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TATİLDE NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Sevgili minik karıncalarım; umarım hepiniz güzel bir 
tatil geçiriyorsunuzdur.
Tatilde okullar kapanır; kimileri deniz kenarına iner, 
kimileri yaylalara çıkar, kimileri de köylerine giderler, 
kimileri yolculuk yapıp güzel yerler görür, yeni 
insanlar tanır,  kimileri de bulundukları yerlerde kalıp 
farklı şeyler yapar.
Hepsinin ayrı bir tadı vardır inanın. Ama bunların 
hepsini aynı anda yapma olanağınız var, biliyor 
musunuz?
Yani aynı anda hem deniz kenarına inip, yaylalara 
çıkıp oradan da köylere gidebilirsiniz. İsterseniz 
ülkemizin her köşesini gezebilirsiniz…
İstanbul’u, Edirne’yi gezip oradan Çanakkale’ye 
geçebilirsiniz orada Truva Savaşı’nın yapıldığı 
yerleri gezip sonra mutlaka Çanakkale Savaşı’nın 
o muhteşem abidesini görüp şehitliği ziyaret 
edebilirsiniz. Sonra İzmir’e inip Efes antik kentini 
görebilirsiniz. Sonra Anadolu’ya doğru yürürsünüz; 
Sivas’ı, Erzurum’u, Diyarbakır’ı, Urfa’yı görürsünüz. 
Oralarda dünyanın en eski uygarlıkları yaşamıştır, 
hâlâ onlardan esintiler bulabilirsiniz. 
Hititlerin yaşadığı yerleri görün, Göbeklitepe’yi 
görün çok şey öğreneceksiniz.
Sonra ver elini yurtdışı; Avrupa, Asya, Afrika, 
Amerika, Avusturalya, Antarktika bütün kıtaları 
gezebilirsiniz…
Bunları bitirince uzaya çıkabilirsiniz; samanyolunu 
geçip tüm gezegenleri, tüm galaksileri 
dolaşabilişlersiniz.
Tabii bir de yeni yeni insanlarla tanışabilirsiniz…
Tarihi karakterler size arkadaş olabilir, Napolyon, 
Sezar, Fatih ve tabii Atatürk; bilim adamları size kim 
bilir neler anlatır; Anştayn, Edison, Tesla, Newton ve 
tabii edebiyatçılar; Dostoyevski, Charles Dickens, 
Nazım Hikmet, Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin, Muzaffer İzgü 
kim bilir ne güzel şeyler söyleyecektir.
Şimdi diyeceksiniz “İyi de biz bunların hepsini hem de 
aynı anda nasıl yapalım?” diye.
Çok basit; hiç yerinizden kalkmadan tüm bunları 
rahat bir şekilde yapabilirsiniz.
Nasıl mı?
Tabii ki kitap okuyarak… Şimdi hemen elinize 
bir kitap alıp kapağını açın ve tatilinizin tadını 
çıkartmaya başlayın.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi için Çocuk 
Vakfı’ nın düzenlediği “Her Çocuk Haklarıyla Doğar” 
sergisinin 13. Maddesini canlandıran çizer arkadaşımız 
Ayşe İnan Alican ve eseri.

Madde 13: 
Çocuk, ülke sınırlarına bağlı olmaksızın görüşlerini 
ifade etme, bilgi edinme, sahip olduğu görüşleri 
ve edindiği bilgileri başkalarına aktarma hakkına 
sahiptir.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI

ÇOCUKLARIN 
HAKKI DA VAR, 
BİLDİRİSİ DE VAR 
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TARİHÇİ KARINCA

OLİVER TWİST

Bugün size İngiliz yazar Charles Dickens’in en önemli eserlerinden biri 
olan OliverTwist’i anlatacağım. Sayısız baskısı yapılan, pek çok kere 

filmi, Tv dizisi çekilen, tiyatro oyunu olarak sahnelenen OliverTwist, 
çocuk edebiyatının da önemli eserlerinden biri olarak bilinmektedir.

Oliver 9 yaşında kimsesiz bir çocuktur bir yetimhanede zor koşullar 
içinde yaşamaktadır. Gerçek ailesini bulmak için buradan uzaklaşır 
ve Londra sokaklarında çeşitli maceralar yaşar. Çocukları hırsız 

olarak kullanan bir çetenin eline düşer, bunlarla uğraşırken gerçek 
ailesini acaba bulabilecek midir? Eğer kitabı okursanız bunun yanıtını 

öğreneceksiniz.
Şimdi kitaptaki karakterleri kısaca tanıyalım.

OLİVERTWİST: Romanın ana karakteri, yetimhanede çocuklara az 
yemek verildiğinden şikâyetçi olması üzerine cezalandırılır, bu andan 
itibaren de macerası başlar.

FAGİN:Yankesiciler çetesini yöneten yaşlı, kötü kalpli biridir.
DÜZENBAZ: Yankesiciler çetesinin çocuklarından biridir.

BİLL SİKES: Fagin’in yanında yetişmiş bir hırsızdır, kötü bir insandır Oliver’i hırsızlık 
yapması için zorlar.
NANCY: Çetenin içindeki bir kızdır, ama onlar içindeki en masumlarından biridir. Oliver’e 
kurtulması için yardım eder.
MR.BORWNLON: Oliver’ı sahiplenen iyi kalpli bir adamdır. 
MORKS: Oliver’in açgözlüağabeyidir.
BAY BUMBLE: Oliver’in kaldığı yetimhanenin müdürü.

NASREDDİN KARINCA Hülya ERŞAHİN

DÜNYA KUPASI’NIN EFSANE KÖPEĞİ: PICKLES

1966 yılında Dünya Kupası’nda şampiyon takıma 
verilecek olan kupa sergilendiği müzeden çalınmıştı. 
İngiliz polisi her yerde bu kupayı arıyordu. Kupayı 
çalanlar, geri vermek için fidye istiyorlardı.
ScotlandYard dedektifleri bunun için hemen bir 
operasyon düzenlediler ama oldukça başarısız bir 
operasyon oldu, yakaladıkları kişinin üzerinde kupa 
yoktu. Bu çok kötü bir şeydi, çünkü Dünya Kupası’nı 
kazanan takıma hep aynı kupanın verilmesi bir gelenekti 
aksi halde yeni bir kupa yapılması gerekecekti.
İşte bu günlerde David Corbett adlı bir adam Pickles 
adlı köpeğini gezmeye çıkarmıştı. Çok akıllı bir köpekti 

Pickles, birden sahibinin 
elinden kurtulup ileride park 
etmiş bir otomobile doğru 
koştu. Sahibi bir anlam 
veremedi buna, “Acaba bir 
kediyi mi kovalıyor?”,  diye 
düşündü. 
Otomobilin hemen altında 
gazete kâğıdına sarılmış bir 
şey durmaktaydı, 
Picklesağızıyla onu dışarı 
çıkarttı, patisiyle kağıdı 
yırttı. Yanılmadınız, içinde 

Dünya Kupası duruyordu; üzerinde ki levhada Almanya, 
Uruguay ve Brezilya yazıyordu. Herkesin umudunu 
yitirdiği anda İngiliz polisinin beceremediğini Pickles 
başarmış ve kayıp kupayı bulmuştu.
Artık Pickles şöhretler gibi bir hayat sürmeye 
başlamıştı. Filmlerde, dizilerde rol aldı.  “Yılın köpeği” 
seçildi, bir yıllık bedava mama kazandı pek çok ülkeden 
davet aldı.  Dünya Kupası finalinde ise Almanya’yı 4-2 
yenen İngiltere kupayı kaldırırken Pickles de oradaydı.

ÖYKÜCÜ KARINCA Atay SÖZER
Bal Sevenler

Arı Vızvız, Ballıbaba 
çiçeğinin üstüne kon-
muştu,  iğnesinin 
çiçeğin gövdesine ba-
tırmış, içindeki tatlı 
suyu emmiyordu. Ballı-
baba çiçeğinden alınan 
suyla yapılan bal çok 
lezzetli oluyordu. Bi-
razdan ko vanına 

dönecek ve orada peteklerin içine bu suyu bıra-
kacak sonra da kahvaltılarda yediğimiz bal olu-
şacaktı.
Ballıbaba çiçeği de bu durumdan memnundu, 
çünkü Vızvız Ballıbabadan sonra başka çiçeklere 
de gidecek, onlara Ballıbaba çiçeğinin selamını 
söyleyecekti. Çiçekler yerlerinden kımıldayama-
dıkları için diğer çiçek arkadaşlarına arılarla 
haber yollayabiliyorlardı ancak. 
Vızvız, çiçekten kalkıp uçarken karşısında Ayı 
Kocakafa’yı gördü…
“Hey Vızvız… Bana bal versene” dedi Kocakafa…

Vızvız gülmeye başladı “Ben de bal ne gezer Ko-
cakafa” dedi…
“Neden sen arı değil misin? Arılar da bal yapar-
lar… Ben de balı çok severim”
“İyi de bal benim üzerimde değil ki kovanımdaki 
peteklerin içinde…”

Kocakafa kızdı “Ben anlamam petek falan… Ben 
bal isterim… Bana bal ver hemen”
Vızvız çaresiz baktı, “Peki o zaman ne yapalım, 
aç ağzını”

Kocakafa ağzını açtı, Vızvız da gelip dilinin üzerine 
kondu…
“Şimdi dilinin üzerine bal koyacağım hazır ol” 
dedi…
Kocakafa keyifle gülümsedi… Vızvız iğnesini 
çıkartıp diline “cızzz” diye batırdı…
Kocakafa’nın canı çok yanmıştı, tepinmeye 
başladı…
“Ne oldu bu nasıl bal böyle, dilimi acıttı…”
Vızvız gülümsedi; “Eee 
ne yapalım ben sana 
söyledim, asıl tatlı bal 
peteğin içindeki 
baldır. Onu başka 
yerde yemeye kal-
karsan böyle dilini 
acıtır işte.”

Binalar binalara yaklaştıkça, insan insandan 
uzaklaşıyor. Ağacın üst dalındaki meyve güneşe 
döndürebiliyor yüzünü. Döndükçe pembeye bir yol 
alış… Bir ağacı olduğundan. Çocuk şişe topluyor; 
bizimse topladığımız deniz minareleri, çakıl taşları, 
kocayemişleri, nisan damlalarıydı.

Sevinç ÇOKUM Ahmet TOPUZDAĞ

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

PROFESÖR KARINCA

Yanıt: Gergedan, Geyik, Fil, Zebra, Tavus kuşu, Ördek, Tırtıl

Resimde gördüğünüz hayvanları söyleyin
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