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KARINCALARI ANLATIR MISINIZ?

Karınca Abi, size gelen mektupları, sizin 
yanıtlarınızı ilgiyle izliyor, okuyorum. Çok 
şey öğreniyorum mektuplardan ve sizden. 
Kafama takıldı da sorayım, dedim. Siz 
gerçek bir karınca mısınız? Türkçeyi nasıl 
öğrendiniz? Hangi okulları okudunuz ki bu 
kadar bilgilisiniz? Kış günü ağustos böceği 
gelip de sizden yiyecek istese verir misiniz?

 Selam ve sevgiler… 
       

Dünya Meraklı

 Sevgili Dünya kardeşim, geçekten 
de soyadın gibisin. Onlarca mektup 
alıyorum, ilk kez senin gibi mektup yazana 
rastladım, ben de yanıtlıyorum. Evet ben 
gerçek bir karıncayım. İstiyorsan en 
sorundan başlayalım. Biz karıncalar çok 
çalışkan böcekleriz. Çalışkanız ama bencil 
değiliz. Zorda kalana yardım edilmez mi 
hiç. Bakmayın zamanında ünlü bir yazar 
öyle bir benzetmede bulunmuş. Sizin 
evinize zorda kalan birisi gelip de yardım 
istese ne yaparsanız biz de aynısını 
yaparız. Her zaman paylaşımcı olun. Bunu 
da unutmayın.

 Şimdi gelelim kendimizi tanıtmaya. 
Sıcak iklimleri severiz. Hemen hemen 
dünyada Kutuplar dışında her yerde 
yaşarız. Böcekler içinde en büyük beyne 
sahibiz. Bu yüzden öğrenmemiz kolay 
oluyor. Türkçe dili çok güzel, siz de en ince 
ayrıntısına kadar öğrenin. Öyküler, şiirler 
yazın. Yani dilinizin güzelliğini eserlerinizde 
gösterin. Beynimizde 250 bin hücre 
varmış, bilim insanları öyle diyor. Günde 
yedi saat uyuyoruz. Uykunun önemi de 
büyük elbette. Sizler de daha fazla uyuyun. 
Bir çocuk günde 8-10 saat uyumalıdır. 
Karıncaların dünyadaki ağırlıkları, insanların 
ağırlığından fazlaymış. Bizi öyle küçük 
görmeyin. 

 Antenlerimiz sadece dokunmak için 
değil, koku almak için de kullanılıyor. Tüm 
böcekler gibi altı bacağımız vardır. Kraliçe 
arıların doğduklarında kanatları vardır. 
Zamanla düşer onlar. Böcekler içinde tarım 
yapan tek böceğiz. Yuvalarımızda mantar 
yetiştirip onlardan protein sağlarız.  
Sonra yuvalarımızda tuvalet olarak 
kullandığımız yerler vardır. 

 Yeryüzünde 150 milyon yıldır 
yaşıyoruz en az. Bilim insanları bunu 
fosillerden çıkarmışlar. Bilmiyorum daha 
ne yazayım. Sanırım az da olsa bizler 
hakkında bilgin olmuştur. 

 Sana mutlu yarınlar, derslerinde 
başarılar dilerim...

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi için Çocuk 
Vakfı’ nın düzenlediği “Her Çocuk Haklarıyla Doğar” 
sergisinin 26. Maddesini canlandıran çizer arkadaşımız 
Ender Dandul ve eseri.

Dörtnala gelip Uzak Asya’dan
Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan
  bu memleket, bizim.
                                   Nazım Hikmet

Madde 26: 
Sosyal Güvenlik
Çocuk, sosyal sigorta dahil, sosyal güvenlik imkanlarından 
yararlanma hakkına sahiptir.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI

ÇOCUKLARIN 
HAKKI DA VAR, 
BİLDİRİSİ DE VAR 

KIRMIZI KARINCA
DİYOR Kİ:
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Ender DANDUL

Hasan KARACA



GÖZLÜKLÜ KARINCA
Eleştirmen

TARİHÇİ KARINCA

ÖĞRETMEN YAZAR: SEVİYE MERİH

Seviye Merih, bir öğretmen, Antalya’da yaşıyor birçok öğrencisi 
var doğal olarak aynı zamanda çocuklar için çok keyifli kitaplar 
yazıyor. 
Parmak Çocuk yayınlarından çıkan 
turuncu renkli bir leyleği anlattığı 
10’SUZ OLMAZ LİPPOLA, iki minik 
ker tenkelenin  öyküsünün 
işlendiğiBetül Tarıman’la kaleme 
aldığı PİTİ İLE REPTİ, AKİO VE 

FLEDO ve en son çıkan MİNİK KUTUP AYISI BOZObu 
kitaplardan bazıları.
İsterseniz burada sözü Seviye öğretmeninize bırakalım; 
bakalım neler söyleyecek?

Merhaba çağın harika çocukları ve 
tüm Metal Karınca okurları!
Ben bir İngilizce öğretmeniyim. 
İngilizce’de “merhaba”, “hello” 
ya da “hi” şeklinde söylenir 
en çok. Bunu bilmeyen 
neredeyse yok gibi! 
Pe k i  “ m e r h a b a ” 
sözcüğünün sözlük 
anlamını biliyor musunuz? 

Merhaba, “benden sana zarar gelmez” 
demekmiş özünde. 
Ben okumayı çok ama çok seviyorum. Sizin de çok sevdiğinizi 
hissediyorum. 
Bu güzel dergiyi keyifle okuduğunuza göre 
Kitap okuyandan kime ne zarar gelmiş ki, öyle değil mi?
O halde sizden ve benden de kimseye zarar gelmez!
Yeni yıla girdiğimiz şu günlerde içimizdeki ışıltı dilerim hiç 
azalmaz.
Bayılacağımız sürprizlerle kucaklar bu yıl bizi. 
Yepyeni kitaplarla örneğin… Yaşasın!!!
Okuyalım, okuyalım, okuyalım!
Öyle çok okuyalım ki anlayalım, çoğalalım, çoğaltalım iyiyi, güzeli, doğruyu! Birlikte!
Antalya’dan sımsıcak sevgimle hepinize!

PARADA BİR OZAN : YUNUS EMRE

200 liranın üzerindeki 
kişinin kim olduğunu 
çoğunuz biliyordur 
kuşkusuz ama ben 
bilmeyenler için anlatayım 
bir daha. Bu kişi Anadolu’da 
Türk şiirinin öncülerinden 
sayılan 1238– 1328 
yılları arasında yaşamış 
Yunus Emre’dir. Kendi 
çağında yaşayan başka şairler Arapça ve Farsça 
şiirler yazarken o hep Türkçe yazmıştır.
Bir kulak verelim bakalım neler diyor bize Yunus:

Bir Kez Gönül Yıktın İse

Bir gez gönül yıktın ise, kıldığın 

namaz değil

Yetmiş iki millet dahi, elin yüzün 

yumaz değil

Bir gönül yaptın ise, er eteğin 

tuttun ise

Bir gez hayr ettin ise, birine bin az 

değil

Erden sana nazar ola, için dışın nur 

ola

Beli kurtulmuştan ola, şol kişi kim gammaz değil

Er odur alçak dura, ayak odur yola vara

Göz odur ki Hakk’ı göre, gündüz gören göz değil

Yunus Emre’m sözün satar, söze bal ü yağ katar

Altmış bin sarrafa satar, yükü gevherdir koz değil

NASREDDİN KARINCA Hülya ERŞAHİN



ÖYKÜCÜ KARINCA

KELOĞLAN VE DELİFİŞEK
Alkın TÜRKSOY- Adnan EROKTAY

PROFESÖR KARINCAPROFESÖR KARINCA

Yanıtlar:
 1. 6 tane  hayvan var.
2. Balık, fil, geyik, kanguru, 
ördek, salyangozSorular:

1- Burada kaç hayvan var?
2- İsimlerini söyler misin.

GENÇ 
KARINCALAR

Emre EROĞLU

İzmir Özel Yücel Tonguç Ortaokulu ve 

Ankara Özel Büyük Ortaokulu öğrencileri-

nin ortak projesidir.Birinci okulun öğrenci-

si;Kırmızı Başlıklı Kız, Peter Pan, Keloğlan, 

Külkedisi, Yedi Cüceler, Hansel ve Gratel, 

Alaaddin, Lamba Cini, Kırk Haramiler, 

Pinokyo, Karagöz-Hacivat, Nasreddin 

Hoca, Rapunzel, Parmak Çocuk, Padişah, 

Kurşun Asker, Çizmeli Kedi, Kurbağa Prens, 

Sinbad, Uyuyan Prenses, Fareli Köyün 

Kavalcısı, Bremen Mızıkacıları, Ağustosbö-

ceği ve Karınca, Kibritçi Kız gibi bilinen 

masal karakterlerini kullanarak bir masala 

başlıyor hiç tanımadığı diğer okuldaki 

öğrenci de bu masalı tamamlıyor. Böylece 

ortaya birbirinden güzel masallar çıkıyor.

Bir varmış, bir yokmuş; evvel zaman içinde, 

kalbur saman içinde bir köy varmış. Bu köyde 

Keloğlan ve Ahmet Alper Dede ayni evde 

yaşarmış. Kara Vezir ise büyük bir çiftlikte 

atları ve askerleri ile birlikte yaşarmış.

Bir gün Kara Vezir’in atı Deli Fişek kaçmış 

ve Keloğlan’ın evine gelmiş. Keloğlan, atı 

sahipsiz sanmış ve onu sahiplenmiş. Birbirleri-

ni çok sevmişler. Bu durumu öğrenen Kara 

Vezir, çok 

sinirlenmiş. 

Atını Keloğ-

lan’ın çaldığını 

düşünmüş. 

Askerleriyle 

birlikte 

Keloğlan’ın 

evine gitmiş-

ler. Keloğlan 

evde yokmuş. 

Keloğlan’ın 

annesi, atla gezintiye çıktıklarını söylemiş. 

Kara Vezir’in her yerde Keloğlan’ı aradığını 

öğrenen Ahmet Alper Dede yolda Keloğlan’ı 

bulmuş ve ona her şeyi anlatmış. Keloğlan da 

atına atladığı gibi Pamuk Prenses ve Yedi 

Cücelerin yaşadığı kulübeye gitmiş. Orada 

Kırmızı Başlıklı Kız’a rastlamış.

Keloğlan, başına gelenleri anlatmış.

Yedi Cüceler, “Burada saklanamazsın. Kara 

Vezir seni eliyle koymuş gibi bulur.” demişler. 

Hepsi birlikte ne yapacaklarını düşünürken 

Pamuk Prenses ’in aklına bir şey gelmiş.

Pamuk Prenses, Kara Vezir kulübeye 

geldiğinde onun karşısına çıkmış. Kara Vezir 

Pamuk Prenses ‘in güzelliğinden, Pamuk 

Prenses de 

Kara Vezir’in 

yakışıklılığın-

dan etkilen-

miş. Kara Vezir 

’in gözleri, o an 

Pamuk 

Prenses ’ten 

başkasını 

görmemiş. Atı 

Deli Fişek’i bile 

gözden çıkarmış ve onu Keloğlan’a hediye 

etmiş.

Kara Vezir, Pamuk Prenses ile, Keloğlan da 

Kırmızı Başlıklı Kız ile evlenmiş. Kırk gün kırk 

gece düğün yapmışlar.
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Ayaz-Aras 
DEMİRCİ

Mert BULUZ

Yusuf Emir 
BULUZ

I l a y d a  
DURMUŞ

Emine-Zübeyde 
Ecrin ARIKAN

Ertuğrul 
YAVUZ

Ayaz-Eymen 
BAYRAK

Irmak PEHLİVAN

Aze 
SOZER

Recep Miraç 
AYDOĞAN
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RESSAM KARINCALAR İŞ BAŞINDA 
Asuman KÜÇÜKKANTARCILAR - Coşkun GÖLE


