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Bu eserin tüm yayın hakları Güçlü Çocuk ve
Advocates of Silenced Turkey-AST’ye aittir.

Eserde yer alan metin ve resimlerin, Güçlü
Çocuk ve AST'nin önceden yazılı izni olmaksızın,
elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir
kayıt sistemi ile çoğaltılması, yayımlanması ve
depolanması yasaktır.
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Zamanın birinde tüm bitkilerin, hayvanların
ve toprağın her sabah güneşle selamlaştığı,
kuşların şarkılar söylediği, coşkun derelerin
aktığı,
capcanlı
renkleriyle
herkesi
neşelendiren bir orman varmış.
Mis kokulu meyve ağaçlarının dalları
rüzgarla
dans
ederlermiş.
Ağaçların
gövdesinde kuşlar, köklerinde ise karıncalar
yaşarmış. Burada yaşayanlar herkesi seven,
çalışkan ve dürüst karıncalarmış. Birbirlerine
yardımcı oldukları için mutlu ve huzurlu bir
hayat sürerlermiş.
Ağacın köklerinde evi olan karıncalar,
çalışmak için her gün erkenden kalkar ve
dallara doğru tırmanırlarmış. Akşam olunca
da kuşlara selam vererek evlerinin yolunu
tutarlarmış. Bazı günlerde de ailecek
dallardaki meyvelere çıkar, orada eğlenir,
günbatımını izledikten sonra tekrar eve
dönerlermiş.
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Çiçek kokulu, güneşli bir günde Ormiga ve
ailesi piknik yapmak için meyveli dallara
doğru tırmanmaya başlamışlar. Karınca
Ormiga bu yolculuktan dolayı o kadar
heyecanlıymış ki, kalbi güm güm atıyor ve
antenleri mutluluktan titreşiyormuş.
Bir süre sonra her yeri hızlıca gri bulutlar
kaplamış. Aniden rüzgar esmeye başlamış.
Hava iyiden kararınca telaşlanan Ormiga :
-Babacığım, güneşimiz bizi bırakıp nereye
gitti? diye sormuş.
Baba karınca olgun bir sesle:
-Hiç endişelenme Ormiga, o hep bizimle
beraber. Yağmur yağacağı zaman bulut
kardeşler yan yana gelir. O zaman güneş, bir
süre bulutların arkasında kalır ve bu sebeple
onu bir süreliğine göremeyiz. diyerek
durumu izah etmiş.
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Ormiga, güneşin nerede olduğunu öğrenince
telaşlanmayı
bırakmış
ve
rahatlamış.
‘Yağmurun yağışını yüksekten izlemek kim
bilir ne kadar eğlencelidir!’ diye düşünmüş.
Bu hayalini düşünürken, gri bulutlara
rağmen en sevdiği neşeli şarkısını söyleyerek
yola devam etmiş.
Bu uzun yolun sonunda, parlak, kocaman ve
mis kokulu bir elmada konaklamaya karar
vermişler. Annesi en sevdiği kurabiyelerden
ve çöreklerden de getirmiş. Hep birlikte
sofrayı kurarlarken, Ormiga ‘pıt’ diye bir ses
duymuş. Bir başka ‘pıt’, sonra ‘pıt pıt’ ve daha
da güçlenen ‘pıt pıt pıt pıt’ sesleri eşliğinde
ıslanınca yağmur yağdığını anlamışlar:
Ormiga ''Olamaaaz! Canım kurabiyelerim
ıslanıyor!'' diye üzülerek bağırırken aniden
yağmur
kesilivermiş.
Babasının
elma
yaprağından
hemencecik
yapıverdiği
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şemsiyeyle üstlerini örtmesiyle yağmurun
kendisini ıslatmadığını pek geç fark eden
Ormiga anne ve babasıyla göz göze gelir
gelmez gülüşmeye başlamışlar.
-‘Yaşasınnn! Canımlarrr kurabiyelerrr sizi
ıslanmaktan koruyacağız..’ diye heyecanla
babasına dönmüş ve bu harika şemsiye için
teşekkür etmiş.
Aradan epey zaman geçmiş ama yağmur bir
türlü dinmemiş. Ormiga diğer elmada
konaklayan arkadaşlarıyla oynayabilmek için
sabırsızlanıyormuş:
-Anne, bulut kardeşler artık ne zaman
gidecekler? Yağmur ne zaman bitecek?
Çoook sıkıldım. derken, bir anda şimşek
çakmış.
Dallar
rüzgârın
da
etkisiyle
sallanınca Ormiga çok korkmuş.
-Anlaşılan kuvvetli bir fırtına geliyor... demiş
babası.
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Tam o sırada üzerinde piknik yaptıkları elma
uçmaya başlayınca, Ormiga ve ailesi endişe
ve
şaşkınlıktan
ne
yapacaklarını
bilememişler. O anda birbirlerine sıkıca
sarılmak gelmiş akıllarına. Üçü birlikte hem
elmanın sapına hem de birbirlerine sarılarak
dua etmeye başlamışlar.
Yukarı doğru bakınca anlamışlar ki,
kocaman, iri pençeli, siyah bir kuş, Ormiga ve
ailesini fark etmeden, öğle yemeği için
gözüne kestirdiği elmayı dalından koparmış,
yuvasına doğru uçuyor. Kuş öyle uzağa
uçmış Ormiga ve ailesini o kadar uzaklara
götürmüş ki artık geldiklerini noktadan
orman uzaktan bir elma kadar küçük
görünüyormuş. Birden şiddetli bir gök
gürültüsü duyulmuş. Bu sesle irkilen kuş
korkudan
pençelerindeki
elmayı
düşürüvermiş. Neyse ki yağmurun etkisiyle
Ormiga ve ailesi yavaşça bir su birikintisinin
içine düşüvermişler.
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Bir süre sonra gözlerini açan Ormiga ne
görsün! Güneş tüm ihtişamıyla parlak ışıklar
saçarak Ormiga’ya göz kırpıyormuş. Biraz
sonra toprağa bastığını hissedince ''Allah’ım
yaşasınnn, artık gri bulutlar yok, fırtına
geçmiş ve siyah kuştan da kurtulduk!’
diyerek dans etmeye başlamış. Anne ve
babası koşarak yanına gelmişler. Birbirlerine
kavuştukları için çok mutlu olmuşlar.
Sevinçten üçünün da antenleri cızırdamaya
başlamış.
Etrafındaki yüksek binaları, hızlı hızlı
ilerleyen arabaları, tuhaf insanları ve
tanımadıkları onca böcekleri, karıncaları
görünce tekrar hüzünlenmişler. Ormiga
yaşadıklarını tekrar hatırlayınca babasına
dönmüş ve:
-Peki şimdi biz neredeyiz babacığım? Evimiz,
arkadaşlarım, oyuncaklarım hiçbiri burada
değil. Bütün olanlara, bizi fark etmeyen siyah
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kuş sebep oldu! diyerek olduğu yere
çöküvermiş. Annesi ve babası da onun kadar
şaşkınlarmış ve bu duruma onlar da çok
üzülmüşler. Baba karınca:
-Önce bir yerde oturup güzelce dinlenelim,
sonra
bütün
sorularını
tek
tek
cevaplayacağım. Söz veriyorum.’ demiş.
Yeni geldikleri bu yerdeki karıncalar
Ormiga'ya çok tuhaf gelmiş. Çevrelerinde
daha önce görmediği renkli halkalar varmış.
Üstelik
ne
konuştuklarını
da
anlayamıyormuş. Babasına soracak ne çok
soru birikmiş zihninde. Dinlenebilecekleri bir
yer ararken, bir arının kendilerine doğru
yaklaştığını fark etmişler.
‘Merhaba!’ demiş Arı Bey. Ormiga içinden
‘Ohhh..’ demiş. 'Umarım bizim ormanın
yolunu bilen bir arıdır.’ diye düşünmüş. Arı
bey:
-‘Bir süredir sizi izliyorum, her şey yolunda
mı? Meraklandım.’ demiş. Baba karınca:
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-‘Merhaba Arı Bey. İlginiz için çok
teşekkürler, ahh bilseniz başımıza neler
geldi.. Fakat daha önce tanışmış mıydık
acaba? Bizim konuştuğumuz dili de
biliyorsunuz. Şaşırdım doğrusu...
-‘Efendim kusuruma bakmayınız, kendimi
tanıtmayı unuttum. Bir zamanlar sizin
yaşadığınız ormanda bal üretmek için
çalışıyordum. Çok fazla karınca dostum oldu.
Sizi
ve
arkadaşlarınızı
kahverengi
çizgilerinizden
tanıyorum.
Sizin
gibi
karıncaların çok dürüst ve çalışkan olduğuna
sık sık şahit oldum. Peki size tam olarak ne
oldu? Hangi rüzgar attı sizi buralara? diye
tebessüm ederek sormuş.
Baba karınca, yardımsever Arı Bey'e
başlarından geçenleri tek tek anlatmış ve
eklemiş:
-Çok
teşekkürler
Arı
Bey,
sizinle
durumumuzu paylaşınca pek rahatladım.
Derdimize derman gibi yetiştiniz.
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-‘Ne demek efendim, sizin gibi kıymetli
karıncalara yardımcı olmak benim arılık
görevim. Haydi gelin sizi buradaki karınca
dostlarımla da tanıştırayım. demiş Arı Bey ve
az ileriden karşı caddeye geçip, sonra
sağdaki yolu takip etmişler.
Ormiga gözlerine inanamamış. Tıpkı kendi
ormanlarındakine benzeyen ama daha
küçük boyutlarda bir park çıkmış karşılarına.
Bir süre ailecek parkı gezdikten sonra Arı Bey
tekrar yanlarına gelip:
-İşte size bahsettiğim karınca dostlarım ve
bu da TonTon Karınca. Kendisi oldukça
yaşlıdır fakat çok tecrübeli ve bilgedir. Ben
TonTon amcaya sizin başınızdan geçenleri
tek tek anlattım. Şimdi izninizle hızlıca işe
gitmeliyim. Neyse ki kovanımdan erken
çıkmıştım. Kolaylıkla yetişebileceğim.’ demiş
ve kartını baba karıncaya bırakarak, istediği
zaman kendisine ulaşabileceğini söylemiş.
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TonTon bilge karınca Ormiga’nın ailesi için
güzel bir sofra hazırlatmış. Ardından da
onları
dinlenebilecekleri
bir
karınca
misafirhanesine göndermiş. Yatmadan önce
annesi Ormiga’nın antenlerinden öpmüş,
babası da söz verdiği gibi, tüm sorularını
cevaplamak için yanına gelmiş.
-Uzun ve zorlu bir yol macerasından sonra,
sonunda yalnız kalabildik Ormiga. Sanırım
hepimiz için çok yorucu bir gündü. Sen
kendini nasıl hissediyorsun? diye sormuş
babası,
Bu
soru
karşısında
tüm
yorgunluğunu
ve
endişelerini
tekrar
hisseden Ormiga üzgün bir ses tonuyla:
-Peki biz evimize ne zaman döneceğiz
babacığım? Bir gün içerisinde hayatımızda
bu kadar şeyin değişmesi çok tuhaftı. Üstelik
buradaki
karıncaların
konuşmalarını
anlayamıyorum ve kendimi yapayalnız ve
çaresiz hissediyorum. diyerek hislerini
paylaşmış.
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Annesi ve babası Ormiga'nın antenlerinden
okşamışlar gülümseyerek. Baba karınca:
-Güzel yavrumuz, biz seni çok iyi anlıyoruz.
Bu geceyi güçlü karıncanın hikayesiyle
bitirelim ister misin? diye sormuş. Ormiga
meraklı gözlerle:
-Eveeet! Hem ne kadar güçlüymüş ki?
-Hem güçlü hem de akıllıymış. Bir gün
karşısına çıkan koca bir kayanın sağından
gitmek istemiş ama sarmaşıklar yolu
kapatmış. Solundan gitmek istemiş, dereyi
aşamamış. Kayanın altındaki toprağı kazıp
tünel açayım demiş, kaya çok derindeymiş.
En sonunda yüksek kayaya tırmanmayı göze
almış. Çünkü her zorluktan sonra bir kolaylık
olduğundan o kadar eminmiş ki, kararlı bir
şekilde yoluna devam etmiş. Yolun sonunda
ne çıkmış karşısına dersin? Ormiga:
-Ne çıkmış? diye heyecanla sormuş.
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-Kocaman kayanın ardında yemyeşil düzlük
bir ova çıkmış karşısına.
-Peki onca yolu aşarken hiç yorulmamış mı,
pes etmemiş mi?
-Bazen yorulmuş, bazen üzülmüş, bazen
hızlanmış, bazen yavaşlamış ama hep kararlı
olmuş. Yoluna umutla devam etmiş.
-Ben de bu kararlı karınca gibi olmak
istiyorum... diyerek ümitle dolu bir kalple
uykuya dalmış Ormiga.

