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KIRMIZI KARINCA
DİYOR Kİ:
NİSAN BİİİİİİİİİİİİİR
Benim sevgili küçük kırmızı metal karıncalarım;
sizlere çok ama çok önemli bir şey söyleyeceğim;
beni can kulağıyla dinleyiniz.
Bu aydan itibaren ben bu köşede olmayacağım; belki
içinizde sevinenleriniz de olabilir.
“Bu Kırmızı Karınca her sayıda konuşup kafamızı
şişiriyordu, iyi oldu gittiği” diyebilirsiniz.
Elbette bu en doğal hakkınız, bir yazıyı, bir kitabı
okurken; bir filmi izlerken: bir müzik eserini dinlerken
bir zaman harcarsınız. O harcadığınız zaman çok
değerlidir, onu bir daha size kimse veremez.
İşte bu yüzden o yazıdan, kitaptan, filmden,
müzikten bir şeyler kazanıp kazanmadığınıza
bakarsınız, eğer ki onu beğenmemişseniz elbette
eleştirebilirsiniz;
“Bu ne biçim bir şey” deme hakkınız vardır…
“Şurasını, anlamadım, burasını beğenmedim…”
diyebilirsiniz.
Elbette beğendiğiniz zaman da “Çok güzel, çok
sevdim” demek kaydıyla.
Neyse şimdi gelelim benim niye gittiğime…
Bana Amerika’dan bir teklif geldi; orada yeni seçilen
başkan kendine bir yardımcı arıyormuş. Bana söyledi
“gel sen ol” diye…
Zavallı başkanı kıramazdım, zor durumdaydı; hemen
kabul ettim…
Anlayacağınız başkan yardımcısı olmak için
Amerika’ya gidiyorum…
Ne o inanmadınız mı?
Aferin, inanmayın tabii… Yazının başlığına dikkat
ettiniz mi?
Nisan Biiiiiiiiiiiiir, diyor… Bugün Şaka Günü…
İnsanlar birbirlerine böyle küçük şakalar yapıp
kandırmaya çalışırlar; ama siz akıllı olduğunuz için
kanmadınız…
Yani bir yere gittiğim falan yok, kurtulamadınız
benden, bir dahaki sayı gene başınızdayım.

Ferit AVCI

ÇOCUKLARIN
HAKKI DA VAR,
BİLDİRİSİ DE VAR

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi için Çocuk
Vakfı’ nın düzenlediği “Her Çocuk Haklarıyla Doğar”
sergisinin 8. Maddesini canlandıran çizer arkadaşımız
Şafak Taner Tavkul ve eseri.
Madde 8: Kimliğin Korunması
Devlet, çocuğun kimliğini korumakla, eğer gerekiyorsa bu
kimliğin temel öğelerini yeniden oluşturmakla yükümlüdür

Şafak Taner TAVKUL

KIRMIZI METAL KARINCA
E-POSTA: metalkarincalar@gmail.com

GÖZLÜKLÜ KARINCA

TARİHÇİ KARINCA
BUGÜN 23 NİSAN
23 Nisan 1920 tarihinde TBMM yani Türkiye Büyük
Millet Meclisi açıldı, bu yepyeni bir Cumhuriyet’in kuruluşunun ilk adımıydı.
Uzun zamandan beri ülkeyi yöneten Osmanlı İmparatorluğu artık çökme aşamasına gelmişti, bunu fırsat
bilen güçler de ülkeyi işgal etmişlerdi.
Hepinizin bildiği gibi Mustafa Kemal (Atatürk) 19
Mayıs 1919 tarihinde
Samsun’a çıkıp ulusal kurtuluş savaşını başlatmış ve
yeni bir meclisin kurulması
gerektiğini söylemişti.
İstanbul’da o zamana kadar
bulunan meclis işgal nedeniyle 11 Nisan 1920’de
resmen
kapanmıştı.
Mustafa Kemal, böyle bir
durumda yeni meclisin Anadolu’da toplanmasını istemekteydi. Bu iş içinde en
uygun yer Ankara’ydı.
23 Nisan 1920 tarihinde, Parlamento geleneklerine
göre, en yaşlı üye olan Sinop Milletvekili Şerif Bey
başkanlık kürsüsüne çıktı ve konuşma yaparak Meclis’in ilk toplantısını açtı.
TBMM, 24 Nisan 1920 günü yaptığı ikinci toplantısında Mustafa Kemal Atatürk’ü meclis başkanlığına
seçti. Mustafa Kemal, TBMM’nin başkanlığını Cumhurbaşkanı seçildiği gün olan 29 Ekim 1923 tarihine kadar sürdürdü
Büyük önder, 23 Nisan tarihini de ülkenin geleceği
olan çocuklara armağan etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak
her sene bütün dünya çocuklarıyla birlikte kutlanılmaya başlandı.
Çünkü 23 Nisan dünyada çocuklara ait olan tek bayramdır.

PROFESÖR KARINCA

Eleştirmen
ŞİRİNLER
Şirinleri herhalde bilmeyeniniz yoktur, küçük
köylerinde yaşayan küçük mavi, sevimli yaratıklar.
Başlarında bilge Şirin Baba, Gözlüklü Şirin, Şakacı
Şirin, Sakar Şirin, Obur Şirin, Korkak Şirin, Güçlü
Şirin, Müzisyen Şirin,
Hayalci Şirin, köyün güzel
şirini Şirine gibi pek çok
şirinin yaşadığı bu yerde
bir de düşmanları vardır.
Onları yakalamak isteyen
Gargamel ve kötü kedisi Azman.
Orijinal adı Schtroumpfs olan Şirinler’i
çizen Belçikalı bir karikatürist olan
Peyo’dur gerçek adı Pierre Culliford olan
Peyo, Şirinleri ilk kez başka bir çizgi
roman olan bizde Küçük Prens diye
bilinen Johan ve Pirlouit içinde bir
macera olarak kullandı. Küçük Prens çizgi romanı da ortaçağda
şövalyeler arasında geçmektedir. İşte bir macerasında Küçük Prens’in
yolu şirinlerin köyüne düşer. Ama o kadar beğenilir o kadar beğenilir ki sonra
bağımsız karakterler olarak yollarına devam ederler… Peyo demişken onun bizde
fazla bilinmeyen bir
başka kahramanından
da söz edip noktayı
koyalım.
Ufak tefek ama çok
kuvvetli bir çocuğun
polisiye maceralarının
anlatıldığı Benoit
Brisefer bizde
Demirkıran diye
çevrilmişti. Koca
koca otomobilleri
kaldıran Demirkıran
sadece nezle olduğunda
bütün
gücünü
Çizgiler Peyo
kaybediyordu.

SORU:

Kahramanlarımız atletizm yarışına katılmışlar…
Ret Kit, Asteriks’ten önce bitirmiş ama Nasrettin’i geçememiş;
Şirin Baba ise Gargamel’in önüne geçmiş ama Asteriks’i geçememiştir. Bu yarışta sıralama nasıl olmuştur?
1-Nasrettin 2-Ret Kit 3-Asteriks 4-Şirin Baba 5-Gargamel

NASREDDİN KARINCA

Hülya ERŞAHİN

ÖYKÜCÜ KARINCA

Atay SÖZER

Top Oynayan Hayvanlar
Kurbağa Vırakvırak, Yılan Çataldil kırda
dolanırken bir top bulmuşlar, çok sevinmişler.
“Bak ne güzel bir top” demiş Vırakvırak;
Çataldil de “Hadi gel top oynayalım”
demiş.
Bu sırada Örümcek Kafadanbacak yanlarına gelip,
“Ben de oynamak istiyorum”
demiş…
Vırakvırak kızmış “Olmaz topu
biz bulduk, biz oynayacağız”
Çataldil “Hadi Vırakvırak sen
kaleye geç ben sana gol atmaya çalışayım”

Vırakvırak şaşkın şaşkın
bakmış “İyi de kale nerede,
kale yok ki”
Çataldilşaşkın bakmış
sonra aklına gelmiş
ağaçları göstermiş.
“Bak şu iki ağacın
arası kale olsun.”
Vırakvırak gene
yüzünü ekşitmiş
“Olmaz, kalenin
ağları olur, burada
ağ yok ki” diye vıraklamış.
Örümcek Kafadanbacak gülümsemiş
“İsterseniz ben
oraya ağ yaparım
ama bir şartım var
beni de oynatırsanız”
demiş.
Vırakvırak ve Çataldil
bunu kabul etmişler…
Kafadanbacak iki
ağacın arasına güzel
bir ağ örmüş…
Sonra üçü birden
güzel güzel oynamaya başlamışlar…

12 Haziran Dünya Çocuk işçiliği ile
mücadele gününde çocuk hakları ile
ilgili Çocuk Vakfının “HAKLARI ÇALINMIŞ ÇOCUKLAR”
sergisinden güzel iki fotoğraf.
Paylaşmayı öğren benden. Hüznün tüm dillerini öğren. Ben nicedir sokaktayım, düşlerimi gezdiriyorum. Bil ki; en
çok, boş vermişlik yaralar beni.

Mavisel YENER

Nevcihan GÜROĞLU

Kış bitsin artık. Güneş açsın evler, sokaklar. / Güneş açsın çocukluğumun baharı. / Güneş açsın
çiçekler ve ağaçlar… / Dağlar ve ovalar, denizler ve nehirler, gökyüzü güneş açsın... Komşu
bahçelerden erik çalmak istemiyorum. / -O bahçeler kalmadı. / Ara sokakların arsalarında top
oynamak da istemiyorum. / -O arsalar da kalmadı. / Hayatıma misal, yıkık iki duvar arasında
ayakkabı boyuyorum. / Kış bitsin, şu iki araba lastiği ile nice denizlerde kulaç atarım. / Alır
giderim başımı, bakarsın arabam olur o lastikler.
Refik DURBAŞ

Kumral KEPKEP

RESSAM KARINCALAR İŞ BAŞINDA
Asuman KÜÇÜKKANTARCILAR - Coşkun GÖLE

Endanur
KARAKAYA

Emir Aras YAZAN

Ceylin KARAKAYA

Hazal Yaren
İNCEDAYI

Halit Buğra YAY
ORHAN GÜLER

Mehmet Eren
YILDIRIM

DÜNYAYI VERELİM ÇOCUKLARA
Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne
Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar
Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında
Dünyayı çocuklara verelim
Kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek
somunu gibi
Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar
Dünyayı çocuklara verelim
Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı
Çocuklar dünyayı alacak elimizden
Ölümsüz ağaçlar dikecekler
Nazım Hikmet

Evrasu
KARAKAYA

GENÇ KARINCALAR İŞ BAŞINDA
DÜŞÜNCELİ ÇOCUK
Harçlıklarını biriktirip,
Bisiklet alacaktı çocuk,
Babası işsiz kaldığı gün,
Okul çıkışı gizlice,
Aile bütçesine katkı için,
Bisikletçinin yanında,
Çalışmaya başladı !..
Berkun Demir Madenoğlu

MİZAH ve KARİKATÜR GRUBU tarafından hazırlanmıştır.

Enver Tuna Ormancı

Yunus Emre Demirkaya
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