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Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ayrı kaldığımız süre içinde beni özlediniz mi? “Tabii ki 

özledik, biz iyiyiz, sen nasılsın?” dediğinizi duyar gibiyim. Elhamdülillah bende iyiyim. Geçen 

gün neler olduğunu size anlatmak için sabırsızlanıyorum. Akşam olunca sütümü içip, 

dişlerimi fırçalayıp size koştum. Neyse sizi çok meraklandırmadan anlatmaya başlayayım en 

iyisi.  

Tatildeydik, bu yüzden okul yoktu. Yani sabahları çok erken kalkmak yerine biraz daha 

uyuduk. Annem seslenince, abimle birlikte uyandık, yüzümüzü yıkadık. Ve hep beraber 

kahvaltımızı yaptık. Annem menemen yapmış ama içine biber de koymuş. Biliyorsun biberi 

pek sevmem. Ama ayıkladığım biberler çöpe gidince de üzülüyorum. Dünyada o kadar aç 

insan varken benim yemek seçmem doğru bir hareket olmaz. Bu yüzden tadından çok 

hoşlanmasam da biberleri ayırmadan yedim. Hem diğer sebzeler ve ekmekle karışık yiyince 

biberin tadını çok hissetmedim.  

Ardından abimle biraz kitap okuduk. Sonra da salonda çizgi film izlemeye başladık. Çizgi film 

o kadar heyecanlıydı ki yerimizde duramadık. Fark etmeden koltukların tepesinde zıplamaya 

başladık. Abim yanımda zıplarken elindeki yastığı bana çarptı. Bende elime yastık alıp ona 

karşılık verdim. Biz birden yastık savaşı yapmaya başladık. Odanın içinde koşturduk. Böyle 

oynarken çok eğleniyoruz ama bu annemin pek hoşuna gitmiyor. Neymiş çok gürültü 

yapıyormuşuz, komşular rahatsız olurmuş, ev çok dağılıyormuş falan. Bizim hiç eğlenmeye 

hakkımız yok mu arkadaşlar! Ve tam da dediğim gibi oldu. Biz abimle koltuk tepelerinde 

zıplarken annem sesimizi duyup odaya geldi. Odanın halini görünce yüzündeki şaşkınlığı 

saklayamadı tabii. Bize daha sessiz oynamamızı ve odayı toplamamız gerektiğini söyledi. E 

biz de itiraz ettik. Ne zaman oyun oynasak karışıyorlar. Onu yapma, bunu yapma. “Biz 

eğlenmek koşmak istiyoruz” dedik. Annem bu sitemimize karşı sakince “bugün hava çok 
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güzel hadi biraz da dışarda oynayın o zaman” dedi. Abimle elimizdeki yastıkları bırakıp 

kapıya doğru gittik.  

Abim durur mu “en son gelen çürük elma” diyerek kapıya doğru koşmaya başladı. Ben de 

durmadım tabi ki, böylece koşarak dışarı çıktık. Dışarı çıktık çıkmasına ama ne abim ne ben 

arkadaşlarımızı bulamadık. Herkesin bir işi çıkmış. Kimse bizimle oynamaya gelmedi. 

Mahalle boş olunca hiç yadı olmuyor ki. Ama eve de dönemedik çünkü annemi kızdırmıştık. 

Abimle birlikte mahallenin parkında oturup söylenmeye başladık; Keşke kocaman bir oyun 

evimiz olsaydı. İstediğimiz kadar dağıtarak oyun oynayabilseydik. Kimse bize karışmasaydı. 

Sonra sessizce etrafı izliyorduk ki bir şey farkettik. Bir karınca yuvası!  

Bir süre onları izledik. Karıncalar da bizim gibi dışarda kalmış gibiydi. Onlara üzüldük. 

Sürekli dışarda geziyorlar, çalışıyorlar. Hiç oyun oynamıyor, eğlenmiyorlardı. Abimle birlikte 

onlara güzel bir ev yapmaya karar verdik. Parkın kum havuzunda güzel bir kale yaptık. Yani 

bence çok güzel olmuştu. Sonra karıncaların gelmesini bekledik ama hiçbiri gelmedi. Biz de 

onları tek tek tutup kalenin içine koyduk. Ama bir gariplik vardı. Biz ne kadar karıncaları 

kalenin içine taşısak da onlar kalede durmuyordu. Taşıdığımız karıncalar tekrar çıkıyor ve 

eski evinin yolunu tutuyordu. Herhalde evi beğenmediler diye düşündük. Bir pet şişe kapağı 

bulup içine su doldurduk. Karıncaların artık havuzlu bir evi vardı. Kim havuzlu evi beğenmez 

ki? Ahh arkadaşlar! Biliyor musunuz karıncalar bunu da beğenmedi! İyi niyetimizi 

anlamamaları beni sinirlendirmişti. Hızlıca karıncaları tekrar kumdan kalenin içine koymaya 

başladım. O esnada elimde inanılmaz bir acı hissettim. Karıncanın biri beni ısırıyordu. Sanırım 

onları fazla rahatsız etmiştim. “Abartma canım karınca sonuçta, canın ne kadar acımış olabilir 

ki?” dediğinizi duyar gibiyim. Ama abartmıyorum. Sakın karınca deyip geçme. Öyle kuvvetli 

kıskaçları var ki! Parmağımı bırakması için elimi salladım ama düşmedi. Abim karıncayı zorla 

ayırdı parmağımdan. Korkmayın karıncaya da zarar vermedi. Tabi ben canım acıdığı için 

ağlamaya başladım, abim de elimden tutup beni eve götürdü.  

    Eve gelince anneme her şeyi anlattık. Annem önce güldü sonra dedi ki; “Her hayvan kendi 

doğal ortamında mutludur. Eminim onların yerin altındaki evi sizin yaptığınız kumdan 

kaleden daha büyüktür. Evlerini kendi ihtiyaçlarına göre düzenlediklerine eminim. Onlar 

evlerini kendileri yapabilirler, siz onların evlerine zarar vermeyin yeter. Bir evi güzel yapan 

şey içinde hissettiğin mutluluktur.” 



Canım arkadaşlarım, işte o zaman anladım. “İnsanın kendi evi gibisi yok” derdi babam. Ben 

bu sözü değiştirdim, karıncaların kendi evi gibisi yok. Bir evi güzel yapan onun içindeki 

sevdiklerin ve huzurun. Eğer içinde ailem yoksa kocaman bir oyun evim olsa neye yarar. İçi 

oyuncakla dolu ama sevgisiz bir ev olur. Ben evimi seviyorum çünkü içindeki insanları 

seviyorum. Bugün karıncalardan çok güzel bir şey öğrenmiş oldum. Zaten sonra annemle 

anlaştık. Çok fazla dağıtmadan oyun oynayabiliriz. Dağıttığımızı da oyun bitince 

toplayabiliriz. Böylece hem annem hem de biz mutlu oluruz. Evimiz daha sıcak, daha güzel 

olur.  

İşte böyle arkadaşlar, her gün yeni bir şey öğreniyorum. Bir sonraki görüşmemizde acaba size 

ne anlatacağım? Merak ettiniz mi? Ben de merak ettim çünkü bilmiyorum. Yaşayalım ve 

öğrenelim. 

 


