Çınar KEMANAhmet ve Fatmanur 
AYDIN

Ege KIRIM

Deniz ve Eliz SAĞLAMLatif Can ERTEKİN


