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Uður böceði Pýtýr ve arkadaþý Çýtýr bir or-

manda yaþýyorlardý. Orman, kocaman koca-

man aðaçlarý ve onlarýn altýndaki çayýr çimen-

leriyle binbir çeþit çiçekleriyle çok güzel bir

yerdi. Kuþlar, çekirgeler ve dere kenarýnda

þarký söyleyen kurbaðalarýn sesleri ormaný þen-

lendiriyordu. 
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Pýtýr ve Çýtýr þimdiye kadar bu ormandan
hiç ayrýlmamýþlardý. Ormanda gezip oynamayý
çok seviyorlardý. Her gün  farklý yerleri gezip
yeni yerler keþfediyorlardý. 

Pýtýr ve Çýtýr bir gün kýrlarda sohbet eder-
ken yanlarýna bir uðurböceði daha geldi. Bu
uðurböceði gezmeyi çok sevdiði için arkadaþ-
larý ona Gezgin ismini takmýþtý.
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Gezgin, çimenler arasýnda sohbet eden

Pýtýr ve Çýtýr'a yaklaþarak :

– Merhaba arkadaþlar. Benim adým Gez-

gin. Sizin adýnýz ne? dedi. 

– Merhaba! Benim adým Çýtýr, arkadaþýmýn

adý da Pýtýr. Tanýþtýðýmýza memnun oldum.

Biz, þuradaki ormanda yaþýyoruz.

– Ben gezmeyi, farklý yerler görmeyi çok

severim. Siz de sever misiniz? 

– Biz de gezmeyi çok severiz. Hatta bura-

larda gezmediðimiz yer yoktur, dedi Çýtýr gu-

rurlanarak. Gezgin: 

– Buralarýn neresini geziyorsunuz ki? Þu or-

man çok küçük. Ben çok daha büyük orman-

lardan, farklý yerlerden bahsediyorum. Bu

küçücük orman da bir þey mi!
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Pýtýr ve Çýtýr hiçbir þey söyleyememiþti. Gez-
gin, kendilerinin haftalarca gezdiði ormaný
küçük buluyordu.

Gezgin konuþmasýný sürdürdü: 

– Ben de eskiden bu ormanýn çok büyük, çok
güzel olduðunu düþünürdüm. Ancak daha sonra
bu ormandan ayrýlýp baþka yerler gezdim. So-
nuçta buralardan çok daha güzel yerler olduðu-
nu gördüm. Çýtýr’la Pýtýr daha bir merakla Gez-
gin’e bakarlarken o konuþmasýna devam etti:
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– Biliyor musunuz arkadaþlar, o kadar güzel

yerler var ki mutlaka gezip görmelisiniz! Her

neyse oralarý anlatmakla bitiremem. Aradaki

farký ancak gezip görerek anlarsýnýz. Þimdi ba-

na müsaade, gitmem gerekiyor. Gezmem ge-

reken daha çok yer var, diyerek uçup gitti. 
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Ýki arkadaþ sanki rüyada gibiydiler. Demek
bu çok sevdikleri ormandan daha büyük ve da-
ha güzel yerler vardý. Acaba oralar nasýl yerler-
di?

Çýtýr, Gezgin'i dinledikten sonra farklý yer-
leri düþünmeye baþlamýþtý. 

Pýtýr'ý ikna edebilirse Gezgin'in söylediði
yerleri görmeye gidebilirlerdi. Ne de olsa þim-
diye kadar bu ormaný beraber gezmiþlerdi.
Baþka yerleri de beraber gezebilirlerdi. Bu
düþüncelerle Pýtýr'a:

– Biliyor musun, Gezgin’in söyledikleri be-
nim çok ilgimi çekti. Bu ormandan daha
büyük ve güzel yerler varmýþ. Ne dersin biz de
oralara gidelim mi?

Pýtýr, bu soruya biraz düþündükten sonra
þöyle cevap verdi:

– Hayýr Çýtýr, biz daha küçüðüz, o kadar yeri
gezmeye gücümüz yetmez. Yarý yolda kalýr,
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kayboluruz. Hem zaten ormanýn ne gibi tehli-

kelerle dolu olduðunu bilmiyoruz. Ayrýca bu

iþe ailelerimiz de izin vermez.

– Ama biz çok uzaða gitmeyeceðiz ki!
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– Hayýr, ben gitmem!

– Öyle olsun! Demek en yakýn arkadaþýný yal-

nýz býrakacaksýn!

Pýtýr, arkadaþlýða çok önem verirdi. Bu ormaný

çok seviyordu ve baþka yerlere gitmeyi de istemi-

yordu. Ama arkadaþýný böyle uzun  bir yolculuk-

ta yalnýz býrakmaya da gönlü razý olmuyordu. En

iyisi onu bu yolculuktan vazgeçirmekti. 

– Ben izin almadan gitmek istemiyorum Çýtýr,

dedi.

– Ama izin isteyince de vermezler ki!

– Ailelerimiz bizim iyiliðimizi ister. Baþýmýza

kötü bir þey gelmesinden korktuklarý için izin ver-

mezler. Gitmesek olmaz mý?

– Seni bilmem, ama ben gideceðim. Seninle

birlikte gezmeyi isterim,  sen gelmesen de ben gi-

deceðim.
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Pýtýr, Çýtýr'ý bir türlü ikna edememiþti. En

sonunda arkadaþýný kýrmamak için Çýtýr’la bir-

likte yola çýkmayý kabul etti.

Vakit geç olduðu için sabah buluþmaya ka-

rar vererek evlerine gittiler.
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Sabah olunca iki arkadaþ buluþup yola çýktý.
Güzel yerler gezip görecekler ve bilgilerini
arttýracaklardý. Geri döndüklerinde gördükleri
yerleri övünerek arkadaþlarýna anlatacaklardý. 

Giderek yaþadýklarý çevreden uzaklaþýyor-
lardý. Kendi ormanlarýný geçip baþka bir orma-
na gelmiþlerdi. Bu orman, gerçekten çok
güzeldi. Büyük büyük aðaçlar ve rengârenk çi-
çekler vardý. Ormanda yol alýrken daha önce
görmedikleri birçok hayvan da görüyorlardý. 
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Fakat etrafýn güzelliklerini seyrederken
önlerine dikkat etmiyorlardý. Pýtýr biraz daha
önde uçuyordu. Anîden bir þeye takýldýðýný
hissetti. Kanatlarýný hareket ettiremiyordu.
Sanki bir þeye yapýþmýþ gibiydi. 

Çýtýr'ý uyarmak istedi. Ancak o da bu garip
þeye takýlýp kalmýþtý. Bu da neydi böyle?

Pýtýr: 

– Aman Allah'ým bu bir örümcek aðý! diye



baðýrdý. Þimdi ne yapacaklardý. Evlerinden de
çok uzaktaydýlar. Çaresiz kalmýþlardý. Bir an
önce bir þeyler yapmalarý gerekiyordu. 

Çünkü örümcek her an gelebilirdi. Pýtýr,
nasýl kurtulabileceklerini düþünmeye baþ-
lamýþtý. Ancak Çýtýr:

– Artýk burada ölürüz. Örümcek bizi yer.
Ben çok korkuyorum, diye aðlamaya baþ-
lamýþtý. Pýtýr ise moralini bozmadan bir çözüm
üretmeye çalýþýyordu. Bu arada aklýna bir
çözüm geldi: 

–Tamam buldum. Senin durumun benden
daha iyi. Ben senin kurtulmana yardým edece-
ðim. Þimdi ben bütün gücümle aðýrlýðýmý bu
tarafa vereceðim. Sen de kanatlarýný kurtarma-
ya çalýþ. Eðer sen kurtulabilirsen gidip yardým
getirebilirsin.

– Haydi deneyelim öyleyse, dedi Çýtýr.

Ýki arkadaþ biraz uðraþtýktan sonra Çýtýr,
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örümcek aðýndan kurtulmuþtu. 

Pýtýr: 

– Haydi acele et. Örümcek gelmeden eve
ulaþýp ailemize haber vermelisin, dedi.

Çýtýr hemen yola çýktý. Bir an önce eve ulaþýp
yardým getirmeliydi. Eve doðru hýzla yol alýrken
aklýndan bir düþünce geçmeye baþladý. "Ya geri
döndüðümde örümcek, Pýtýrla birlikte beni de
yakalarsa. Ben zaten kurtuldum. Pýtýr'ý da kurta-
ramam. Artýk benim yapacaðým bir þey yok.
Onu sorarlarsa görmedim derim." diye düþündü. 

Aradan bir süre geçtikten sonra artýk ev-
deydi. Þimdi ne yapacaktý. Kendi kurtulmuþtu.
Tehlikelerden uzak bir þekilde evinde olmak
çok güzel bir duyguydu. Biraz rahatlamýþ, kor-
kusunu atlatmýþtý. Ama arkadaþýný orada tehli-
keler içinde yapayalnýz mý býrakacaktý? Olan-
larý büyüklerine anlatýrsa belki de onu cezalan-
dýracaklardý.
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Arkadaþý ölümle burun burunaydý.  Hayýr,
böyle davranamazdý. Biraz daha sakinleþtikten
sonra olanlarýn kendi suçu olduðunu hatýrladý.
Pýtýr, kendisinin ýsrarýyla bu yolculuða çýk-
mýþtý. Üstelik Pýtýr, kendisini deðil onu kur-
tarmýþtý. Þimdi kim bilir ne kadar korkuyordu!
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Bu arada Pýtýr, korku ve ümitle yardým gel-
mesini bekliyordu. Çýtýr ise bunlarý düþündüðü
için çok utandý. Nasýl böyle kötü þeyler
düþünebilmiþti! 
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Çýtýr, hemen gidip ailesine olanlarý anlattý.

Aile büyükleri Pýtýr için çok endiþelendi ve

Çýtýrla birlikte onun olduðu yere doðru hýzlýca

uçmaya baþladýlar.
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Çaresiz bir þekilde bekleyen Pýtýr az ileride
gezen bir örümcek gördü. Yakalandýðý að o
örümceðin aðý olmalýydý. Fazla zamaný kal-
madýðýný düþündü. Belki de  onu kurtarmaya
yetiþemeyecekti. “Allah’ým Çýtýr ve yanýndaki-
ler bir an önce gelsin!” diye dua etti. Ümidini
kaybetmemeye çalýþýyordu. O sýrada örümce-
ðin kendisini henüz fark etmediðini anladý. Se-
sini çýkarmadan beklemeye devam etti.
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Pýtýr, içinden sürekli dua ederken aileler,

Çýtýr’ýn yol göstermesiyle onu bulmuþtu. Fakat

tehlike henüz geçmiþ deðildi. Çünkü örümcek

çok yakýnlarda bir yerdeydi. Pýtýr, kendisini

kurtarmaya gelenlere kýsýk bir sesle “Sessiz

olun, örümcek ileriki dallardan birinde. Her an

bizi farkedebilir.” dedi. Pýtýr’ýn babasý aðýn sað

tarafýna geçerek Çýtýr’ýn babasýna:

– Þimdi ben ve Çýtýr bu tarafa bastýracaðýz,

siz de bütün gücünüzle Pýtýr'ýn kollarýndan çe-

kin, dedi sessizce. Herkes Pýtýr'ýn babasýnýn de-

diðini yapmaya baþladý. Fakat o sýrada örüm-

cek onlarý gördü ve yanlarýna doðru yaklaþma-

ya baþladý. O an Çýtýr:

– Acele edelim, örümcek geliyor! diye

baðýrdý.

Var güçleriyle bir yandan aða bastýrýp bir
yandan da Pýtýr'ý kollarýndan çektiler. Örüm-
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cek yanlarýna vardýðýnda az kalsýn hepsini bir-

den yakalýyordu.

Uðurböcekleri aðýn yanýndan uzaklaþýrken,

örümcek bu duruma çok hayýflandý. “Nasýl

elimden kaçýrdým bu güzel yemekleri.” diye

çok üzüldü

19



Örümcek uður böceklerinin arkalarýndan

baka dursun onlar kendi ormanlarýna gelmiþ-

lerdi bile. 

Daha sonra uður böcekleri sevinçle evlerine

geldiler. Eve dönünce Pýtýr:

– Biliyordum, baþaracaðýný ve beni kurtar-

maya geleceðini biliyordum, diye Çýtýr'a

sarýldý.
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Çýtýr, Pýtýr gibi bir arkadaþý olduðu için çok

mutluydu.

Çýtýr’ýn babasý, izinsiz yaptýklarý bu yolculu-

ðun bir hata olduðunu uzun uzun onlara an-

lattý. Hatta birazcýk kýzdý bile. 

21



Çünkü ikisi birden örümceðe yem olabilirdi.

Hem de aileler onlara ne oluðunu bile bilemez-

di. Çocuklarýn böylesi iþlerde mutlaka ailele-

rinden izin almalarý ve böyle yolculuklara aile-

leriyle birlikte çýkmalarý gerekiyordu. Ancak

iki arkadaþýn arasýndaki sevgi, güven ve dost-

luktan dolayý onlarý affetmiþlerdi.
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