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Uður böceði Çýtýr, yuvalarýnýn bulunduðu
aðacýn baþýna çýkmýþ uzaklara doðru bakýyor-
du. “Niçin bu kadar geç kaldý acaba.” diye
düþündü. Teyzesini bekliyordu Çýtýr. Annesi,
“Birazdan burada olur.” demiþti ama teyzesi
hâlâ gelmemiþti. 
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Çýtýr, teyzesini çok severdi. Her geliþinde
onun yolunu gözler, ona bir an önce kavuþmayý
isterdi. Teyzesi de Çýtýr'ý çok severdi. Çýtýr'ýn
yanýna gelirken ona hediyeler de getirirdi. 

Çýtýr bir yandan yolu izlerken bir yandan da
“Teyzem bana bu sefer de hediye getirecek mi
acaba?” diye düþünüyordu. O sýrada aklýna
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baþka bir ihtimal geldi. Yoksa teyzesi artýk
Çýtýr'ýn büyüdüðünü düþünerek kendisine he-
diye getirmez miydi?

Bu düþüncelerle yolu gözlerken uzaktan
yuvalarýna doðru uçan bir uður böceði gördü.
Dikkatle baktý: Evet, bu gelen teyzesiydi! Se-
vinçle:
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– Anne, teyzem geliyor, diye baðýrarak tey-
zesine doðru uçmaya baþladý. 

Az sonra teyzesiyle birlikte yuvalarýnda
oturuyorlardý. Çýtýr'ýn aklý teyzesinin çan-
tasýndaydý. Acaba o büyük çantada kendisi için
de bir þeyler var mýydý? Neyse ki teyzesi onu
daha fazla bekletmedi:

– Çýtýr, bu geliþimde sana daha önce getir-
diklerimden çok farklý bir hediye getirdim.

Çýtýr teyzesinin bu geliþinde de hediye getir-
diðini duyunca çok sevindi. 

– Ne getirdin teyzeciðim?

Teyzesi hediyenin ne olduðunu hemen
söylemedi. O da bir soru sordu:

– Artýk okumayý iyice öðrendin deðil mi
Çýtýr?

– Evet, öðrendim teyze.

– Öyleyse sana getirdiðim kitabý da okuya-

4



bilirsin.

Çýtýr, kitap okumayý çok seviyordu:

– Kitap mý, diye sordu þaþkýnlýkla. 

– Evet Çýtýr, bu sefer sana bir kitap getir-

dim. Umarým beðenirsin, diyerek çantasýndan
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parlak yüzlü bir kitap çýkardý. 

Çýtýr, kitabý heyecanla eline aldý. Pýrýl pýrýl,

renkli, resimli bir hikâye kitabýydý bu. Teyzesi-

nin boynuna sarýlarak:

– Çok teþekkür ederim teyzeciðim, dedi.

Teyzesi de hediyenin beðenilmesine sevinmiþti.

Çýtýr yeni kitabýný alarak odasýna gitti.
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Gerçekten de çok güzel bir kitaptý. Her sayfasý

renkli, cývýl cývýl resimlerle süslenmiþti. Hemen

okumaya baþladý. Biraz okuduktan sonra

kapýnýn zili çaldý. Annesi içeriden kendisine

seslendi: 

– Çýtýr, bak yavrum arkadaþýn Pýtýr geldi.
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Çýtýr, Pýtýr'ýn geldiðini duyunca elinde ki-

tabýyla odadan çýktý. Kitabýný Pýtýr'a gösterme-

liydi. Pýtýr da kitaplarý çok severdi. 

– Hoþ geldin Pýtýr, dedi.

– Hoþ bulduk Çýtýr, ne yapýyorsun? Ýþin

yoksa dýþarýda biraz oynarýz diye düþün-

müþtüm. 

– Hayýr Pýtýr, ben dýþarý çýkmak istemiyo-

rum. Teyzemin bana yeni getirdiði kitabý oku-

mak istiyorum.

– Kitap mý? Ben de bakabilir miyim?

Çýtýr elindeki kitabý Pýtýr'a uzattý. Pýtýr ki-

tabýn sayfalarýný yavaþça çevirdi. Çok güzel bir

kitaptý. Çýtýr'a:

– Sen okuduktan sonra ben de okuyabilir

miyim, diye sordu. 
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Çýtýr “Tabi ben okuduktan sonra sana vere-
bilirim.” diyecekti. Ama sonra yeni kitabýný
kimseye vermemenin daha iyi olacaðýný dü-
þündü. Hem daha okuldaki arkadaþlarýna da
gösterecekti kitabýný. “Ya onlar da Pýtýr gibi
okumak için isterse kitabýmý? Kitabým elden ele
dolaþacak bana geri döndüðünde yýpranmýþ ola-
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cak. Belki de sayfalarý yýrtýlacak. En iyisi kim-
seye vermemek.” diye düþündü. 

Sonra da: 

– Pýtýr, kitabýmý sana vermek isterdim ama
sana verirsem diðer arkadaþlar da isterler. Her-
kese verirsem yepyeni kitabým kýsa zamanda
yýpranýr. Bu yüzden hiç kimseye vermek iste-
miyorum, dedi.

Bu sözler karþýsýnda çok þaþýran Pýtýr:

– Ya, demek kitabýný kimseye vermeyecek-
sin, öyle mi? 

– Evet Pýtýr söylediðim gibi. Kitabýmýn za-
rar görmesini istemiyorum. 

Pýtýr kýzgýn bir sesle: 

– Tamam Çýtýr, ben gidiyorum. Sen ki-
tabýný oku, ben kendime oyun oynayacak baþ-
ka arkadaþ bulurum, diyerek Çýtýrlar’ýn yu-
vasýndan çýktý.
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Çýtýr, Pýtýr'ý kýzdýrdýðýný anlamýþtý. Fakat
baþka bir çaresinin olmadýðýný düþünüyordu.
Kitabýný alýp odasýna geçti, okumaya kaldýðý
yerden devam etti. 



Ertesi gün çok sevdiði kitabýný okula götür-
müþ, arkadaþlarýna göstermiþti. Bütün arka-
daþlarý Çýtýr'ýn kitabýna hayranlýkla bakýyordu.
Çýtýr, kitabýnýn sayfalarýný kendi elleriyle tek
tek çeviriyordu. Arkadaþlarýndan sadece Pýtýr
kitaba ilgisiz duruyordu. 

Pýtýr'ýn kendisine hâlâ kýzgýn olduðunu an-
lamýþtý. Onun bu tavrýný anlamýyordu. Ne
vardý bunda kýzacak? Sonra “Belki de beni
kýskanýyordur.” diye düþündü. 

Çýtýr, birkaç gün boyunca kitabýný evden
okula, okuldan eve getirdi, götürdü. Ki-
tabýndan evinde her gün biraz okuyordu. Oku-
la götürdüðünde de bazý teneffüslerde okuma-
ya devam ediyordu. Kitabýn sonuna yak-
laþmýþtý. 

Çýtýr, o gün okula biraz geç kalkmýþtý. Ace-
leyle annesinin hazýrladýðý kahvaltýdan atýþtýrdý.
Sonra çantasýný kaptýðý gibi okula doðru uçma-
ya baþladý. Ders zili çalmak üzereyken sýnýfa
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girmiþti.

O gün bütün teneffüslerde arkadaþlarýyla
konuþmuþ, kitabýndan hiç okumamýþtý. Son te-
neffüste aklýna kitabý geldi. Gidip hiç olmazsa
son teneffüste kitabýndan birkaç sayfa okumak
istedi. Arkadaþlarýný býrakýp sýnýfa girdi. Sýnýfta
sadece Pýtýr vardý. Birbirlerine hâlâ küslerdi. 
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Çýtýr, Pýtýr'a bir þey demeden sýrasýna geçti.
Çantasýný açtý. Kitabýný alýp Pýtýr'a göstere
göstere okumayý düþünüyordu. Fakat çan-
tasýnýn gözlerinde kitabýný bulamamýþtý. Nasýl
olurdu? Kitabý nereye giderdi? Yoksa kitabýný
birisi mi almýþtý? 
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O sýrada Pýtýr'ýn kendisine doðru baktýðýný
gördü. Pýtýr'ýn bakýþlarýndan þüphelenmiþti.
Belki de kendisini kýskandýðý için Pýtýr almýþtý
kitabýný… Pýtýr'a bir kez daha baktý. “Evet,
sýnýfta kimsenin olmadýðýný görünce gelip çan-
tamdan almýþ olmalý. Þimdi de zevkle beni izli-
yor iþte.” diye düþündü. 

Çantasýndan çýkardýklarýný acelece çan-
tasýna geri koydu. Sonra hýzla Pýtýr'ýn yanýna
gitti:

– Nereye sakladýysan çýkar kitabýmý, dedi.

Pýtýr þaþkýn þaþkýn:

– Ne kitabý? Ne saklamasý? 

– Haydi Pýtýr, kimse yokken sýnýfa girip
çantamdan yeni kitabýmý aldýðýný gizleme. Ver
kitabýmý.

Pýtýr kýzgýn bir ses tonuyla:

– Haberim yok senin kitabýndan, yerini de
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bilmiyorum zaten. Hem bana ne senin ki-
tabýndan.

– Beni kýskanýyordun ve kitabýmý almak
için fýrsat arýyordun. Sonunda dayanamayýp ki-
tabýmý çantamdan aldýn deðil mi?. 

– Çýtýr, sen ne diyorsun? Kitabýnýn ben de
olamadýðýný daha kaç kez söyleyeceðim. 

O sýrada ders zili çalmýþtý. Arkadaþlarý sýný-
fa gelmiþti.
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Çýtýr ve Pýtýr etraflarýndaki arkadaþlarýna
aldýrmadan tartýþmaya devam ediyorlardý.
Çýtýr:

– Madem ki kitabý sen almadýn çantaný aç
da bakalým sende deðil miymiþ?

– Neden açacakmýþým? Ben hýrsýz mýyým?

– Eðer çantaný açýp göstermezsen kitabýmý
çantanda saklýyorsun demektir. 

O sýrada öðretmenleri de sýnýfa gelmiþti.
Çok yakýn bu iki arkadaþýn niçin tartýþtýðýný
anlamamýþtý. Sýnýfa seslenerek:

– Haydi bakalým, herkes yerine otursun,
deyince bütün öðrenciler sýralarýna oturdu.
Çýtýr ve Pýtýr da tartýþmalarýna son vererek yer-
lerine oturmuþtu. 

Sýnýf sessizliðe kavuþunca öðretmen:

– Evet Çýtýr ve Pýtýr, ben sizleri birbirini çok
seven arkadaþlar olarak biliyordum. Þimdi

17



söyleyin bakalým, nedir sizi birbirinize düþüren
þey?

Ýkisi de konuþmak istemiyordu. Öðretmen
Çýtýr' a dönerek: 

– Çýtýr sen söyle bakalým, neden tartýþýyor-
dunuz? 
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Çýtýr çekine çekine:

– Þey öðretmenim, benim yeni kitabým
çantamdaydý, son teneffüste sýnýfa girip oku-
mak istedim. Çantamý açtým baktým, kitap
çantamda yok. Kitabýmý Pýtýr'ýn aldýðýný
düþündüm. Çünkü sýnýfa girdiðimde içeride sa-
dece o vardý. Bu yüzden Pýtýr'a çantasýný açýp
göstermesini söyledim. Fakat o çantasýný
açmýyor. 

Öðretmen:

– Peki sen ne diyeceksin Pýtýr?

– Çýtýr'ýn kitabýnýn nerede olduðunu bilmi-
yorum öðretmenim. Ben teneffüste sadece
sýramda oturuyordum. Çýtýr birden gelip beni
suçlamaya baþladý. Sonra da çantamý kontrol
etmek istedi. Ben de buna izin vermedim.

Öðretmen:

– Çýtýr, kitabýný Pýtýr'ýn aldýðýný gösteren bir
delilin var mý?
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Çýtýr þaþýrmýþtý:

– Delil yok ama… O almamýþ olsaydý çan-
tasýný gösterirdi öðretmenim. 

Öðretmen:
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– Hayýr Çýtýr, arkadaþýn hakkýnda hiçbir de-
lil olmadan böyle düþünmen doðru deðil. Pýtýr,
çantasýný göstermek istemiyorsa kimse onu
zorlayamaz, dedikten sonra derse baþladý. 

Çýtýr'ýn da Pýtýr'ýn da aklý derste deðil, ara-
larýnda geçen tartýþmadaydý.

21



Dersten sonra iki arkadaþ kimseyle konuþ-
madan evlerine gittiler. Ýkisi de birbirine çok
kýzmýþtý. Çýtýr, inkâr etse de kitabýný Pýtýr'ýn
aldýðýndan emindi. Ne olurdu sanki öðretmen
Pýtýr'ýn çantasýný kontrol etseydi? Güzelim ki-
tabý daha bitirememiþti bile. Peki ya teyzesi ki-
tabý sorarsa ne diyecekti? Bu düþüncelerle evi-
ne geldi. Eve sessizce girdi. Onu kapýda üzgün
bir þekilde gören annesi:

– Ne oldu yavrum, neden böyle üzgün
görünüyorsun, dedi. 

Çýtýr okulda yaþadýklarýný anlatmak istemi-
yordu:

– Yok bir þey anne. Okulda çok yoruldum
sadece, diyerek odasýna geçti. 

Çantasýný kenara koyup yataðýna uzanmak
istedi. Fakat bir de ne görsün? Kaybettiði ki-
tabý yataðýnýn üzerindeydi. Çok þaþýrmýþtý. Ki-
tap buraya nasýl gelmiþti? 
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Hemen annesinin yanýna gitti:

– Anne, benim yataðýmýn üstüne yeni ki-
tabýmý kim koydu?

– Ah benim dalgýn oðlum, kitabýný ya-
taðýnýn altýna düþürmüþsün. Bugün temizlik
yaparken yataðýnýn altýnda buldum sonra da
onu yataðýnýn üstüne koydum. 
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Çýtýr annesinin söylediklerini tekrar tekrar
düþündü. Demek ki kitabýný Pýtýr almamýþtý.
Akþam yataðýnda kitabýný okumuþtu. Ama
sonra kitabýný çantasýna koyduðunu hatýr-
lamýyordu. Yatakta kitap okurken uyuya-
kalmýþ, o sýrada kitabý yataðýn altýna düþmüþ
olmalýydý. Sabahleyin de telâþla okula giderken
kitabýný çantasýna koymayý unutmuþtu. Yani o
gün kitabý çantasýnda yoktu zaten. 

Çýtýr, bunlarý düþündükçe Pýtýr'a nasýl da
haksýzlýk yaptýðýný anlamýþtý. Aklýna yeni ki-
tabýnda okuduðu þeyler geldi. Kitapta Pey-
gamberimizin kimseye haksýzlýk yapmadýðý,
kendisini öldürmek isteyenlere bile yumuþak
davrandýðý, kimseyi üzmemeye çok dikkat et-
tiði anlatýlýyordu. Kendisinin de Peygamberi-
mizi örnek alarak arkadaþýný haksýz yere suçla-
mamasý ve üzmemesi gerekirdi.    

Önce kitabýný vermemiþti Pýtýr'a, sonra
da tüm sýnýfýn içinde onu kitabýný almakla
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suçlamýþtý. Oysa Pýtýr'ýn hiçbir suçu yoktu. Bu-
nu nasýl yapmýþtý? Biricik arkadaþýný kim bilir
ne kadar da üzmüþtü… 

Hemen gidip ondan özür dilemeyi düþün-
dü. Fakat sonra bu fikrinden vazgeçti. Çünkü
Pýtýr'ý tüm arkadaþlarýnýn içinde suçlamýþtý. Bu
yüzden ondan tüm arkadaþlarýnýn yanýnda özür
dilemeliydi. Ertesi günün gelmesini sabýrsýzlýk-
la bekleyecekti. 
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Ertesi gün okula gidince arkadaþlarýyla bir-
likte sýnýfa girip öðretmeni beklemeye baþ-
ladýlar. Gözleri Pýtýr'ý aradý. Pýtýr, biraz ileride
sol taraftaki sýrada oturuyordu. Öðretmen
gelince:

– Günaydýn çocuklar, dedi.

– Günaydýn öðretmenim!
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Çýtýr hemen o sýrada parmak kaldýrarak
öðretmenden söz istedi:

– Öðretmenim izin verirseniz derse baþla-
madan önce size ve arkadaþlarýma bir þey söy-
lemek istiyorum. 

– Söyle bakalým Çýtýr. 
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Sýnýftaki herkes dikkatle Çýtýr'ý izliyordu:

– Biliyorsunuz, dün kitabýmý kaybetmiþtim
ve sonra da kitabýmý Pýtýr'ýn aldýðýný söylemiþ-
tim. Fakat daha sonra kitabýmý evde buldum.
Yani Pýtýr'a haksýzlýk yaptým. Þimdi hepinizin
önünde Pýtýr'dan özür diliyorum ve ondan beni
affetmesini istiyorum.
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Bütün sýnýf sessizce Pýtýr'ýn söyleyeceklerini
bekliyordu. Pýtýr:

– Söylediklerin beni çok üzmüþtü ama seni
affediyorum sevgili arkadaþým, dedi. 

Ýki arkadaþ birbirlerine sarýlarak barýþtýlar.

Çýtýr, bundan böyle kimsenin kalbini
kýrmamaya özen gösterecekti. 
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