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O gün hava çok güzeldi. Gökyüzünde pýrýl

pýrýl parlayan bir güneþ vardý. Uður böceði

Çýtýr ve Pýtýr yuvalarýndan uçmuþ arkadaþ-

larýnýn yanýna gidiyorlardý. Meydandaki büyük

çam aðacýnýn altýnda arkadaþlarýný gördüler. 

Pýtýr:
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– Bak Çýtýr, arkadaþlarýmýz orada. Haydi
biz de yanlarýna gidelim, dedi. 

– Tamam gidelim.

Arkadaþlarýnýn yanýna vardýklarýnda herke-
sin, aðaca asýlmýþ olan bir kâðýda baktýðýný
gördüler. Onlar da merakla kâðýda baktýlar.

Kâðýdýn üst tarafýnda büyük harflerle þöyle
yazýyordu: “GELENEKSEL  MIZIKA YARIÞ-
MASI”. Kâðýdýn alt tarafýnda da yarýþmaya
katýlma þartlarý belirtilmiþti. Diðer arkadaþlarý
gibi Çýtýr ve Pýtýr da kâðýtta yazan her þeyi dik-
katlice okudular. 

Aslýnda haftalardýr ormandaki genç uður
böcekleri merak ve heyecanla bu yarýþmayý
bekliyordu. Her sene yapýlan bu yarýþmaya sa-
dece okula giden genç uður böcekleri katýlabil-
mekteydi. 

Uður böcekleri mýzýka çalmayý çok seviyor-
du. Güzel mýzýka çalmak uður böcekleri için
çok önemli bir özellikti. Bütün uður böcekleri
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küçük yaþlardan itibaren mýzýka çalmayý öðre-

nirdi. 

Çýtýr ve Pýtýr da diðer bütün arkadaþlarý

gibi mýzýka çalmayý çok seviyordu. Bu seneki

3



yarýþmaya onlar da katýlacaktý. Bu yüzden da-
ha yarýþma duyurusu yapýlmadan çalýþmaya
baþlamýþlardý. 

Boþ vakitlerinde mýzýkalarýný alýp ormanýn
uzak bir tarafýna gidiyorlar, bildikleri en güzel
þarkýlarý çalmaya çalýþýyorlardý. Bu sýrada birbi-
rine yardýmcý da oluyorlardý. Bildikleri þarkýla-
rý birbirlerine öðretiyorlardý. 

Aðaca asýlan kâðýdý dikkatlice bir kez daha
okuduktan sonra Çýtýr: 

– Yarýþmanýn vakti iyice yaklaþtý. Artýk da-
ha sýký çalýþmamýz gerekir, dedi. 

Pýtýr:

– Evet haklýsýn, daha çok çalýþmalýyýz. 

Çýtýr:

– Bu yarýþmada birinci olmayý çok istiyo-
rum. Ama ben birinci olamazsam senin ol-
maný isterim.
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Pýtýr:

– Ben de birinci olamazsam, senin birinci
olmaný isterim Çýtýr. 

Ertesi gün okuldan sonra Çýtýr ve Pýtýr mý-
zýkalarýný alýp büyük ýrmaðýn kenarýndaki bir
aðacýn dalýna kondular. Büyük bir istekle ça-
lýþmaya baþladýlar. 

Önce Çýtýr baþladý mýzýkasýný çalmaya, sonra
da Pýtýr. Ýkisi de çok güzel çalýyordu. 
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O sýrada çaldýklarý þarkýlarý duyan karýnca-
lar çalýþmalarýna ara verip onlarý dinlemeye
baþladý. 

Çýtýr ve Pýtýr þarkýlarýný bitirince, karýncalar
onlarý coþkuyla alkýþladý.  

Çýtýr ve Pýtýr karýncalarýn alkýþlarýndan çok
memnun olmuþtu. Þarkýlarý karýncalar tara-
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fýndan beðenildiðine göre yarýþmada da beðe-
nilir diye umuyorlardý. Son þarkýyý birlikte çal-
maya baþladýlar. Gerçekten de çok güzel ça-
lýyorlardý. Fakat þarkýlarý bir kahkaha sesiyle
bölündü. 

Çýtýr ile Pýtýr'ýn karþýsýndaki aðaca konan
bir uður böceði onlara bakýp kahkahalarla
gülüyordu. Bu uður böceði, Çýtýr ile Pýtýr'ýn
okul arkadaþý Süslü idi. Çýtýr ve Pýtýr, Süslü'nün
niçin öyle kahkahalarla güldüðünü anlaya-
mamýþtý. 

Çýtýr ve Pýtýr'ýn merakla kendisine baktýðýný
gören Süslü nihayet gülmeyi býraktý. Çýtýr:

– Niçin karþýmýza geçip gülüyorsun, dedi.

– Niçin mi gülüyorum? Mýzýka çalýþýnýza
gülüyorum tabi. Siz bu þarkýlarla yarýþmayý ka-
zanacaðýnýzý mý zannediyorsunuz?

Pýtýr kýzmýþtý:

– Sen ister beðen ister beðenme, ama bu

7



yarýþmayý biz kazanacaðýz. 

Süslü bir kahkaha daha attý:

– Ha, ha, ha… 

Sonra ciddileþerek:

– Boþuna yorulmayýn, bu yarýþmayý kimin
kazanacaðý þimdiden belli. 

Çýtýr: 

– Kim kazanacakmýþ?

Süslü, kendinden emin bir þekilde:

– Ben kazanacaðým tabi ki, dedi. Sonra da
cebinden mavi renkli bir mýzýka çýkardý. Bu
mýzýkayý göstererek:

– Elinizdeki eski mýzýkalarýn sesi ile benim
mýzýkamýn sesini karþýlaþtýrýn. Böylece yarýþ-
manýn birincisinin kim olacaðýný siz de görür-
sünüz, dedi.

Çýtýr ve Pýtýr, Süslü'yü merakla izliyordu.
Süslü, mavi mýzýkayý aðzýna götürürken:
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– Dinleyin bakalým, dedi ve mýzýkayý çal-
maya baþladý.

Mýzýkadan gerçekten de çok güzel bir ses
çýkýyordu. Bu ses, öteki mýzýkalarýn sesinden
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çok farklýydý. Çok ince, kulaða hoþ gelen bir se-
si vardý. 

Ayrýca, Süslü çok güzel bir þarký çalýyordu.
Süslü mýzýkasýyla þarký çalmaya baþlayýnca
karýncalar yine iþlerini býrakýp þarkýyý dinleme-
ye baþladýlar. 

Þarký bittiðinde Süslü'yü, Çýtýr ve Pýtýr'ý
alkýþladýklarýndan daha kuvvetli bir þekilde al-
kýþladýlar.

10



11

Süslü gururla Çýtýr ve Pýtýr'a bakarak:

– Görüyorsunuz ya, karýncalar da benim
þarkýmý daha çok beðendi. Çünkü bu ormanda
benim mýzýkamdan daha güzel bir mýzýka yok.
Bu mýzýkayý dayým çok uzaktaki bir ormandan
getirdi. Bu mýzýkayla yarýþmada birinci ola-
caðým, dedi. 

Sonra mýzýkasýný cebine koyarak uçtu ve
oradan uzaklaþtý. 

Çýtýr ve Pýtýr hem kýzgýn hem de þaþkýndý.
Kýzgýnlardý, çünkü Süslü kendileri ile alay et-
miþti. 

Þaþkýnlardý, çünkü bu kadar güzel ses çýka-
ran bir mýzýkayý daha önce hiç duymamýþlardý.
Süslü, yarýþmaya bu mýzýkayla katýlýrsa kendi-
lerinin birinci olmasý çok zordu.

Çýtýr, kendisine bakan Pýtýr'a:

– Gerçekten de çok güzel çaldý deðil mi, di-
ye sordu.



Pýtýr, yüzü asýk bir þekilde:

– Evet, gerçekten de güzel çaldý. Ama o

güzel çaldý diye biz yarýþmaya hazýrlanmaktan

vazgeçecek deðiliz, dedi. 

– Evet, biz elimizden geleni yapalým. Sonra

da baþarýlý olmak için Allah'a dua edelim.

Pýtýr da Çýtýr gibi dua etmeyi çok seviyordu:

– Evet baþarýlý olmak için çalýþalým ve dua ede-

lim, dedi. 
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Günler çabucak geçmiþ, yarýþmaya sadece bir
gün kalmýþtý. Çýtýr ve Pýtýr okuldan çýkýþta doðru-
ca her zaman gittikleri yere gitmiþlerdi. Yarýþma
için son çalýþmalarýný yaptýktan sonra evlerine
dönüyorlardý. 

Çýtýr:

– Ben çok heyecanlanmaya baþladým Pýtýr.

– Ben de Çýtýr. Yarýn bir gelse de þu yarýþmaya
katýlsak artýk. 

– Birinci olabilir miyiz dersin?

– Doðrusu bilmiyorum. Süslü, yarýþmaya
katýlmayacak olsaydý þansýmýz çok yüksekti. Ama
o da çok güzel çalýyor ve onun mýzýkasý bizimkin-
den daha güzel ses çýkarýyor.

– Birinci olmayý çok istiyorum Pýtýr. Birinci
olamazsak üzülürüm, ama Süslü birinci olursa
daha fazla üzülürüm. Çünkü Süslü birinci olur-
sa karþýmýza geçip bizimle alay eder yine. Bi-
rinci kim olursa olsun yeter ki Süslü olmasýn.
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– Ben de birinci olmayý çok istiyorum Çýtýr.
Biz elimizden geleni yaptýk. Ýnþallah yarýn iki-
mizden biri birinci olur. Ama olamasak da
üzülmeyelim.

– Evet, haklýsýn galiba Pýtýr. 

Konuþurlarken bir yandan da uçuyorlardý.
Büyük çam aðacýna yaklaþtýklarýnda arkadaþ-
larýnýn aðacýn altýnda olduklarýný gördüler.

Pýtýr: 

– Bak, arkadaþlarýmýz büyük çamýn altýnda.
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Haydi yanlarýna gidelim. 

– Gidelim. 

Çýtýr ve Pýtýr aðacýn yanýna vardýklarýnda
arkadaþlarýnýn bir kiþinin baþýnda toplandýðýný
gördüler. Ortadaki kiþi Süslü'ydü. Süslü:
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– Ben ne yapacaðým þimdi? Yarýþmaya nasýl
katýlacaðým, diye aðlýyordu.

Çýtýr, oradaki uður böceklerine merakla:

– Süslü'ye ne oldu? Neden aðlýyor, diye sor-
du. 

– Mavi mýzýkasýný kaybetmiþ. Çok ara-
masýna raðmen bulamamýþ. Þimdi yarýþmaya
katýlamayacaðý için üzülüyor. 

Çýtýr ve Pýtýr göz göze geldiler. Sonra evleri-
ne doðru uçmaya baþladýlar. Çýtýr bu duruma
çok sevinmiþti. Çünkü Süslü yarýþmaya katýl-
mayýnca kendilerinin rahatlýkla birinci ola-
caðýný düþünüyordu. 

Uçarlarken Pýtýr'a:

– Oh oldu Süslü'ye. Þimdi yapacak hiçbir
þeyi yok. Görsün bakalým kim birinci ola-
cakmýþ, dedi.

Pýtýr:

– Ben öyle düþünmüyorum Çýtýr, dedi.

Çýtýr þaþýrmýþtý:
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– Neden? Süslü'nün bize karþý dav-
ranýþlarýný hatýrlamýyor musun? Mavi mýzýka-
sýný nasýl da kibirli kibirli çalýyor, sonra da bi-
zimle alay ediyordu.

– Olsun. Ben yine de Süslü'nün yarýþmaya
katýlmasýný isterdim. Hem bize kötülük yapanlar
için bile iyi þeyler düþünmeliyiz. Böylece dinimi-
zin bir güzelliðini Süslü’ye davranýþlarýmýzla
göstermiþ oluruz. Süslü de bir gün hatasýný an-
layýp davranýþlarýný düzeltebilir, ne dersin?

– Hiç zannetmiyorum Pýtýr.

Böyle konuþurken yollarýnýn ayrýldýðý yere
gelmiþlerdi. Birbirlerine ertesi günkü yarýþma
için baþarýlar dileyerek ayrýldýlar. 

Çýtýr, düþünceli düþünceli yuvasýna doðru
uçmaya devam ediyordu. 

Güneþ, tam tepedeydi. Uçarken Çýtýr'ýn
gözüne yerden bir ýþýk geldi. Otlarýn arasýnda-
ki bir cismin üzerine vuran güneþ ýþýðý Çýtýr'ýn
gözlerine yansýmýþtý. 
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Çýtýr, merakla ýþýðýn geldiði yere baktý. Ge-

ri dönüp oraya doðru yaklaþtý. Yerde bir cisim

vardý. Yaklaþtýkça daha iyi görüyordu. Yak-

laþtý, yaklaþtý. En sonunda otlarýn arasýndaki

cismin bir mýzýka olduðunu anladý.

Tam mýzýkanýn olduðu yere kondu. Bu

Süslü'nün kaybettiði mavi mýzýkaydý. Çevresi-

ne baktý, kimse yoktu. Mýzýkayý alýp cebine

koydu ve oradan uzaklaþtý.

Biraz uçtuktan sonra bir aðacýn baþýna kon-

du. Mýzýkayý cebinden çýkardý. Mýzýka gerçek-

ten de çok güzel görünüyor, parýl parýl

parlýyordu. Aðzýna götürüp çalmaya baþladý.

Mýzýkadan çýkan ses gerçekten çok güzeldi.

Uzunca bir süre mavi mýzýkayý çaldýktan

sonra düþünmeye baþladý. Yarýþmaya bu

mýzýkayla katýlsa kesin birinci olurdu.
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Ama bu mýzýkayý kullanamazdý. Çünkü

mavi mýzýkanýn Süslü'ye ait olduðu hemen an-

laþýlýrdý. 

Mavi mýzýkayý Süslü'ye de vermek istemi-

yordu. En azýndan yarýþma bitene kadar mavi

mýzýkayý kimseye göstermemeliydi. Böylece

Süslü'nün yarýþmaya katýlmasý mümkün olma-

yacaktý. Bu düþüncelerle yuvasýna gitti.
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Nihayet beklenen gün gelmiþti. Seyirciler,
jüri üyeleri ve yarýþmacýlar hazýrdý. Herkes çok
heyecanlýydý. Yarýþma okulun bahçesinde dü-
zenleniyordu. 

Ortada geniþ bir alan yarýþmacýlara
ayrýlmýþtý. Biraz önde jüri üyeleri oturmuþtu.
Arka taraflarda ise seyirciler yer almýþtý. Ço-
cuklarý yarýþmaya katýlan anne babalar, heye-
canla yarýþmanýn baþlamasýný bekliyordu. 

Sonunda yarýþmacýlar için hazýrlanan alana
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bir sunucu çýktý. Sunucu güzel kýyafeti ve tane

tane konuþmasýyla dikkat çekiyordu. Yarýþ-

manýn baþlamasý için yarýþmacýlarýn hazýrlan-

masýný söyledi. Daha sonra her yarýþmacý tek

tek þarkýsýný söylemeye baþladý. 

Çýtýr ve Pýtýr yarýþmacýlar arasýnda yan ya-

na duruyorlar, sýranýn kendilerine gelmesini

bekliyorlardý. Ýkisi de heyecanlýydý. Çýtýr çevre-

sine baktý. Anne ve babasý az ilerde kendisine

gülümsüyordu. 

O sýrada aklýna mýzýkasý geldi. Mýzýkasýnýn

cebinde olup olmadýðýný kontrol etmek için eli-

ni cebine attý. Mýzýkayý çýkardý. Fakat bu mýzý-

ka mavi mýzýkaydý. Þarkýsýný bu mýzýkayla deðil

kendi mýzýkasýyla çalmalýydý. Mavi mýzýkayý ce-

bine koydu hemen. Elini diðer cebine soktu. O

cebinden kendi mýzýkasýný çýkardý, elinde tut-

maya baþladý.
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Sonra tekrar çevresine baktý. Kalabalýk
arasýnda Süslü'yü gördü. Süslü üzgün biçimde
sahneye bakýyordu. Çýtýr “Süslü yarýþmaya
katýlamadýðý için çok üzülüyor olmalý. Mavi
mýzýkanýn bende olduðunu bir öðrense ne ka-
dar çok þaþýrýr kimbilir.” diye düþündü. 

O sýrada Pýtýr, Çýtýr'ýn Süslü'ye doðru baktýðýný
görüp:

– Çok üzgün görünüyor deðil mi, diye sordu. 
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– Evet, çok üzgün olduðu belli. 

– Þimdi onun mýzýkasýný bulmasýný çok ister-

dim. 

– Ama onun bize yaptýklarýný unuttun mu?

– Hayýr Çýtýr unutmadým. Tabi ki onun dav-

ranýþlarý yanlýþtý. Fakat o yanlýþ davranýþlarda bu-

lunsa bile biz doðruluktan ayrýlmamalýyýz. Allah,

bizim her zaman doðruluktan yana olmamýzý is-

ter. Kimseye kötülük yapmamýzý istemez. 

Çýtýr baþýný öne eðerek:

– Yani, sen onun mýzýkasýný bulsaydýn Süslü'ye

verir miydin?

– Verirdim tabi. Baksana nasýl üzülüyor?

Ama bu vakitten sonra yapacak bir þey yok.
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O sýrada yeni yarýþmacý sahneye çýkmýþtý.
Birlikte onu dinlemeye baþladýlar. Fakat
Çýtýr'ýn aklý Süslü'deydi. 

Dönüp bir kere daha baktý Süslü'ye. Sonra
birden Pýtýr'a dönüp: 

– Ben birazdan geleceðim, dedi ve kalabalýk
içinde Süslü'ye doðru ilerlemeye baþladý. 

Pýtýr ne olduðunu anlamamýþtý. Þaþkýn þaþ-
kýn Çýtýr'ýn arkasýndan baktý. 

Çýtýr kalabalýðýn arasýndan Süslü'nün yaný-
na zorlanarak ulaþmýþtý. Süslü dalgýn dalgýn
yarýþmacýlara bakýyordu. Çýtýr, Süslü'nün ku-
laðýna eðilip :

– Merhaba Süslü, dedi.

Süslü kendine gelip Çýtýr'a baktý:

– Merhaba Çýtýr. Sen yarýþmaya katýlmaya-
cak mýsýn? 

– Katýlacaðým.

– Burada ne geziyorsun öyleyse, yarýþ-
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macýlarýn yanýna gitsene.

– Gideceðim ama tek baþýma deðil. Birlikte
gideceðiz.

– Ama biliyorsun benim mýzýkam kaybol-
du, bu yüzden yarýþmaya katýlamayacaðým. 

– Ben sana bir mýzýka versem yarýþmaya yi-
ne katýlmaz mýsýn?

– Bana mýzýka mý vereceksin?

Çýtýr, cebinden mavi mýzýkayý çýkardý ve
Süslü'ye uzatarak:

– Evet sana bir mýzýka vereceðim, hem de
mavi mýzýkaný.

Süslü çok þaþýrmýþtý:

– Ama, ama! Nasýl oldu bu?

– Dün eve giderken mýzýkaný otlarýn arasýn-
da buldum. Þimdi bunu al da yarýþmacýlarýn
yanýna gidelim. Birazdan sýra bize gelir. 

Süslü sevinç ve heyecanla mýzýkasýný alýp
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Çýtýr'la birlikte yarýþmacýlarýn yanýna gitti.

Yarýþma sonuçlandýðýnda Süslü birinci, Pýtýr
ikinci, Çýtýr ise üçüncü olmuþtu. 

Çýtýr, birinci olamadýðý için hüzünlüydü.
Ama yine de yaptýðýndan piþman deðildi. Bi-
rinciliði gerçekten hak eden kiþi Süslü olduðu-
na göre onun yarýþmaya katýlmasýný engelle-
mek doðru olmazdý. 

Hem Pýtýr haklýydý, kötülüklere kötülükle
deðil, iyilikle karþýlýk vermek gerekirdi. Bu
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düþünce onu iyice rahatlatmýþtý. Ýyi ki mavi
mýzýkayý Süslü'ye vermiþti. 

Süslü, kendisi yüzünden yarýþmaya katýla-
masaydý, büyük bir hata iþlemiþ olacaktý. Belki
bu yüzden ömür boyu vicdan azabý duyacaktý.
Pýtýr gibi iyi kalpli, dürüst bir arkadaþý olduðu
için de Allah’a þükretmeliydi.

Süslü ise þaþkýnlýðýný henüz atamamýþtý üze-
rinden. Nasýl olmuþtu da bir anda her þey de-
ðiþmiþti? Daha biraz öncesine kadar yarýþmaya
katýlabileceðini bile düþünmüyordu. 

Oysa þimdi birincilik madalyasý elindeydi.
Sanki bir rüya görüyordu. Tabi bu baþarýsýnda
en büyük pay Çýtýr'ýndý. O, mavi mýzýkasýný ge-
tirmeseydi yarýþmaya katýlmasý mümkün de-
ðildi. 

Sonra aklýna Pýtýr ile Çýtýr'a mavi mýzýkasýný
gösterdiði an geldi. Nasýl da alay etmiþti onlar-
la. Buna karþý Çýtýr, mýzýkasýný kendisine geti-
rerek yarýþmaya katýlmasýný saðlamýþtý.
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Yaptýklarýndan piþman olmuþtu. Fakat piþ-

man olmak yetmezdi. 

Gidip özür dilemeliydi. Kendisini tebrik

edenler gittikten sonra Çýtýr ve Pýtýr'ýn yanýna

yaklaþtý. Onlara:

– Arkadaþlar sizden özür diliyorum. Sizi

üzdüm. Lütfen beni affedin, dedi. 

Pýtýr:

– Önemli deðil Süslü. Senin bir gün hataný

anlayacaðýný biliyorduk. Öyle deðil mi Çýtýr?

– Evet Süslü. Önemli olan hatamýzý anla-

mak ve o hatayý tekrarlamamak.

Süslü, arkadaþlarýnýn kendisini affetmeleri-

ne çok sevinmiþti. Çýtýr'a dönerek:
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– Çýtýr önce mýzýkamý getirerek, sonra da

affederek beni çok sevindirdin. Þimdi beni da-

ha çok sevindirmek ister misin?

– Tabi ki isterim.

Bunun üzerine Süslü cebindeki mavi mýzý-

kayý çýkararak Çýtýr'a uzattý:

– Öyleyse lütfen bu mýzýkayý al. Mavi mýzý-

kayý sana hediye etmek istiyorum. 

Çýtýr þaþkýndý:

– Ama, Süslü! Bu senin mýzýkan, bunu ala-
mam. Hem bu mýzýkayý benden daha çok Pýtýr
hak ediyor. Çünkü benim doðru davranmamý
aslýnda o saðladý.

– Olsun Çýtýr, sen bana hayatýmýn en mutlu
günlerinden birini yaþattýn. Ben de bu mutluluðu-
mu seninle paylaþmak istiyorum. Lütfen beni
kýrma.
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O sýrada Pýtýr söze karýþtý:

– Haydi al Çýtýr, bence bu hediye asýl senin
hakkýn. Hem mavi mýzýkayý alýrsan Süslü’yü
mutlu etmiþ olacaksýn. 

Çýtýr, Süslü'nün hediye ettiði mavi mýzýkayý
alýp ona kendi mýzýkasýný verdi. 

Böylece kendisi mavi mýzýkanýn sahibi
olurken Süslü de mýzýkasýz kalmayacaktý. 

Çýtýr, o gün Pýtýr gibi bir arkadaþý olduðu
için Allah’a þükretti. Çünkü Pýtýr ona her
zaman iyi kalpli ve dürüst olmayý öðütlüyordu. 

Aileler de çocuklarý tebrik ettikten sonra
yuvalarýna döndüler. Bütün çocuklar bu yarýþ-
madan çok keyif almýþlardý. Daha þimdiden
gelecek senenin yarýþmasýný düþünmeye baþ-
lamýþlardý.

Bu sýrada Çýtýr, Pýtýr, Süslü mýzýka çalarak
eðlenmelerine devam ediyorlardý. 
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Evlerine varýncaya kadar mýzýka çalmaya
devam ettiler. Üçü de çok mutluydu.
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