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Arı Bobo ve Arı Meli 
Bal yapımıyla ünlenmiş arıların, aslında bunun dışında çok önemli başka bir görevi 
daha var: Dengeli bir ekosistem, biyoçeşitliliğin korunması ve gıda üretimi için
polinatör olmak!
Arılar, çiçek polenlerini başka çiçeklere taşıma yetenekleri sayesinde, meyve ve
tohum üretimini sağlarlar. Arılar ve diğer polinatör canlılar olmasaydı neredeyse hiçbir 
ağaç veya bitki meyve veremezdi. Fakat böylesine önemli bir görevi olan arılar, tarımda 
kullanılan tarımsal kimyasallar yüzünden dünya çapında tehlike altında! 

Bilin bakalım bunlar kim?



Zebra Balığı Roy ve Rey
Sulara bulaşan tarımsal kimyasallar, suları kirletir
ve sularda yaşayan canlıları tehdit eder. Sucul
ekosistemlerin doğal dengesi bozulur.
Tüm balıklar da tarımsal kimyasallardan olumsuz 
etkilenir. Tıpkı Zebra Balıkları gibi! Biz de, tarımsal 
kirlilikten etkilenen tüm sucul canlıları temsilen 
Roy ve Rey kardeşleri hikâyemize davet ettik. 

Kırtavşanı Tati
Yoksa tam olarak tavşana benzetemediniz mi? 
Çünkü aslında Kırtavşanı Tati, bir tavşan değil!
Kırtavşanı, Arap Tavşanı veya Yer Köpeği olarak
da bilinen Tati,  kemiriciler takımı üyesidir.
Aşağı yukarı yumruğumuz kadar olan bu sevimli 
dostumuz, zıplama konusunda olağanüstü
yeteneklidir. Uzun mu uzun kulakları onun çok 
sıcaklarda serinlemesini sağlar. İnanmayacaksınız 
ama su da içmez! Bu özellikleri sayesinde çok sıcak 
iklimlerde hatta çöllerde bile rahatlıkla yaşayabilir. 
Ancak sevimli dostlarımızın sayısı, tarımda
kullanılan tarımsal kimyasallar nedeniyle azalıyor
ve bu durum doğal dengeyi olumsuz etkiliyor.



Dudu’nun Elma Bahçesi, kırmızı, sulu ve parlak elmaların 
yetiştiği, rengârenk çiçeklerin açtığı eğlenceli bir bahçeydi. 
Bu bahçede yaşayan bütün hayvanlar neşeli oyunlar oynar, 
şarkılar söyler ve kıpır kıpır dans ederlerdi. 
Şen kahkahaları diğer bahçelerden bile duyulurdu.





Arı Bobo da diğer tüm hayvanlar gibi, Dudu’nun Elma Bahçesi’ni çok severdi. 
Kırmızı, sulu ve parlak elmaların ışıltısı gözlerini kamaştırırdı. Mis gibi kokan 
çiçeklere konar, arkadaşlarıyla bol bol oyun oynardı.
Güne başlarken ilk işi, her sabah koşuya çıkan kırtavşanı Tati’ye tatlı tatlı
vızıldamak olurdu:
“Hey Tati! Tati! Günaydın!” 
Çoğu zaman Tati onu duymaz ve pır diye uzaklaşıverirdi. 



Tati’nin bütün ailesi burada yaşardı. 
Annesi Bayan Tuti, babası Bay Toti, 
kız kardeşi Titi ve abisi Teti. 
Kırtavşanı kardeşler, oradan oraya zıp zıp zıplamayı 
ve saklambaç oynamayı çok severlerdi. 
Teti, ayna gibi parlak elmaları görünce saklanmayı unutur, 
Tati ise bu fırsatı hiç kaçırmaz ve onu hemen sobelerdi.
Titi ise ikisine çok gülerdi.



Arı Bobo, antenlerini dikmiş çiçekleri izlerken,
derede hoplaya hoplaya oyun oynayan zebra balığı 
ikiz kardeşleri gördü ve neşeyle onlara selam verdi:
“Merhaba Roy! Merhaba Rey!”
“Merhaba Arı Bobo! Hadi bizimle oynamaya gel!”
“Önce çiçeklere konmalıyım! Sonra gelirim!”



Zebra balığı ailesi, elma bahçelerinin arasından akan bu pırıl pırıl derede yaşar, 
birbirinden güzel balıklarla birlikte masmavi suyun keyfini sürerlerdi. 
Arı Bobo da çiçek ararken, derenin temiz ve berrak suyundan içer, soluklanırdı. 
Söylediği şarkıya tüm hayvanlar eşlik ederdi:
“Masmavi güzel dere! Neşeyle kıpırdaşan ağaçlar! Kırmızı elmalar! 
Merhaba! Merhaba! Merhaba!”



Günlerden bir gün, Dudu, her zamanki gibi, elma ağaçlarına,
 “Günaydın kırmızı, sulu ve parlak elmalarım,” dedi ve der demez bir çığlık attı:

“ELMALARIM NEREDE! ELMALARIM YOK!”

 



Oyun oynarken, Dudu’nun çığlığını duyan 
Tati, Titi ve Teti donakaldı!
Dudu’nun en sevdiği elmalar yok olmuştu! 
Roy ve Rey sudan zıplayıp ağaçlara baktılar.
Gerçekten de Dudu’nun en sevdiği elmalar yok olmuştu! 

 



Dudu çaresizce tüm bahçeyi baştan başa dolaştı. 
“Ah! Ne yazık! Kırmızı, sulu ve parlak elmalarım yok olmuş! 

PEKİ, BUNU KİM YAAAAPTI!”
Tam o sırada minik bir kurtçuk ağzını açtı ve kırmızı, sulu ve parlak elmalardan birini ısırdı. 

Bunu gören Dudu çok kızdı:
 “Demek elmalarımı sen yedin! Demek izin bile istemedin! 

HEMEN BAHÇEMDEN ÇIK GİT!”



Minik kurtçuk Dudu’yu duymamış gibi yaptı. 
Üstelik elmaları yiyen sadece bu minik kurtçuk değil,

 bir sürü kurtçuktu.

“Hayır! Hayır! Elmalarımı yiyip bitiremezsiniz!”

Kurtçuklar Dudu’ya aldırış etmeden 
elmaları yemeye devam ettiler.

 Dudu, “Öyle bir toz püskürteceğim ki üzerinize,
 bir daha elmalarımı yiyemeyeceksiniz!”  dedi 

ve hışımla bahçeden çıktı.



Evden getirdiği büyük bir şişeyi kurtçuklara doğru tutan Dudu, 

“KIRMIZI, SULU VE PARLAK ELMALARIMI YEMENİZE ASLA İZİN VERMEM!”

diye avazı çıktığı kadar bağırdı ve ağaçlara duman rengi bir toz püskürttü. 

“PISSSSSSSS! PISSSSSS!”

Bu tozdan kaçan kurtçuklar ağaç kabuklarının içine gizlendiler ama yine de
bahçeyi terk etmediler. Bahçede yaşayan diğer tüm canlılar ise öyle korktular ki… 
Bayan Tuti ve Bay Toti çocuklarını telaşla eve çağırdılar.



Arı Bobo şaşkınlıkla, “Tati, nereye gidiyorsunuz?” diye sordu. Tati üzülerek,
“Dudu’nun püskürttüğü tozdan kaçıyoruz! Burada daha fazla kalamayız,” dedi.
“Ama neden?”
“Bu toz, oyun oynadığımız yerleri mahvediyor, yemeklerimizi bozuyor
ve evimizin içini bile kirletiyor,” dedi. 
Arı Bobo duyduklarına inanamadı. Keyfi kaçtı.
Çiçeklere bile uğramadan evine geri döndü.  



Ertesi gün, Dudu, bahçesinin halini görünce az kalsın küçük dilini yutacaktı. 
Şaşkın şaşkın etrafa bakarken Arı Bobo’nun sesiyle yerinden sıçradı:

“Bu duman rengi tozu lütfen bir daha püskürtme Dudu!” dedi Arı Bobo.
“Nedenmiş o? Bütün elmalarım yok oluyor! 

Kurtçukların gitmesi için bu toz gerekli!”
“Ama bu toz hiçbir işe yaramıyor!

 Her şeyi daha kötü bir hale getiriyor! 
Görmüyor musun, kurtçukların sayısı artmış!” 



Bütün elma ağaçlarına tek tek bakan Dudu, kurtçukların çoğaldığına inanamıyordu: 
“AAAAA! Yeter artık! Elmalarımı rahat bırakın!” 

diye bağırdı ama sesini duyan yoktu. 
Kurtçuklar durmadan artıyordu. Dudu ne yapacağını düşündü.

“Evet! Buldum! Ah tabi ya! 
İşte şimdi gitmek zorunda kalacaklar!” dedi ve heyecanla evine döndü.

 Arı Bobo’nun söylediklerini tamamen unutmuştu.



Dudu, bu defa çok daha büyük bir şişeyle bahçede dolaşıyordu.
Hatta şişe o kadar büyüktü ki, bir an elinden kayıp düşecek gibi oldu. 
Gördüğü her ağaca bolca püskürtüyordu. 





Derenin içini görmek iyice zorlaşmıştı. 
Pırıl pırıl dere artık çok bulanıktı. 
Şimdi de, zebra balığı ailesi toplanmış gidiyordu.
Arı Bobo, Roy ve Rey Kardeşlerin yanına doğru uçtu.
“Neler oluyor? Nereye gidiyorsunuz böyle?” diye sordu.



Çok mutsuz olan Roy ve Rey Kardeşler aynı anda:
“Dudu çok fazla toz püskürttü. Dere çok kirlendi!
Daha temiz bir dere bulmaya gidiyoruz!” dediler.
Arı Bobo çok üzgün ve şaşkındı. 
Bu kadar kısa sürede Dudu’nun bahçesine neler olmuştu! 
O güzel çiçekler, kıpkırmızı elmalar, neşeli arkadaşları yok oluvermişti! 



Dudu o kadar çok, o kadar çok, o kadar çok duman rengi toz 
püskürtmüştü ki, ertesi gün uyandığında, elmalarını yiyip bitiren 
kurtçukların bahçeden gittiğine emindi.

“Oh! Nihayet kırmızı, sulu ve parlak elmalarıma kavuşacağım!”

Ama onu kötü bir sürpriz bekliyordu. Kurtçuklar duman rengi 
tozdan hiç etkilenmemişlerdi. Ağaçların her yanını kaplamışlar, 
daha da artmışlardı. Dudu olup biteni bir türlü anlamıyordu.

“AHHHHH! BU İMKÂNSIZ! İMDAAATTTT!”

Kırtavşanları, arılar, sincaplar, toprak solucanları, zebra balıkları
ve daha bir sürü hayvancık da bahçeyi bırakıp gitmişti. 

Dudu’nun bahçesi artık eğlenceli değildi.





Arı Bobo solmuş bir çiçeğin tepesinde, üzgün üzgün 
otururken, birinin ona seslendiğini duydu:
                          “Hey! Arı Bobo!” 



Bu Arı Meli’nin sesiydi. Arı Meli sık sık çıktığı seyahatlerin birinden yeni dönmüş, 
döner dönmez de Dudu’nun Elma Bahçesi’ne gelmişti. 
Fakat bir anda vızıltısı azaldı, gözleri doldu.
Arı Meli, “Burada neler oluyor? Bütün bu güzel çiçeklere ne oldu böyle?” dedi 
ve Arı Bobo’dan cevap bekledi.



Arı Bobo ne diyeceğini bilemiyordu. Çok üzgündü.
“Dudu elmalarını yiyen kurtçukları bahçeden çıkarmak için duman rengi toz 
püskürtüyor. Her gün biraz daha fazla, her gün biraz daha çok…” dedi ve
sözünü bitirmeden Arı Meli her yerden duyulabilecek bir çığlık attı. 
“ NEEEEE! Duman rengi toz mu? O tozu biliyorum!

O TOZ SAĞLIĞA ZARARLI BİR KİMYASAL!
Antenlerimize bulaşırsa uçamayız! Kanatlarımıza bulaşırsa kımıldayamayız! 
Rengârenk tek bir çiçek bile bulamayız! Eğer bu tozu yutarsak şarkı da söyleyemeyiz! 
Hatta asla vızıldayamayız! Kaç Arı Bobo, kaç! ”  



Arı Meli alelacele uçarak kaçmaya çalışırken Arı Bobo arkasından yüksek sesle bağırdı:
“Hey! Arı Meli! Bahçeyi kurtarmalıyız! 

Burayı bu halde bırakamayız! Mutlaka bir yolu olmalı!”
Arı Meli şaşkınlıkla Arı Bobo’ya baktı;

“Aslında haklısın! Sanırım bir yolunu biliyorum!” dedi. 
Arı Bobo sevinçten Arı Meli’yi sımsıkı kucakladı.



Arı Meli tane tane konuşurken Arı Bobo da dikkatle onu dinliyordu:
“Seyahatlerimden birinde, organik bir elma bahçesine girmiştim. 
Bir de ne görsem beğenirsin? Ağaçların dallarına koku salan parfüm şişeleri bağlamışlar!”
“Neden peki?”
“Büyük bir koku bulutu için!”
“Kötü bir koku mu?”
“Hayır, hayır. Kötü bir koku değil, hiçbir canlıya zarar vermiyor.”
“Peki ne işe yarıyor?”
“Elmalara zarar veren  kurtçukların kafalarını karıştırıyor. Bu koku bulutunun içinde kalan 
kurtçuklar mevsimleri şaşırıyor. Kışın geldiğini sanıp kış uykusuna yatmak için aceleyle
evlerine geri dönüyorlar. Böylece elmalara zarar veremiyorlar. Bahçe kurtulmuş oluyor!”
Arı Bobo sevinçten, “YAŞASIN! YAŞASIN! Kurtçuklar gidiyor, elmalar geliyor!” diye bir şarkı
uyduruverdi birden.





Arı Bobo, hızla uçarak Dudu’nun kapısını çaldı. 
“Dudu! Dudu!” 
Kapıyı gözyaşlarıyla açan Dudu son kalan
kırmızı, sulu ve parlak elmayı sıkı sıkı tutmuştu.

“Ah Arı Bobo! Haklı çıktın! Bu toz hiçbir işe yaramıyor!
Kurtçuklar her gün çoğalıyor. Bu tozu hiç kullanmamalıydım!”

Arı Bobo heyecanla, “Ama bir yolu…” dedi ve Dudu yine konuşmaya başladı:

“Bahçem artık hiç eğlenceli değil! Elmalarım sulu ve kırmızı değil! 
Bütün hayvanlar duman rengi bu tozdan kaçıp bahçeyi terk ediyorlar!”

Arı Bobo Dudu’ya sesini duyurabilmek için yüksek sesle:
“Dudu! Dudu! Beni dinle Dudu! Bahçeyi kurtarmanın bir yolu var! 
Her şeyi düzeltebiliriz!”





Arı Bobo, kurtçukları kış uykusuna yollayan parfümden birkaç şişe getirmişti.
“Bütün ağaçların dallarına bu parfüm şişelerini bağlayacağız tamam mı Dudu? 
Kurtçuklar bu parfümü koklar koklamaz, kış uykusuna yatmak için evlerine geri 
dönecekler!”
“HADİ DENEYELİM O ZAMAN!” diyerek sevinçle zıpladı Dudu. 



Dudu, elma bahçesindeki tüm ağaçların dallarına bu parfüm şişelerinden bağladı. 
Kokuyla bir anda şaşkına dönen kurtçuklar, panikle sağa sola koşmaya başladılar.

Birkaç gün içinde bahçedeki tüm kurtçuklar evlerine geri dönmüşlerdi.



Duman rengi tozun etkisi geçince eskiden olduğu gibi
bahçenin o capcanlı hali geri gelmişti. 
Arı Bobo vızıltılı şarkısını söylüyor, birbirinden güzel çiçeklerin
arasından hangisini seçeceğine bir türlü karar veremiyordu.
Tati, kardeşleriyle piknik yapıyordu. 
Bay Toti’nin yaptığı havuçlu keki yemek için sıraya girmişlerdi. 
Bayan Tuti ise sırtını ağaçlardan birine yaslamış, uyukluyordu.



Roy ve Rey Kardeşler dalgıçlık denemeleri yaparken, 
dereden su içen Arı Bobo’ya su püskürttüler. Islak antenleri aşağı 
inen Arı Bobo, suyun üstünde kendi yansımasını görünce gülmeye 
başladı. Roy ve Rey Kardeşler de onun kahkahalarına katıldı.



Yeniden elmaların parladığı, çiçeklerin açtığı bu bahçe artık organik bir bahçeydi. 
Dudu bahçesiyle gurur duydu:

“Ne kadar da güzel ve sağlıklı bir bahçem var!”
Dudu olup biten tüm bu harika şeylere ve öğrendiklerine minnettardı! 

Bu arada, yolunuz düşer de Dudu’nun Organik Elma Bahçesi’ne giderseniz, 
Arı Bobo’ya, Tati’ye, Roy ve Rey Kardeşlere selam söyleyin!

Arı Meli mi nerede? O yine seyahate çıktı!





                                  Değerli Ebeveynler ve Öğretmenler,

Konvensiyonel tarımsal üretimde -diğer bir ifade ile gıda üretiminde çoğunlukla uygulanan tarımsal üretim 
biçimi - bitki hastalıklarıyla ve zararlı böceklerle mücadelede en sık uygulanan yöntem, pestisit kullanımıdır. 
Ancak toksik etkisi olan pestisitlerin yaygın, yoğun ve yanlış kullanımı, ekosistemin dengesinin bozulmasına, 
suların ve toprağın kirlenmesine ve toprağın verimsizleşmesine neden olur.
Pestisitlerin; hedef dışı organizmalar, tarımsal üretim için çok önemli olan yararlı canlılar ve pestisit
uygulanmış ürünleri tüketen hayvanlar üzerinde de birçok olumsuz etkisi vardır. Hem üreticiler hem de
tüketiciler açısından akut ve kronik sağlık problemlerine sebep olduğu da bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) istatistiklerine göre 1990’larda kullanılan pestisit miktarı ile 
2010’larda kullanılan pestisit miktarı kıyaslandığında, pestisit kullanımının %50’den fazla arttığı görülmüştür. 
Bu artışın sebeplerinden biri, hastalık etmenleri ve zararlı böceklerin pestisitlere karşı dayanıklılık
geliştirmesidir. Buna bağlı olarak üreticiler, her yıl, bir önceki yıla göre daha fazla miktarda pestisit
kullanabilmektedir. 
Oysa pestisit kullanımı olmadan veya pestisit kullanımını en az düzeye indirerek üretim yapmak mümkün.
Entegre Zararlı Mücadelesi, organik tarım ve agroekolojik üretim gibi yaklaşımlarla doğa dostu tarımsal
üretim yapılabilir. Örneğin, elmalarını kurtçuklardan korumak isteyen Dudu her defasında daha da fazla
pestisit kullanıyor! Pestisit kullanımını artırdıkça kurtçukların dayanıklılığı artıyor ve bahçesi yok olmaya yüz 
tutuyor! Oysa kurtçukların çoğalmasını feromonlar engelleyebiliyor! Feromanlar sayesinde elmalar zarar 
görmüyor! Böylelikle kurtçuklardan kurtulmaya çalışırken doğaya ve insan sağlığına verilen zarar ortadan 
kalkıyor.

Çocuklarımıza sağlıklı gıdalar sunabilmek ve sürdürülebilir
 bir gezegen bırakmak için hepimizin yapabilecekleri var. 

En önemlilerinden biri de doğa dostu tarımsal üretimi desteklemek! 
Unutmayın, doğaya iyi gelen bize de iyi gelir!



Küresel Çevre Fonu (Global Environment Facility- GEF) tarafından finanse edilen ve FAO tarafından yürütülen 
“Orta Asya ülkelerinde ve Türkiye’de Pestisitlerin Yaşam Döngüsü Yönetimi ve Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK) 
Sınıfında Yer Alan Pestisitlerin Bertarafı” projesi, KOK pestisitleri bertaraf etmeyi ve pestisitleri sağlıklı bir
şekilde yönetme kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Gelecekte maliyetli bertaraf gerektirecek tarımsal kimyasalların yeniden birikimini önlemek ve küresel olarak 
kullanılan pestisitleri azaltmak için FAO, ‘Koru ve Üret’ yaklaşımı ile sürdürülebilir ve ekosistem tabanlı tarımsal 
üretimi teşvik etmektedir. Bu anlamda bu proje, pestisit kullanımının azaltılması ve aşamalı olarak tamamen 
bırakılması için Entegre Zararlı Yönetimi veya organik tarım gibi uygulamalara da özel önem vermektedir.
Ancak gerçek bir değişim için en önemli unsur, toplumda bu konularda farkındalık yaratmaktır.
2021 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı olarak ilan edilmiştir. 
Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı ile daha fazla meyve ve sebze tüketmenin, beslenme ve sağlık yararları
vurgulanırken meyve ve sebze üretiminde tarımsal kimyasal kullanımına bağlı ortaya çıkan gıda güvenilirliği 
riskleri hakkında tüketicileri bilgilendirmek hedeflenmektedir.

Hikaye kitabımız, hem bahsedilen FAO proje hedeflerine katkıda bulunmak ve aynı zamanda 2021
Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı’nın hedeflerine de katkıda bulunmak için hazırlanmış ve basılmıştır. 
FAO’daki tüm çabalar, daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve tüm canlılar için daha iyi bir 
yaşam amacıyla; gıda sistemlerimizi daha sürdürülebilir, kapsayıcı ve daha direngen hale getirmek içindir.
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Dudu bahçesindeki kırmızı, sulu ve parlak elmalarını kurtçuklardan korumak ister. 

Fakat ne yaparsa yapsın bunu başaramaz.

 Dudu’nun elma bahçesi yok olmak üzereyken bu duruma çok üzülen Arı Bobo, 

Dudu’ya yardım etmeye karar verir.

 Bakalım Arı Bobo, Dudu’nun elma bahçesini kurtçuklardan kurtaracak mı?


