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MASKELERİ UNUTMAYIN

Sevgili minik karıncalar, bu sıcak yaz günlerinde 
elbette eğlenecek, gezecek, arkadaşlarınızla 
konuşacaksınız bu en doğal hakkınız. Ama 
unutmayın bütün dünyada salgın bir hastalık var, 
aman maske takmayı ve fiziksel mesafeyi sakın 
unutmayın. 

Bu sayıda da gene gelen sorularınızı 
yanıtlıyorum.

Merhaba Karınca Abi,
Ben bir duruma çok üzülüyorum. Ancak kimseye 

söyleyemiyorum. Bizim okulda her hafta bir 
kahraman seçilir. Ben bir kez olsun seçilemedim. Her 
hafta sınıfımızdaki çöpten kâğıt toplayanlar 
seçiliyor. Bir de onları överek kürsüye çıkartıyorlar. 
Neymiş efendim geri dönüşüme katkı sağlıyorlarmış. 
Sınıfımızda en az 10 öğrenci kâğıt topluyor. 10 
öğrenci de çiçek, su, simit satıyor. Çoğu çalışıyor 
anlayacağınız. Ben de kahraman olmak istiyorum. 
Bunun için sınıfımızın yarısına çikolata alıyorum. 
Meyve suyu ısmarlıyorum. Benim onlardan eksiğim 
yok, hatta fazlalığım var. Gelecek haftalarda da 
satıcılar kahraman seçilecek, bunu adım gibi 
biliyorum. 

Nasıl kahraman olurum, bana akıl verirseniz çok 
mutlu olacağım.      

Mahmure Durgun,
Sevgili Mahmure, öncelikle şunu belirteyim. Ben 

kimseye akıl vermiyorum, herkesin aklı kendine yeter. 
Sadece paylaşıp sorunları, yol gösteriyorum. Atık 
toplayan arkadaşlarınız çok önemli bir iş yapıyorlar. 
Onların çöpe gitmesini, çevremizi kirletmesini 
engelliyorlar. Bana göre de birer kahraman onlar, adı 
sanı bilinmese de…

Sonra çalışıp ailelerine katkıda bulunuyorlar. 
Yaşamak için emek harcamak gerektiğini küçük 
yaşta öğreniyorlar. Diğer satıcı arkadaşların da 
kahraman olmayı hak ediyorlar. Minicik boylarıyla 
büyük işler başarıyorlar.

Sen ne yapıyorsun, çikolata alıyorsun. Onun 
kağıtlarını çöpe atıyorsun. Süt alıp, meyve suyu alıp 
kutularını atıyorsun çöpe. Çevreyi kirletiyorsun. 
Bunları şişede alsan da çevreni kirletmesen daha iyi 
olmaz mı?

Kahraman olmak için ne yapman gerek, topluma, 
ailene, çevrene yararlı işler yapmalısın. Üretken 
olmalısın, doğayı korumalı, insanları fazlasıyla 
sevmelisin. Geleceğin kahramanına selam olsun, 
sevgilerimle.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi için Çocuk 
Vakfı’ nın düzenlediği “Her Çocuk Haklarıyla Doğar” 
sergisinin 21. Maddesini canlandıran çizer arkadaşımız 
Betül Akzambaklar ve eseri.
Madde 21: 

Evlat Edinme
Çocuk evlat edinmenin tanındığı ve / veya serbest 
bırakıldığı ülkelerde, bu uygulama, yalnızca çocuğun
yüksek yararına olacak şekilde, konunun uzmanı 
yetkililerin izniyle ve çocuk için gerekli güvenceler

sağlandıktan sonra gerçekleştirilebilecektir.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI

ÇOCUKLARIN 
HAKKI DA VAR, 
BİLDİRİSİ DE VAR 

KIRMIZI KARINCA
DİYOR Kİ:
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Betül AKZAMBAKLAR



GÖZLÜKLÜ KARINCA
Eleştirmen

TARİHÇİ KARINCA

ATAY SÖZER’DEN 4 YENİ KİTAP

Önceki sayılanda tanıttığımız Atay Sözer’den 

Yağmur Yayın Grubu tarafından yayınlanan 4 

kitabı daha çıktı.

İlki DÜNYAYI KURTARAN ARI çocuklar için 

hazırlanan küçük hikayelerden oluşmakta bir 

kısmını derginiz Kırmızı Metal Karınca’da 

okudunuz. Kitabın çizimleri Serap 

Deliorman’a ait. Sonraki 2 kitap bir seri 

olacak KİTAP KAÇKINLARI; birinci kitabın adı GÜZEL ATLAR 

ÜLKESİ ikincisi SÖYLENCE DEDEKTİFLERİ çok hoşunuza 

gidecek bir konusu var.  Ana karakterleri 13-14 yaşlarındaki 

üç arkadaşla 7 yaşındaki afacan kız Masal. Masal, okumayı yeni öğrenmiş ve 

kitapları çok seviyor ama bir özelliği var bu yaramazın. Bazen 

okuduğu kitaplardaki karakterler kitabın dışına çıkıyor yani 

Pinokyo’yu okuduğu zaman Pinokyo aramızda dolaşmaya 

başlıyor, bazen de kitap okunduğunda onlar kitabın içine 

giriyorlar. Komik ve heyecanlı olaylar yaşarlar. İlk kitapta 

Kapadokya bölgesine oradan da Hititler dönemine yolculuk 

ederler, ikinci kitapta ise T r u v a 

Savaşı’na katılıp orasını karıştırırlar; 

bu kez yanlarında üç sevimli ama 

biraz da huysuz yaşlı profesör 

vardır.

Kitap Kaçkınları daha sonra yeni 

maceralarıyla devam edecek. Kapak 

çizimi Nazlı Taşyüz’e ait. Dördüncü 

kitabın adı BEN SİZİN BİLDİĞİNİZ 

SINAVLARDAN DEĞİLİM. 

Aslında test kitabı gibi ama 

komik, çizimleri Dağıstan 

Çetinkaya’ya ait olan kitap “Tembel 

misiniz?”, “Cimri misiniz?”, “Belleğiniz güçlü mü?”, “Hayal 

gücünüz kuvvetli mi? türünden karakter testleri içeriyor 

ama mizahi yönden. Gerçekten de adında olduğu gibi 

bu sizin bildiğiniz testlerden değil. 

NASREDDİN KARINCA Hülya ERŞAHİN

PARALARIN ÜZERİNDEKİ KİŞİLER: AYDIN SAYILI

Kâğıt paraların ön 
yüzündeki kişinin Atatürk 
olduğunu elbette 
biliyorsunuz. Peki arka 
yüzlerindeki kişileri 
tanıyor musunuz? Bu 
sayıdan itibaren onları 
tanıtacağız. 5 TL’nin arka 
yüzündeki Aydın Sayılı’dan 
başlayalım.
Ordinaryüs Profesör Aydın 

Sayılı gerçekten de soyadı gibi dünyanın sayılı bilim 
tarihi uzmanlarından biridir ve pek çok değerli esere 
imza atmıştır. Onu bu başarıya götüren yol okuduğu 
Ankara Atatürk Lisesi’ne Atatürk’ün ziyaretiyle 
başlamıştır. O gün bitirme sınavları yapılacaktır. Son 
sınıf öğrencileri tek tek sınıfa alınır ve kurul önünde 
sözlü sınava tabi tutulurlar. Atatürk de sınav 
kurulunda yer almıştır.
İlk önce “Orhan” ve “Oktay” adlarında iki öğrenci girer 
ve başarıyla mezun olurlar. Sonra Aydın girer ama bir 
saat geçmesine karşın çıkmaz; dışarıdakiler merak 
etmişlerdir. Sondadan anlaşılır ki onu özellikle Atatürk 
sınava tabi tutmuş ve her konudaki sorusuna doğru 
yanıtlar almıştır. Etrafındakilere dönerek  “Bu genç 
fevkalade zeki! Bir an önce yurt dışına tahsile 
yollayalım!” der.Ve Aydın Sayılı, Atatürk’ün isteğiyle, 
devlet bursuyla yurt dışına gönderilir. Amerika’da 
Harvard’a girer ve bilim tarihi üzerine “Dünyada ilk 
doktora yapan kişi” unvanını kazanır. 
Bu arada Orhan ve Oktay ne oldu diyeceksiniz?
Türk şiirinin iki büyük ustası oldular.
Biri Orhan Veli öteki Oktay Rıfat.



ÖYKÜCÜ KARINCA Canol KOCAGÖZ
KAPLUMBAĞA İLE YABAN KAZLARI (Lafonten Dede’nin masalı Canol Amca’nın çizgileriyle)

Kaplumbağa şaşkınlıkla bakmış iki kuşa:

“Bana nasıl yardım edebilirsiniz ki?” diye sormuş

SONUÇ: Gevezelik ve gurur insanın başına 

daima dert olur.

“Eğer istersen uçmana, 
yeni yerler görmene 
yardım edebiliriz.

Yaban kazları çalıların arasondan buldukları 

spoayı kaplumbağaya göstermişler.
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