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TATİL

Sevgili Kırmızı Metal Karıncalar;
Zorlu bir öğrenim döneminden sonra hepiniz 
tatile girdiniz; bunu da hiç kuşkusuz hak ettiniz 
tabii…
Bazı arkadaşlarınız soruyorlar “Bu tatilde ne 
yapayım?” diye.
Onlara diyorum ki; 
Gönlünüzce gezin, dolaşın, bol, bol hava alın;
Derslerden okumaya fırsat bulamadığınız sizler 
için yazılmış çocuk kitaplarını okuyun onlar sizi 
çok farklı dünyalara götürecektir inanın;
Eğer ilginiz varsa, resim, karikatür yapın, 
fotoğraf çekin bol bol.
Tabii gene yazıya ilginiz varsa bol bol öykü 
çalışmaları yapın; Dönüşünüzde de bana yollayın 
hepsine bir bakayım.
Büyüklerinize sizleri yakınlarınızdaki müzelere, 
sanat merkezlerine, sergilere götürmesini 
isteyin;
Tabii bir tiyatro oyununa denk gelirseniz, 
mutlaka onu izlemeye çalışın;
Tabii bir sinemada size uygun bir film varsa onu 
da izleyin, unutmayın sinema filmleri sinema 
salonunda izlenir; evde televizyonda izlediğiniz 
film aynı tadı vermez.
Evinizde oturup bilgisayar oyunu oynamanızı 
pek tavsiye etmem; ama “Ben bütün sene 
çalıştım, yoruldum, bırakın da gönlümden 
geçeni yapayım” diyorsanız tamam onu da 
yapın. Ama hiç olmazsa tek başınıza değil de 
arkadaşlarınızla oynayacağınız bir oyun olsun. 
Tabii ki öyle savaşlı, vurmalı, öldürmeli oyunlar 
olmaması şartıyla. Sizlere bir şeyler öğretecek 
oyunlar olmasına dikkat edin.
Ama sakın ola boş boş oturmayın… 
Yaptığınız her ne ise dağarcığınıza bir şeyler 
kazandırmalıdır.
Tatilden dönüşünüzde o dağarcık mutlaka dolu 
olsun…
Hepinize iyi tatiller, dönüşünüzde görüşürüz…

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi için Çocuk 
Vakfı’ nın düzenlediği “Her Çocuk Haklarıyla Doğar” 
sergisinin 5. Maddesini canlandıran sanatçı dostumuz 
Mustafa Delioğlu ve eseri.
Madde 5: Devlet, ana-babaların ve geniş ailenin, çocuğun 
yeteneklerinin gelişmesi açısından uygun biçimde yönlendiricilik 
yapma hak ve sorumluluklarına saygı göstermelidir.
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TARİHÇİ KARINCA

FATİH’İN KARİKATÜRLERİ

Hepiniz hiç kuşku yok ki İstanbul’u alan Fatih 
Sultan Mehmet’i duymuşsunuzdur. Dersle-
rinizde onunla ilgili pek çok şey anlatılıyordur. 
Peki size Fatih Sultan Mehmet sizin yaşınız-
dayken karikatür çiziyordu desem inanır 
mısınız?
Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver Topkapı Sarayı’n-
da bulduğu gizemli bir defterde bir çocuğun 
çizmiş olduğu karikatür benzeri çizimlere 
rastlar ve bunun Fatih Sultan Mehmet’e ait 
olduğunu şaşkınlık içinde fark eder…

Küçük yaşta pek çok yabancı 
dili öğrenmiş olan Fatih’in 
çizim defterinde bakın neler 
var. Fatih Sultan Mehmet’in 
çok sayıda tuğrası ve müsved-
deleri, II. Sultan Murat ve 
Fatih devri eserlerinden gö-
rülebilen bazı çiçek motifleri,
At başları, baykuş, kartal, 
leylek çizgileri,
Efsanevî kanat şeklinde ve 
yine 15. Asırda tezyinatımız-
da yer alan Rumî dediğimiz 
çizimler,

Hıristiyan portreleri çizgileri,
Sarıklı yüz çizgileri ve 
bunların yalnız baş etütleri,
Türk alfabesi,
Yunanca alfabe,
Farsça, beyitler.
Eğer sizin de bir çizim 
defteriniz hâlâ yoksa 
hemen bir tane edinin 
ve çizmeye başlayın…

PROFESÖR KARINCA
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NASRETTİN HOCA

Temmuz geldiğinde Akşehir’de her yıl Nasrettin Hoca 
şenlikleri yapılır. Nasrettin Hoca’yı bilmeyeniniz, 
duymayanınız hiç yoktur sanırım. Bu sayfada yer 
alan Hülya Abla’nız tarafından çizilen “Nasrettin 
Karınca” çizgi bandı Nasrettin Hoca’dan esinlenerek 
hazırlanmıştır. Selçuklular döneminde Konya Akşe-
hir’de yaşamış olan Nasrettin Hoca o kadar çok 
sevilmiştir ki insanlar onun hakkında fıkralar üret-
mişlerdir; belki bir kısmı gerçekten onun başından 
olabilir ama bir kısmı da halk tarafından Hoca’nın 
şakacı tavrına uygun düşecek şekilde anlatılmış ve 
bugüne kadar gelmiştir. Bugün kullandığımız pek çok 
deyimin kökü Nasrettin Hoca fıkralarına dayanmak-
tadır.
Hepimiz onu başında kavuğu, beyaz sakallı, eşeğine 
ters binen bir kişi olarak biliriz. Ama hiç kuşku yok 
ki Nasrettin Hoca da bir zamanlar sizin gibi bir 
çocuktu. Peki o zamanda acaba böyle komik fıkrala-
rı var mıydı?
Buyurun size çocuk Nasrettin bir fıkrası.

ALDATMAK
Bir çocuk ; “Beni kimse aldatamaz” diyormuş.
Küçük Nasrettin “Ben aldatırım” demiş.
“Aldat da görelim” demiş; öteki.
Küçük Nasrettin “Tamam o zaman, bekle burada 
şimdi gelim aldatacağım” diye gitmiş.
Ama gidiş o gidiş bir daha da gelmemiş, uzun süre 
bekleyen çocuk da aldatıldığını anlamış.



ÖYKÜCÜ KARINCA Atay SÖZER
Zıpzıp  tavşan  ve  kaplumbağa buruşuk ömer

Zıpzıp tavşan ve Kaplumbağa Buruşuk 
Ömer karşılaştılar…

Zıpzıp Tavşan 
“Seninle yarışalım mı 
Buruşuk Ömer” 
bakalım kim daha 
hızlı koşuyor, der.
Buruşuk Ömer gü-
lümser; “Olur mu 
Zıpzıp kardeş, sen 
çok hızlı koşan bir 
hayvansın, ben de 
çok ağır yürürüm; 
elbette sen beni ge-
çersin” der.
Zıpzıp şaşırmıştır 
“Benimle yarışmak-
tan korkuyorsun 
demek” der 
“Hem yarışmaya ne 

gerek var, bu yola ikimiz de sığarız 
gel beraber yürüyelim” der.
Zıpzıp şaşırmıştır “Yürüyelim 
ama ben bu yolu bilmiyorum ki 
kayboluruz” der.
Buruşuk Ömer gülümser “İşte 
onu da ben biliyorum, çok ağır 
yürüdüğümden nerede ne oldu-
ğunu öğrendim, sen benim yanım-
dan gelirsen kaybolmazsın” der.
İki arkadaş yürümeye başlarlar; 
onları Berk ve Ceren görmüştür…
Berk “Bu kaplumbağa bile tavşanın masalı 
böyle değildi değil mi?” diye sorar…
Ceren de “Evet  o masalda kaplumbağa 
tavşanı kandırıyordu, burada doğru yolu 
gösteriyor; onun için bu masal çok daha 
güzel.” der   

12 Haziran Dünya Çocuk işçiliği ile 
mücadele gününde  çocuk hakları ile 
ilgili Çocuk Vakfının “HAKLARI ÇALINMIŞ ÇOCUKLAR”
sergisinden güzel iki fotoğraf.

Hangi şey bir çocuk bakışından daha net bu dünyanın ahvalini özetleyebilir? Onlar büyüdükçe 
küçülen bir dünyanın fotoğrafıdır bu. Kendi ezberlerini çocuklarına öğretmek isteyen anne 
babaların bilmedikleri bir şey var: Çocuklar ezber yapmaz sadece ezber bozarlar.

“Balonlarım çalındı, hayallerimi sakladığım. Başkalarının yarım liralık eğlencesi için azıcık vahşi… Her hayalim 
için bir yük bindi omzuma. Bir yük, bir yük, bir yük daha ve ben sonsuz neymiş öğrendim. Çocukluğun bittiği yer. 
Hayatı en hayalsiz haliyle taşımakmış kaderim, bunu belledim. Balonlarım çalındı sesim çıkmadı. Çıkamaz da bir 
daha…”

Hüseyin AKIN

 Aslı TOHUMCU

Figen YAZAN

 Erdin HASDEMİR

GENÇ 
KARINCALAR
YARAMAZ

Annem , babam,
Ve bütün büyüklerim,
Kızıyor durmadan bana,
“Yaramazlık yapma Enver 
Tuna”,
İyi de anlamadıkları şu,
Ben çocuğum ,
Henüz on bir yaşındayım,
Elbette yaramazlık yapaca-
ğım,
Hem bu dünyada 
İşe yaramaz,
Onca şey,  onca insan 
varken,
Ben yaramazlık yapmışım 
çok mu ?

Enver Tuna Ormancı
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Asuman KÜÇÜKKANTARCILAR - Coşkun GÖLE

Ertuğrul Mert 
YILMAZ

Bora  CANBAZBoran CANBAZ

Doruk METİN

Hatice Ömür 
YÜNLÜ

İrem PEKER

MİZAH ve KARİKATÜR GRUBU tarafından hazırlanmıştır. Bu Sayıda Emeği Geçenler :  Asuman Küçükkantarcılar, Atay Sözer, Atilla Atala, 
   Canol Kocagöz, Coşkun Göle, Ferit Avcı, Hülya Erşahin, Sevgi Yılmaz

Güney OKAL

Muhammet Erkan TUKUR Nilsu GÜLEN

Mürvet Nehir TURGUTKerem Efe BİLGİN


