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Uður böceði Çýtýr ve arkadaþý Pýtýr güzel bir

bahar gününde ormanda gezmeye çýkmýþlardý.

Güneþ gülümseyen yüzüyle ormandaki hay-

vanlarý ýsýtýyordu. 

Artýk her taraf yemyeþil olmuþ, çiçekler aç-
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mýþtý. Arýlar bütün güçleriyle çalýþýyor, çiçek-
lerden aldýklarý özle bal yapýyorlardý. Orman
adeta bayram havasýndaydý. Arýlar, karýncalar,
tavþanlar, kaplumbaðalar… Hepsi baharla bir-
likte gelen güzelliklerin tadýný çýkarmaya
çalýþýyordu. 
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Böyle bir günde Çýtýr ve Pýtýr ne yapacak-
larýný düþünüyorlardý. Pýtýr: 

– Bu havada yapýlabilecek en güzel þey or-
manda gezmek bence, dedi.

– Evet haklýsýn. Bugün akþama kadar or-
manda gezelim, dedi.

Ýki arkadaþ ormanda gezmek için yola ko-
yuldular. Çalýlýklar ve çayýrlarýn arasýnda uç-
tuktan sonra aðaçlara doðru uçmaya baþ-
ladýlar. Bir aðaçtan diðer aðaca uçuyor, etrafa
dikkatlice bakýnýyorlardý.  

Gezerken gördükleri tüm hayvanlar bir
þeylerle uðraþýyor, çalýþýp duruyordu. Bahar
geldiði için bütün hayvanlar koþturmaca için-
deydi. 

Ancak biri hariç: Ormanýn tembel tavþaný
Uyuþuk, her zamanki gibi bir aðacýn altýnda
uyuyordu. 
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Çýtýr:

– Pýtýr bak ilerdeki aðacýn dibinde Uyuþuk
var. Hadi onunla biraz sohbet edelim.

– Sohbet edelim ama Uyuþuk "Ben yorgu-
num." diyerek bizimle konuþmaz herhalde, de-
di Pýtýr. Ýkisi birden gülümseyerek  Uyuþuk'a
doðru yaklaþtýlar.
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Uyuþuk, gerçekten de çok tembel bir tav-

þandý. Tarlasýnda yetiþtirmeye çalýþtýðý havuç-

larla bile ilgilenemiyordu. Çünkü biraz çalýþ-

týktan sonra "Yoruldum!" deyip bir aðacýn

altýnda uyurdu. Uyuþuk, o gün de biraz çalýþ-

týktan sonra "Yoruldum!" diye bir aðacýn altýn-

da dinlenmeye çekilmiþti.

Pýtýr:

– Merhaba Uyuþuk! Yine çok yoruldun ga-

liba, dedi. 

Uyuþuk, göz kapaklarýný isteksiz bir þekilde

açarak sesin geldiði yöne doðru baktý. Uður

böceklerini görünce, onlarýn kendini rahatsýz

etmemeleri için:

– Çocuklar çok yorgunum. Þimdi sizinle il-

gilenemem, diyerek gözlerini kapayýp uyuma-

ya devam etti. 
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Çýtýr ve Pýtýr onunla sohbet etmenin
mümkün olmadýðýný düþünerek yollarýna de-
vam ettiler. Ormanda gezecek daha çok yer
vardý. Ancak Çýtýr, dolaþýrken iþi daha eðlence-
li hale getirmek için: 

6



– Pýtýr yarýþmak ister misin? dedi. 

– Evet, çok iyi olur. Bitiþ noktasý neresi ol-
sun?

– Yaþlý çýnar aðacýna ilk ulaþan kazanýr.

– Üçe kadar sayacaðým. Sonra yarýþma baþ-
layacak. Biiir, ikiiii, üüüç… 

Ýki arkadaþ hýzla yaþlý çýnara doðru uçmaya
baþladý. Uçuþ hýzlarý birbirine çok yakýndý. Bu
yüzden yarýþma çok çekiþmeli geçiyordu. Bir
süre baþ baþa uçtuktan sonra Çýtýr, birden
Pýtýr'dan ayrýlýp çalýlýklarýn arasýna daldý. Bu
yol, Pýtýr'ýn gittiði yoldan daha kýsa bir yoldu.
Bu yoldan giderek yaþlý çýnara Pýtýr'dan çok da-
ha önce varacaktý. 

Hýzla yol alýrken etrafýna bakmayý ihmal et-
miyordu. Çünkü daha önce bu civarda Karýnca
Kanki ile tanýþmýþtý. Belki onu þimdi de göre-
bilirdi. 

7



Bu düþünceyle uçarken birden yüzüne bir
sýcaklýk vurduðunu hissetti. Hava birden bire
ýsýnmýþtý. Ne olduðunu anlamak için etrafýna
dikkatlice baktýðýnda aþaðýda çalýlýklarýn
arasýnda bir ateþ olduðunu gördü. 

Alevler oldukça yükselmiþti. Bu ateþ, orman
ve içindeki hayvanlar için çok tehlikeliydi.
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Biraz daha alçaldýðýnda alevlerin hýzla
büyüdüðünü ve az ilerideki karýnca yuvasýna
doðru ilerlediðini gördü. Bu yuva, arkadaþý
Kanki'nin yuvasýydý. Artýk yarýþmaya devam
etmesi mümkün deðildi. 

Yangýn büyümeden karýncalara yardým et-
mesi gerekiyordu. Hatta ormandaki hayvanla-
ra haber verip yangýný söndürmek için yardým
bulmalýydý. 

Karýncalar da yangýndan dolayý korkuya
kapýlmýþlardý. Hele küçük karýncalar korkudan
annelerine sarýlmýþ çýðlýk atýyorlardý. Alevler,
yuvalarýna doðru hýzla ilerliyordu. Bir an önce
bir þeyler yapýp yangýnýn söndürülmesi gereki-
yordu. 

Çýtýr, yangýna karþý ne yapmasý gerektiðini
düþünüyordu. Öncelikle yuva bir an önce bo-
þaltýlmalýydý. Yavru karýncalarýn yuvadan bir
an önce uzaklaþtýrýlmasý için büyük bir hayva-
na haber vermeliydi.  
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Çýtýr bunlarý düþünürken Pýtýr yaþlý Çýnar'a
ulaþmýþ arkadaþýný beklemeye baþlamýþtý. Önce
birinci olduðu için sevinmiþti ama biraz bekle-
dikten sonra endiþelenmeye baþladý. Çýtýr niçin
bu kadar gecikmiþti ki? Acaba çalýlarýn arasýn-
da uçarken bir dala mý çarpmýþtý. Yoksa bir
örümcek aðýna mý takýlmýþtý? 
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Biraz daha bekledikten sonra Çýtýr'ý arama-
ya karar verdi. Yarýþýrken ayrýldýklarý yere gitti.
Aramaya buradan baþlayacaktý. Çýtýr'ýn girdiði
yoldan çalýlýklarýn arasýna girdi. Çalýlarýn
arasýndaki dar yolda uçarak ilerlemeye baþladý.
Biraz ilerledikten sonra yangýnýn dumanlarý
onun da gözlerini yakmaya baþladý. Önce ne
olduðunu anlayamadý. Fakat ileriye doðru ba-
kýnca ormanda bir yangýn çýktýðýný anladý. Du-
mandan biraz ötesi bile görünmüyordu. 

Fakat arkadaþý Çýtýr zor durumda olabilirdi.
Onu derhal bulmalýydý. Dumanlarýn geldiði
yöne doðru uçmaya devam etti. Bu arada:

– Çýtýýýr! Neredesin? diye baðýrýyordu.  

Çýtýr'dan cevap alamayýnca endiþelenmiþti.
Uçmaya devam ederken saða sola kaçýþan
karýncalarý gördü. Tekrar baðýrdý:

– Çýtýýýr! Neredesin? 

Bu sefer biraz ileriden bir cevap gelmiþti:



– Buradayým Pýtýr. Buraya gel. 

Çýtýr, sesin geldiði yöne doðru baktý. Ýlerisi
görünmüyordu. Güçlükle o tarafa doðru uç-
maya baþladý. Az sonra Çýtýr'ý görmüþtü. He-
men kucakladý onu:
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– Çýtýr nasýlsýn? dedi.

– Ben iyiyim Pýtýr. Fakat yangýn hýzla
yayýlýyor ve karýncalarýn yuvasýna doðru yak-
laþýyor. Karýncalarýn yangýndan bir an önce
uzaklaþtýrýlmasý gerekiyor. 

– Peki bunu nasýl yapacaðýz?

– Bunu bizim yapmamýz mümkün deðil.
Bu yüzden büyük bir hayvanýn yardýmýna ihti-
yacýmýz var. Karýncalar büyük bir hayvanýn
sýrtýna binerek yangýn yerinden hýzla uzak-
laþtýrýlmalý. 

– Yakýnda sadece Uyuþuk'un yerini biliyo-
ruz. Fakat o bize yardým eder mi bilmiyorum. 

– Baþka çaremiz yok. Mecburen Uyu-
þuk'tan yardým istemeliyiz. 

Pýtýr, geldikleri yola tekrar girdi. Uyuþuk'a
doðru uçmaya baþladý. Çýtýr ise Kanki'yi bularak
korkuya kapýlan yavru karýncalarý yangýn yerin-
den daha güvenli bir yere taþýmaya çalýþýyordu.
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Pýtýr, dumanlarýn arasýndan hýzla uçarak
Uyuþuk'un yanýna ulaþmýþtý. Uyuþuk býraktýklarý
gibiydi; çevresinde olan bitenlerden habersiz
uyuyup duruyordu. Pýtýr onun bu hâlini görünce
"Uyuþuk yine uykum var, yorgunum filan der."
diye düþündü. Ama yine de þansýný denemeliydi.
Uyuþuk'un kulaklarýna yaklaþarak: 
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– Uyuþuk, Uyuþuk…! diye seslendi.

Uyuþuk, bir gözü açýk, bir gözü kapalý du-
rumda kendisine kimin seslendiðini anlamaya
çalýþýyordu. Karþýsýnda Pýtýr'ý görünce:

– Yine mi sen! Benden ne istiyorsun Pýtýr!
dedi kýzgýnca.

– Kýzma hemen Uyuþuk. Bu sefer kendim
için deðil ormandaki zavallý karýncalar için
uyandýrdým seni. 

Uyuþuk þaþkýn þaþkýn:

– Karýncalar mý? Ne olmuþ karýncalara?

– Ormanda, karýncalarýn yuvasýna yakýn
bir yerde yangýn çýktý. Alevler hýzla büyüyor
ve karýncalarýn yuvasýna yaklaþýyor. Hemen
gidip karýncalarýn oradan uzaklaþtýrýlmalarý
gerekiyor. Senden de yavru karýncalarý üzeri-
ne alarak oradan güvenli bir yere taþýmaný is-
tiyoruz.
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Uyuþuk durumu dinleyince hýzlýca doðrul-
du ve Pýtýr'a:

– Çýk sýrtýma, hemen kurtaralým zavallý
karýncalarý, dedi.
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Uyuþuk birden bire deðiþmiþti. O uykulu,
yavaþ tavþanýn yerine gözleri fýldýr fýldýr, çok
hýzlý hareket eden bir tavþan gelmiþti. 

Uyuþuk, çok hýzlý bir þekilde yangýnýn oldu-
ðu yere doðru koþtu. Yangýn neredeyse yuvaya
ulaþmýþtý. Yuvada hâlâ karýncalar vardý. 
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Uyuþuk ayaðýyla yuvanýn çýkýþýný geniþlete-
rek karýncalarýn daha hýzlý çýkmalarýný saðladý.
Yuvadan çýkan karýncalarý ayaðýnda toplayarak
hýzlý hýzlý uzaklaþtýrýyordu. Yavru karýncalar
çok korkmuþtu, bu felaketten bir an önce kur-
tulmak istiyorlardý. Bu yüzden Uyuþuk'un
sýrtýna týrmanabilmek için adeta yarýþýyorlardý. 

Uyuþuk o kadar süratli çalýþýyordu ki ter-
den sýrýlsýklam olmuþtu. Ancak bütün yorgun-
luðuna raðmen yuvadaki son karýnca çýkana
kadar koþturmaya devam etmiþti. Nihayet yu-
vadaki karýncalarýn hepsi çýkarýlmýþtý.

Uður böcekleri ve yetiþkin karýncalar ise
çevreden taþýyabildikleri taþ ve topraklarla
yangýnýn önüne set oluþturmuþlardý. Böylece
zaman kazanmaya çalýþýyorlardý. Sýra yangýný
ormanda daha fazla yayýlmadan söndürmeye
gelmiþti. 

Yangýný fark eden Güvercin akkanat da
olay yerine gelmiþti. Uður böcekleri, büyük
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karýncalar ve Uyuþuk yakýndaki dereden küçük
kovalarla su taþýyorlar, Akkanat da suyu hava-
dan yangýnýn üzerine boþaltýyordu. 
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Su getirirken karýncalardan çoðu yoruluyor
ve sýcaða dayanamadýklarý için düþüyorlardý.
Fakat kalkýp tekrar bütün güçleriyle yangýný
söndürmeye çalýþýyorlardý. Akkanat da çok yo-
ruluyordu. Hatta alev birden çok yükseldiði
için Akkanat'ýn kanadýnýn ucu da yanmýþtý.
Ancak iþlerine hep beraber devam ediyorlardý. 

Büyükler bu iþleri yaparken, yavru karýnca-
lar da bir kenarda telâþla olanlarý izliyorlardý. 

Bedenleri küçüktü. Bu yüzden kendilerini
korumaya çalýþmak dýþýnda bir þey yapamýyor-
lardý. Ancak onlar da boþ durmuyor, Allah'a,
kendilerine yardým etmesi için dua ediyorlardý.
Çünkü Allah'ýn gücünün her þeye yeteceðini
biliyorlardý. 

Bütün hayvanlarýn bu azimli iþbirliði so-
nunda yangýn söndürülmüþtü. Yangýnýn sön-
düðünü gören hayvanlar birbirlerine sarýlýp se-
vinç çýðlýklarý atýyor, Allah'a þükrediyorlardý.
Azmin, iþbirliði ve beraberliðin zaferiydi bu.
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Küçük karýncalarýn dualarý kabul edilmiþ,
yangýn karýncalarýn yuvasýna ulaþmadan
söndürülmüþtü.

Çýtýr ve Pýtýr sevinçlerinden Uyuþuk'un ku-
laklarýna konmuþ dans ediyorlardý. Yerdeki
küçük karýncalar da onlara eþlik ediyordu. Bi-
raz sonra Çýtýr ve Pýtýr, Uyuþuk'un sýrtýndan
yere indiler. O sýrada Karýnca Kanki kalabalýða
yönelerek:
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– Sevgili arkadaþlar beni dinleyin lütfen,
dedi.

Herkes dikkatle Kanki'nin diyeceklerini
beklemeye baþladý. Sessizlik saðlandýktan son-
ra Kanki:

– Arkadaþlar, büyük bir felâketten iþbirli-
ðiyle kurtulduk. Ben bütün karýnca kardeþle-
rim adýna Çýtýr'a, Pýtýr'a, Akkanat'a ve özellik-
le de Uyuþuk'a teþekkür ediyorum. Çünkü on-
lar yardýmýmýza koþmasalardý birçok arka-
daþýmýz ateþlerin arasýnda kalacaktý, dedi. 

Bu sözler üzerine Uyuþuk:

– Arkadaþlar, ben hepinizi çok seviyorum.
Kim olsa sevdiði arkadaþlarýný kurtarmak için
canýný tehlikeye atar. Fakat sizden bir isteðim
var. Yangýn sýrasýnda çok koþtum, çok yorul-
dum. Þimdi yatýp uyuyacaðým. Lütfen iki üç
gün sessiz durun da biraz dinleneyim, dedi. 

Oradaki bütün hayvanlar bu sözlere güldü.
Uyuþuk kýsa zamanda eski hâline dönmüþtü. 
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