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KARINCALARI ANLATIR MISINIZ?

Karınca Abi, size gelen mektupları, sizin 
yanıtlarınızı ilgiyle izliyor, okuyorum. Çok 
şey öğreniyorum mektuplardan ve sizden. 
Kafama takıldı da sorayım, dedim. Siz 
gerçek bir karınca mısınız? Türkçeyi nasıl 
öğrendiniz? Hangi okulları okudunuz ki bu 
kadar bilgilisiniz? Kış günü ağustos böceği 
gelip de sizden yiyecek istese verir 
misiniz?

Selam ve sevgiler… 
       

Dünya Meraklı

Sevgili Dünya kardeşim, geçekten de 
soyadın gibisin. Onlarca mektup alıyorum, 
ilk kez senin gibi mektup yazana rastladım, 
ben de yanıtlıyorum. Evet ben gerçek bir 
karıncayım. İstiyorsan en sorundan 
başlayalım. Biz karıncalar çok çalışkan 
böcekleriz. Çalışkanız ama bencil değiliz. 
Zorda kalana yardım edilmez mi hiç. 
Bakmayın zamanında ünlü bir yazar öyle 
bir benzetmede bulunmuş. Sizin evinize 
zorda kalan birisi gelip de yardım istese 
ne yaparsanız biz de aynısını yaparız. Her 
zaman paylaşımcı olun. Bunu da 
unutmayın.

Şimdi gelelim kendimizi tanıtmaya. 
Sıcak iklimleri severiz. Hemen hemen 
dünyada Kutuplar dışında her yerde 
yaşarız. Böcekler içinde en büyük beyne 
sahibiz. Bu yüzden öğrenmemiz kolay 
oluyor. Türkçe dili çok güzel, siz de en ince 
ayrıntısına kadar öğrenin. Öyküler, şiirler 
yazın. Yani dilinizin güzelliğini eserlerinizde 
gösterin. Beynimizde 250 bin hücre 
varmış, bilim insanları öyle diyor. Günde 
yedi saat uyuyoruz. Uykunun önemi de 
büyük elbette. Sizler de daha fazla uyuyun. 
Bir çocuk günde 8-10 saat uyumalıdır. 
Karıncaların dünyadaki ağırlıkları, 
insanların ağırlığından fazlaymış. Bizi öyle 
küçük görmeyin. 

Antenlerimiz sadece dokunmak için 
değil, koku almak için de kullanılıyor. Tüm 
böcekler gibi altı bacağımız vardır. Kraliçe 
arıların doğduklarında kanatları vardır. 
Zamanla düşer onlar. Böcekler içinde 
tarım yapan tek böceğiz. Yuvalarımızda 
mantar yetiştirip onlardan protein 
sağlarız.  Sonra yuvalarımızda tuvalet 
olarak kullandığımız yerler vardır. 

Yeryüzünde 150 milyon yıldır 
yaşıyoruz en az. Bilim insanları bunu 
fosillerden çıkarmışlar. Bilmiyorum daha 
ne yazayım. Sanırım az da olsa bizler 
hakkında bilgin olmuştur. 

Sana mutlu yarınlar, derslerinde 
başarılar dilerim…

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi için Çocuk 
Vakfı’ nın düzenlediği “Her Çocuk Haklarıyla Doğar” 
sergisinin 30. Maddesini canlandıran çizer arkadaşımız 
Arda Kaya ve eseri.
Madde 30: 

Azınlıklara ve Yerli Halklara Mensup Çocuklar
Azınlık topluluklarda yerli halklara mensup çocuklar kendi 
kültürlerinden yararlanma, kendi dinlerinin gereklerini yerine
getirme ve kendi dillerini kullanma haklarına sahiptirler.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI

ÇOCUKLARIN 

HAKKI DA VAR, 

BİLDİRİSİ DE VAR 

KIRMIZI KARINCA
DİYOR Kİ:

F
e
r
it

 A
V

C
I

Arda KAYA



GÖZLÜKLÜ KARINCA
Eleştirmen

MİNİK ŞEF

Hale Gökalpsezer’in yeni kitabı Minik Şef’te küçük Işık’ın 

ünlü orkestra şefi Gürer Aykal’ı izledikten sonra nasıl 

müzisyen olmaya karar verdiğinin öyküsü anlatılıyor. 

Kitabı okurken müzikle ilgili birçok şeyi de 

öğreneceksiniz; bakın değerli müzik 

insanımız Gürer Aykal sizlere neler 

söylüyor:

“Sevgili çocuklar benim adım 

Gürel Aykal, ben orkestra 

şefiyim. Müziğe çok küçük 

yaşlarda mandolin çalarak başladım. Bir enstrüman çalmak 

size birçok artılar getirecektir. Öncelikle gelişiminize büyük 

katkılar sağlayacaktır. Size zor gelen birçok şey, örneğin 

matematik, fizik gibi kolları kolayca kavramanızı da 

sağlayacaktır. Arkadaşlarınızla birlikte 

nasıl oyunlar oynuyorsanız aynı şekilde enstrümanlarını 

alıp küçük gruplar kurarak, bir araya gelip müzik 

yapabilirsiniz. Bu küçük gruplarla yapacağınız etkinlikler 

size özgüven kazandıracaktır. Eğer çok çalışırsanız ve 

çok konserler verirseniz tanınmaya hatta meşhur 

olmaya bilebaşlayabilirsiniz. Değerli çocuklar, müzik 

hepimizin içinde olan biz 

insanların yarattığı en 

önemli sanat dalıdır. 

Özümüzden çıkan bu 

evrensel sanatı geliştirmek için okuduğunuz kitabın 

kahramanı Işık gibi konserlerden sonra bana gelin ve bol 

bol sorular sorun. Yalnız bana değil diğer müzisyenlere 

de sorular yöneltin. Bilgiler, kazanın her konserinden 

sonra sizleri bekliyor olacağım.”

Sevgili karıncalar hepinize selamlar, ben gene etrafı 

dolaşmaya devam ediyorum.

Bu kez karşıma toprak altında dolaşan arkadaşlara 

rast geldim, bunlara köstebek diyorlarmış. Yer 

altında tünel kazma ustaları hepsi de. Kısaca tünel 

mühendisi diyebiliriz.

Şimdi bakalım neymiş tünel mühendisliği.

Tünel mühendisi

Köstebekler toprak 

altında yaşayan 

canlılardır. Bazı türleri 

suda yaşarken bazıları 

da su ve toprak altında 

ömürlerini geçirirler. Tamamen kürkle kaplı vücut 

yapıları, küçük gözleri vardır. Yer altında yaşayan 

solucan, çıyan ve böceklerle beslenir. 

Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’da görülür. Ön 

ayakları kazmaya uyum sağlamış ve kürek biçiminde 

genişlemiştir. Bu yapısıyla hızlı bir tünel kazma 

uzmanı olmuştur. Bir köstebek bir günde futbol 

sahası uzunluğunda tünel kazabilir.

NASREDDİN KARINCA Hülya ERŞAHİN



ÖYKÜCÜ KARINCA
ORHAN VELİ’DEN ÇOCUKLARA ŞİİRLER
Derleyen: M. Turgut Gülpınar - Çizen: Ferit Avcı

ROBENSON
Haminnemdir en sevgilisi
Çocukluk arkadaşlarımın
Zavallı Robenson’u ıssız adadan
Kurtarmak için çareler düşündüğümüz
Ve birlikte ağladığımız günden beri
Biçare Güliver’in
Devlet memleketinde
Çektiklerine.

PIRPIRLI ŞİİR 

Uyandım baktım ki bir sabah, 

Güneş vurmuş 
içime; 

Kuşlara, 
yapraklara 
dönmüşüm, 

Pır pır eder 
durur, bahar 
rüzgârında. 

Kuşlara, yapraklara 
dönmüşüm; 

Cümle âzam 
isyanda; 

Kuşlara, yapraklara dönmüşüm; 

Kuşlara, Yapraklara.

AĞAÇ 
Ağaca bir taş attım 
Düşmedi taşım 
Düşmedi taşım 
Taşımı ağaç yedi 
Taşımı isterim 

GENÇ KARINCALAR

Bertuğ GÖKÇEN Atlas SÖKÜCÜ Mira AKÜLKEREmre EROĞLU

ÇOCUKLAR GREVDE



MİZAH ve KARİKATÜR GRUBU tarafından hazırlanmıştır.
Asuman Küçükkantarcılar, Atay Sözer, Atilla Atala, Canol Kocagöz,  
Coşkun Göle, Emre Bakan, Ferit Avcı, Hülya Erşahin, Savaş Ünlü, Sevgi YılmazBu Sayıda Emeği Geçenler :
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RESSAM KARINCALAR İŞ BAŞINDA 
Asuman KÜÇÜKKANTARCILAR - Coşkun GÖLE


