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YAPTIĞIN İŞİN EN İYİSİ OLMAK

Sevgili karıncalarım; ileride hepiniz mutlaka bir 
meslek sahibi olacaksınız; kiminiz emekçi olacak, 
kiminiz doktor, kiminiz hukukçu, sanatçı, öğretmen 
kiminiz de tüccar, politikacı olacak. Alın teriyle, 
dürüstçe yapılan her iş kutsaldır, saygıyı hak eder 
yeter ki yaptığınız işte en iyisi olmayı hedefleyin. 
Büyük yazarımız Aziz Nesin sizler için yazdığı şiirde 
tam da bunları öğütlüyor. 

Çocuklarıma

Diyelim ıslık çalacaksın ıslık 
Sen ıslık çalınca 
Ne ıslık çalıyor diye şaşacak herkes 
Kimse çalmamalı senin gibi güzel 

Örneğin kıyıya çarpan dalgaları sayacaksın 
Senden önce kimse saymamış olmalı 
Senin saydığın gibi doğru ve güzel 
Hem dalgaları hem saymasını severek 

De ki sinek avlıyorsun sinek 
En usta sinek avcısı olmalısın 
Dünya sinek avcıları örgütünde yerin başta 
Örgüt yoksa seninle başlamalı 

Diyelim zindana düştün bir ip al 
Görmediğin yıldızları diz ipe bir bir 
Sonra yıldızlardan kolyeyi 
Düşlemindeki sevgilinin boynuna geçir 

Say ki hiçbir işin yok da düşünüyorsun 
Düşün düşünebildiğince üç boyutlu 
Amma da düşünüyor diye şaşsın dünya 
Sanki senden önce düşünen hiç olmamış 

Dalga mı geçiyor düşler mi kuruyorsun 
Öyle sonsuz sınırsız düşler kur ki çocuğum 
Düşlerini som somut görüp şaşsınlar 
Böyle dalgacı daha dünyaya gelmedi desinler 

Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum 
Derlerse ki bu işler bişeye yaramaz 
De ki bütün işe yarayanlar 
İşe yaramaz sanılanlardan çıkar

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi için Çocuk 
Vakfı’ nın düzenlediği “Her Çocuk Haklarıyla Doğar” 
sergisinin 6 Maddesini canlandıran sanatçı dostumuz 
Hatice Akbıçak Günel ve eseri.
Madde 6: Her çocuk temel yaşam hakkına sahiptir. Devlet, 
çocuğun yaşamını ve gelişmesini güvence altına almakla 
yükümlüdür

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI

ÇOCUKLARIN 
HAKKI DA VAR, 
BİLDİRİSİ DE VAR 
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GÖZLÜKLÜ KARINCA
Eleştirmen

TARİHÇİ KARINCA

MUZAFFER İZGÜ VE ÖKKEŞ

Sizlere bu sayıda çok önemli bir yazarı Muzaffer İzgü’yü 
tanıtacağım; ilkokul öğretmenliği de yapan Muzaffer İzgü 
Türkiye’nin en çok okunan gülmece, gençlik ve çocuk kitapları 
yazarıdır. Tam 107 kitap 200 radyo oyunu yazmıştır.
Özellikle siz çocuklar için yazdıkları çok önemlidir…

Bülbül Düdük, Ekmek Parası, Çizmeli 
Osman, Pazar Kuşları, Uctu Uçtu Ali 
Uçtu , Konuşan Balon, Karlı Yollarda, 

Bandocu Çocuk, Anaannem sihirbaz , Yaşasın 
anneannem spor, Yumurtadan çıkan 
öğretmen, Korkak Kahraman, 

Kızılderili Çocuklar bunlardan bazılarıdır. 
Bir de 10 kitaplık 

bir Ökkeş serisi 
vardır.

Ökkeş Lunaparkta, 
Ökkeş Kurt Avında,  

Ökkeş Balık Avında, 
Ökkeş Kapıcı, Ökkeş 

İşportacı, Ökkeş 
B a ç ı v a n , Ökkeş Otoparkta, 
Ökkeş Maçta, Ökkeş Dolmuşçu, Ökkeş 

Denizde kitaplarında 
b a b a s ı y l a 
birlikte büyük şehre gelen Ökkeş 
adlı çocuğun keyifli maceralarını 

okuyacaksınız. Bu maceraların pek 
çocuğunda Muzaffer İzgü’nün kendi 

çocukluğundan izler vardır bu yüzden 
de çok gerçekçidir. 

Okuduğunuz vakit hem Ökkeş’i hem de 
Muzaffer İzgü’yü çok seveceksiniz.

PROFESÖR KARINCA

CEVAP: Yirmi dört mum kalır çünkü mumlar hâlâ 
pastanın üzerindedir

NASREDDİN KARINCA Hülya ERŞAHİN

Doğum günü pastasının üzerinde 24 mum var, 7 tanesini üfleyip söndürünce 
pastanın üzerinde kaç mum kalır.

SORU:

ŞARLO

Bir zamanlar sinema filmleri sessiz ve siyah beyazdı; 
konuşmalar resimlerin aralarına yazı olarak gelirdi. 
İşte bu dönemlerin çok ama çok önemli bir komedi 
karakteri vardı, Şarlo. 
Yani gerçek adıyla dünya sinemasının unutulmaz oyun-
cusu Charlie Chaplin…

Aslında çok iyi bir pan-
tomim yani hiç konuş-
madan sadece yüz ve 
vücut hareketleriyle 
oyun oynama sanatçısı 
olan Chaplin sinemanın 
icat edildiğini görünce 
bunun ileride büyük bir 
sanat olacağını görmüş 
ve hemen film çekmeye 
başlamıştır.
Bunun için herkesin ilgi-
sini çekeceği değişik bir 
tip yaratmak için dü-

şünmeye başlamıştır.
Önce üzerine dar bir ceket altına da tam tersi bol bir 
takım pantolon giymiş, başına bir melon şapka takmış 
sıra ayakkabılara gelmiştir gene bir oyuncu olan Şişko 
Arbucle’nin bir köşede bıraktığı kocaman ayakkabıla-
rı görünce hemen ayağına geçirmiştir. Sonra küçük 
bir bıyık takıp eline aldığı bastonuyla paytak paytak 
yürüyünce sinema tarihinin en büyük komedyeni Şarlo 
doğmuştur.
Şarlo pek çok film çevirmiştir; en unutulmazları; Sirk 
Dünyası, Yumurcak, Bir Köpeğin Hayatı, Altına Hücum, 
Modern Zamanlar, Büyük Diktatör, Şehir Işıklarıdır. 
Şarlo’nun filmleri gerçekten çok komik ama bir o kadar 
da hüzün doludur. Ezilen küçük insanın dramını en iyi 
biçimde anlatır.



ÖYKÜCÜ KARINCA Atay SÖZER
En iyi aşçı kim?

Kirpi Sivridiken ve Köstebek Köskös  “En 
iyi aşçı kim?” adlı yarışmaya katılmışlar.

Yarışmada birinciyi 
seçecek jüri üyesi de 
Salyangoz Yaldızlı’y-
mış…
Ya l d ı z l ı  “ H a d i 
bakalım, en güzel 
p a s t a y ı  k i m 
yapacak?” demiş.
Sivridiken ve Köskös 
kolları sıvamışlar…
Sivridikenormana 
gidip elma, armut, 
kiraz, çilek toplayıp 
pastanın üzerine 
koymuş. Ama ne 
kadar uğraşsa da 
pastası istediği 

kadar kabarmamış.
Köskös de pastaneye gidip on katlı 
kocaman bir pasta almış. İçinde türlü türlü 
meyveler, çikolatalar varmış, her yiyen ba-
yılıyormuş ona.
Salyangoz Yaldızlı, her iki pastaya da in-
celemiş; önce Sivridiken’nin pastasının 
tadına bakmış; “Çok güzel olmuş eline 
sağlık, birincilik senin hakkın” demiş.
Köskös buna itiraz etmiş;
“İyi de benim pastam on katlı, içinde her 
türlü meyve var üstelik hem çikolatalı hem 
de çilekli, sen tadına bile bakmadın” demiş.
Yaldızlı gülümsemiş,
“Orası öyle ama sen bu pastaya hiç emek 
vermedin ki, gidip pastaneden aldın. Hâl-
bukiSivridiken çok uğraştı, didindi, emek 

v e r d i . 
U n u t m a 
emek verilen 
b i r  ş e y, 
emek veril-
meyenden 
çok daha 
i y i d i r ” 
demiş.

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

Hatırla, her kıştan sonra muhakkak bir bahar gelir. Hatırla, bir karpuz çekirdeğinde koca bir 
bostan gizlidir. Hatırla sevgili, insan bu dünyaya bir türkü söylemeye gelir. Kendini unuttuğun 
zaman, türkünü hatırla, şarkıda bul kendini. Ve yine hatırla ki, Peygamber de bir yetimdi. Hatırla, 
bu dünya, kocaman bir gurbettir.  Küfr ile yaşar da devlet, zulm ile yaşamaz, hatırla. İşiten 
kulaklar için arşa yükseldi ahım! “Hakkımı inkâr edersen Allahtan bulasın” 

Koskoca dünyanın orta yerinde, tek başına dikile mi kaldın oğul? Ellerinle sıkı sıkı  tuttuğun ne öyle? SÖYLE ! 
Kalem, gitar , sörf teknesi, bisiklet gidonu, bilgisayar çantası mı? DEĞİL. Ekmek kapının anahtarı, çoban çomağı.  
DEĞİL Mİ? Vay  başım,vay !.. 

Şaban ABAK

 Gülten DAYIOĞLU

Kumral KEPKEP

Hürriyet AKIN

GENÇ 
KARINCALAR

ÇOCUK KALBİM

Günler geçiyor,
Bazen iyi,
Çokça kötü…
Hep gergin insanlar,
Hep hüzün dolu akşamlar,
Kısa çöp uzun çöpten,
Hakkını alamıyor ki,
Çöpte ekmek arayan,
Amcayı görünce,
Çocuk kalbim,
Dayanamıyor ki hiç !...

Enver Tuna Ormancı



RESSAM KARINCALAR İŞ BAŞINDA 
Asuman KÜÇÜKKANTARCILAR - Coşkun GÖLE

Ada LAPACI

Merve SAĞDIÇFurkan TAŞKIN

Reyyan GÜLENÇ

Sude SAĞDIÇ

Andaç Muhammed 
YILMAZ
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