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Uður böceði Pýtýr, elinde okul çantasýyla ar-
kadaþý Çýtýr'ý bekliyordu. 

– Haydi Çýtýr, geç kalacaðýz. 

– Tamam geliyorum.

Çýtýr, yuvalarýnýn kapýsýndan aceleyle çýkýp
arkadaþý Pýtýr'ýn yanýna geldi. Çantalarýný sýrt-
larýna alýp uçmaya hazýrlanýyorlardý ki Çýtýr'ýn
annesi, kapýya çýktý ve onlara: 
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– Yavrum, bahar geldi ama havalar henüz
ýsýnmadý. Doðruca okula gidin. Dersleriniz bi-
tince de oyalanmadan eve gelin, dedi.  

Çýtýr: 

– Tamam anneciðim artýk büyüdük, biliyo-
ruz, diye cevap verdi. 

Çýtýr ve Pýtýr okula doðru uçmaya baþ-
ladýlar. Biraz sonra okula varmýþlardý. 

Dersler bittikten sonra Çýtýr ve Pýtýr yine
beraber yola çýktýlar. Hava iyice soðumuþtu.
Soðuk rüzgâr, yuvalarýna doðru uçan Çýtýr ve
Pýtýr'ý üþütüyordu. Ayrýca rüzgâra karþý uçmak
da çok yorucuydu.  

Pýtýr, Çýtýr'a:

– Þu aðacýn baþýnda biraz dinlenelim mi, di-
ye sordu. 

– Olur dinlenelim. Ben de yoruldum. Çan-
tam çok aðýr gelmeye baþladý.
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Yakýndaki ceviz aðacýnýn dalýna kondular.
Çantalarýný yanlarýna koyup çevreyi seyretme-
ye baþladýlar. Biraz bekledikten sonra tam yo-
la çýkacaklardý ki ilerideki boþ alana çocuklarýn
geldiðini gördüler.

Çýtýr:

– Haydi, ilerideki çocuklarýn yanýna gide-
lim, dedi.

– Ne yapacaðýz orada?
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– Çocuklar oraya top oynamaya geliyorlar.
Onlarýn oyununu izleriz. 

– Bize zarar vermezler mi?

– Hayýr, insanlar, özellikle de çocuklar, bizi
çok severler.

– Haydi gidelim öyleyse. Ama çantalarýmýz
burada kalsýn, dönerken alýrýz.

Çantalarýný orada býrakýp çocuklarýn bulun-
duðu tarafa doðru uçmaya baþladýlar. Çocukla-
ra iyice yaklaþtýklarýnda futbol sahasýnýn ke-
narýndaki bir aðacýn dalýna kondular. Ýlgiyle
çocuklarý izlemeye baþladýlar. 

Pýtýr:

– Oynadýklarý oyunun adýný biliyor musun?

– Evet biliyorum, bu oyunun adý futbol.
Daha önce de izlemiþtim. Bir sürü kuralý var.
Bütün kurallarýný bilmiyorum. Ama bildiðim
kadarýyla oyuncular iki takým oluþturuyor,
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ayaklarýyla vurarak topu karþý takýmýn kalesine
atmaya çalýþýyorlar.

– Ne ilginç, dedi Pýtýr.

Bir süre daha izledikten sonra Çýtýr:

– Çok zevkli bir oyun deðil mi?

– Evet gerçekten çok zevkli.

– Burada oturup onlarý izlemek yerine biz
de oyuna katýlalým mý?
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– Biz nasýl oynayacaðýz ki? Oynadýklarý top
bizden çok büyük.

– Biz topa vurmayacaðýz ki! 

– Peki oyuna nasýl katýlacaðýz?

– Biz topu takip edeceðiz. Top nereye gi-
derse biz de o tarafa uçacaðýz. 

Hemen uçarak topun olduðu tarafa gittiler.
Topun üç dört metre üstünde uçuyorlardý. Top
bir o tarafa bir bu tarafa gidiyordu. Onlar da
hemen yönlerini deðiþtiriyorlar, topun üstünde
uçmaya devam ediyorlardý. Bu oyun çok hoþ-
larýna gitmiþti. 

Ama bir süre sonra çok yoruldular. Hiç dur-
madan uçmak çok yorucuydu. Dinlenmek için
tekrar çocuklarý izlerken konduklarý aðacýn
dalýna döndüler. 

Birbirlerine bakýp gülüþtüler. Nefes nefese
kalmýþlar, terlemiþlerdi. Uzun zamandýr bu ka-
dar zevkli bir oyun oynamamýþlardý.
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Ama hava kararmadan evlerine dönmeleri
gerekiyordu. Çantalarýný býraktýklarý aðaca
doðru uçtular. 

Çantalarýný alýp eve doðru uçmaya baþ-
ladýlar. Akþam yaklaþtýkça hava daha da serin-
lemiþti. Esen rüzgârla iyice üþümüþlerdi. 

Yuvalarýnýn bulunduðu aðaca yaklaþtýkla-
rýnda ayrýldýlar. Ýkisi de kendi yuvalarýna gitti-
ler. 
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Ertesi gün tatil olduðu için okullar ka-
palýydý. Çýtýr ve Pýtýr her hafta sonunda oldu-
ðu gibi arkadaþlarýyla yine oyun oynamayý
düþünüyorlardý. Fakat ikisi de hasta olmuþtu.
Yataklarýndan kalkamýyor, bir þey yemek, iç-
mek bile istemiyorlardý. 

Benekli, hasta yavrusunun baþýnda:

– Vah yavrum vah! Ben size soðukta fazla
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dolaþmayýn dememiþ miydim, dedi. Sonra elini
Çýtýr'ýn alnýna koydu ve ateþine baktý. Çýtýr'ýn
ateþi iyice yükselmiþti. Bedeni yanýyordu sanki.

Çýtýr'ýn bu hâli annesini çok üzmüþtü. Eþine
bakarak :

– Bir doktor çaðýrsak iyi olur. Çýtýr'ýn duru-
mu iyi deðil, dedi.

– Haklýsýn. Ben hemen Doktor Uzun Ka-
nat'ý çaðýrayým, dedi ve yuvadan uçtu. 
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Çýtýr'ýn babasý gideli epey olmuþtu, ama ne
babasý ne de Doktor Uzun Kanat gelmiþti. Va-
kit geçtikçe Benekli daha da endiþeleniyordu. 

Sonunda kapý çalýndý ve Çýtýr'ýn babasý ile
doktor içeri girdiler. Benekli: 

– Hoþ geldiniz. Neden geç kaldýnýz, diye
sordu. 

– Komþumuzun oðlu Pýtýr da hasta olmuþ.
Doktor Bey oraya gitmiþ.

– Dün üþütmüþ olmalýlar, dedi Benekli. 
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Doktor Uzun Kanat:

– Hastamýz nerede, diye sordu. 

Birlikte Çýtýr'ýn yataðýnýn baþýna gittiler.
Çýtýr uzandýðý yataktan Doktor Uzun Kanat'ý
gördü. Doktor, gözlüklerini takmýþ, elinde
aletleriyle kendisine gülümsüyordu. 

Doktor, onu muayene ederken ara sýra
"Hýmm" diyerek baþýný sallýyordu. Çýtýr'ýn an-
nesi ve babasý doktorun muayeneden sonra ne-
ler söyleyeceðini merakla bekliyordu. Muayene
bitince Uzun Kanat:

– Çýtýr, soðuktan üþütmüþ. Dün Pýtýr'la bir-
likte terlemiþ, sonra da rüzgârdan etkilenmiþ
olmalýlar. Þimdi ona yazacaðým ilâçlarý düzenli
bir þekilde kullanmasý gerekiyor, dedi.

Sonra Çýtýr'a dönerek: 

– Hastalýðýn geçene kadar verdiðim ilâçlarý
kullan ve dýþarý hiç çýkma, tamam mý, dedi.

Çýtýr güçlükle konuþuyordu:



– Tamam doktor amca. 

Çýtýr'ýn babasý doktorun yazdýðý ilâçlarý he-
men alýp geldi. Çýtýr gelen ilâçlara baktý.
Ýlâçlarýn içinde iðne olup olmadýðýný merak edi-
yordu. Çünkü iðneden çok korkuyordu. Ýlâçlara
bakýnca "Çok þükür, iðne yokmuþ." dedi.

O sýrada annesi bir bardak su getirdi. Çýtýr'a
uzatarak: 
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– Haydi oðlum doktorun söylediði gibi
ilâçlarýný iç de çabucak iyileþ, dedi. 

Çýtýr annesinin uzattýðý suyu ve ilâçlarý aldý.
Ýlâçlar arasýnda bir küçük, iki büyük hap ve bir
þiþe þurup vardý. Suyla birlikte ilâçlarý içmeye
çalýþtý. Önce “Bismillahirrahmanirrahim. Þifa
ver Allah’ým.” diyerek, küçük hapý aðzýna koy-
du. Arkasýndan diðer elindeki sudan bir yu-
dum aldý. Boðazý þiþtiði için hapý yutarken çok
zorluk çekmiþti. Oysa daha iki büyük hap ve
þurup içmesi gerekiyordu. 

Annesine bakarak:

– Anne büyük haplarý içmesem olmaz mý,
diye sordu.

– Olur mu hiç yavrum! Doktoru duydun,
iyileþmen için bu ilâçlarý düzenli biçimde kul-
lanman gerekiyor.

Çýtýr istemeye istemeye büyük haplarý eline
aldý. Tek tek aðzýna koyup yutmaya çalýþtý. Bi-
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raz zorlanarak iki hapý da yuttu. Sýra þuruba
gelmiþti. Annesi þurup þiþesini açtý. Bir kaþýða
þurup koyup Çýtýr'a uzattý.

Çýtýr aðzýný açtý, þurubu içti. Tadýný hiç beðen-
memiþti. Yüzünü ekþiterek yutkundu. Annesi:

– Aferin benim oðluma. Bu ilâçlarý sabah ve
akþam kullanýrsan birkaç gün sonra Allah’ýn iz-
niyle bir þeyin kalmaz, dedi.

Aradan birkaç gün geçti. Pýtýr iyileþmiþ,
Çýtýr'ý ziyarete gelmiþti. 

– Geçmiþ olsun Çýtýr. Sen hâlâ iyileþmedin
mi?

– Hastalýðým henüz geçmedi Pýtýr, her ta-
rafým aðrýyor. 

Çýtýr'ýn annesi çok üzülüyordu. Ayný hastalýða
yakalanan ve ayný ilâçlarý kullanan Pýtýr iyileþ-
miþti de kendi yavrusu niçin iyileþmiyordu? 

Çýtýr'ýn annesi her akþam Allah'a dua edi-
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yordu. Duasýnda Allah'tan yavrusuna þifa ver-
mesini istiyordu. Çünkü Çýtýr'ýn annesi, yavru-
sunu asýl iyileþtirecek olanýn önce Allah sonra
da ilâçlar olduðunu biliyordu. Dua ettikçe
üzüntüsü azalýyor, yavrusunun iyileþeceðine
dair ümidi artýyordu.  
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Tabi sadece dua etmek yetmezdi. Bir yan-
dan dua edip bir yandan da tedaviye devam et-
meleri gerekiyordu. Bu yüzden Çýtýr’ýn anne ve
babasý, ertesi gün Doktor Uzun Kanat'ý tekrar
çaðýrmaya karar verdiler. 

Sabah olunca Çýtýr'ýn babasý doktoru çaðýr-
mak üzere dýþarý çýktý. Az sonra onunla birlik-
te geri gelmiþlerdi. 
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Uzun Kanat, Çýtýr'ý yeniden muayene etti.
Herkes onun söyleyeceklerini merakla bekli-
yordu. 

Doktor Uzun Kanat:

– Doðrusu çok ilginç. Çýtýr'a ve Pýtýr'a ayný
ilâçlarý vermeme raðmen birinin iyileþip diðeri-
nin iyileþmemesinin sebebini anlayamadým.
Çýtýr'a verdiðimiz ilâçlarý deðiþtirmemiz faydalý
olabilir. Þimdi ona yeni reçete yazacaðým. Bu
reçetedeki ilâçlarý bir an önce alýn, dedi.

Evden çýkmadan önce Çýtýr'a dönerek:

– Sevgili Çýtýr, yeni yazdýðým reçetede iðne-
ler var. Bazý çocuklar iðne vurulmaktan korkar
ama senin gibi cesur bir çocuðun iðneden
korkmayacaðýný düþünüyorum, dedi.

Ýðne sözünü duyunca Çýtýr'ýn yüzü sapsarý
olmuþtu. Çekine çekine:

– Þey… Doktor Amca, iðne vurulmasam
olmaz mý, dedi. 
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Uzun Kanat gözlüklerini çýkararak Çýtýr'a:

– Bak yavrucuðum, vücudumuz bize veri-
len bir emanettir. Bu emaneti korumak dini-
mizin emridir. Çünkü hasta olduðumuzda
yapmamýz gereken iþleri yapamayýz. Ayrýca bi-
zi seven insanlarýn üzülmesine sebep oluruz.
Senin hastalýðýný tedavi etmek için daha önce
verdiðimiz ilâçlar faydalý olmadý. Þimdi iyileþ-
men için bu iðneleri aksatmadan vurulman ge-
rekiyor. Hem göreceksin o kadar da korkacak
bir þey yok, dedi.
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Çýtýr ne diyeceðini bilemiyordu. Doktor
haklýydý. Hasta olunca hem okulunu aksatmýþ
hem de anne ve babasýnýn üzülmesine sebep ol-
muþtu. 

Þimdi bir an önce iyileþmesi için doktorun
sözünü tutmasý gerekiyordu. Haplarý bile iç-
mek istemiyorken þimdi iðne vurulmak zorun-
daydý. 
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Çýtýr, haplarý içer gibi yapmýþ, fakat içmeyip
her gün pencereden dýþarýya atmýþtý. Þurubun
birazýný da her gün lavaboya dökmüþtü. Ýlâçlar
neredeyse bitmek üzereydi, ama aslýnda Çýtýr
hiçbirini içmemiþti. 

Yaptýðýndan çok piþmandý. "Keþke ilâçlarý
içseydim. Pýtýr ilâçlarýný düzenli kullandýðý için
Allah’tan þifa buldu. Ben ise yaptýðým hata
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yüzünden iyileþemedim. Þimdi hem Pýtýr gibi
iyileþmiþ olurdum hem de iðne vurulmaktan
kurtulurdum." diye düþündü.

Çýtýr, devam eden günlerde doktorun verdi-
ði iðneleri vuruldu. Baþta çok korkuyordu ið-
nelerden. Ama ilk iðneyi vurulduktan sonra
aslýnda korkmasýna gerek olmadýðýný gördü. 
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Birkaç gün sonra arkadaþý Pýtýr gibi iyileþ-
miþti. Artýk öteki arkadaþlarýyla neþe içinde
oyunlar oynayabilecekti.

22


	Çıtır İle Pıtır
	SON PİŞMANLIK


