
Uzun zaman önce, Yaratıcı henüz dünya ve gökyüzünü birbirinden 
ayırmamışken. Gökyüzü ve dünya birbirlerine çok yakınlarmış. Gökyüzü 
neredeyse yere değiyormuş. Kuşlar yere yakın uçarmış. Hayvanlar koşup 
zıplayıp uçuyormuş gibi hissederlemiş. 

Bir sabah bir geyik gölde su içiyormuş ve suda gökyüzünün yansımasını 
görmüş. Bir şeyler gözüne ters görünmüş. Geyik gökyüzüne bakmış. Ve 
gökyüzünün hareket ettiğini görmüş. Gökyüzü dünyadan çekiliyormuş. 
"Bunun olmasına izin veremem" demiş geyik. Boynuzlarını gökyüzününe 
geçirip gökyüzünü dünyaya yakın tutmaya çalışmış. Diğer hayvanları 
yardım etmeleri için çağırmış. Ama gökyüzü hareket etmeye devam etmiş. 
En sonunda gökyüzü geyiği de çekmeye başlamış. Geyik boynuzlarını 
gökyüzünden çıkarmış ve pat diye yere düşmüş. 

Geyiğin seslenişlerini duyan ayı koşarak yardıma gelmiş. Gökyüzüne 
bakmış ve gökyüzünün yeryüzünden ayrıldığını görmüş. "Bunun olmasına 
izin veremem" demiş Ayı. Zıplamış ve pençelerini gökyüzüne geçirip 
aşağıya çekmeye çalışmış. Ama gökyüzü daha da yukarı gitmeye devam 
etmiş. En sonunda gökyüzü Ayıyı da yukarı kaldırmış.  Pençelerini 
bırakmış ve yere düşmüş. Diğer hayvanlar da koşarak yardıma gelmişler. 
Yukarı bakıp gökyüzünün yeryüzünden ayrıldığını görmüşler. Zıplayıp 
yakalamaya çalışmışlar ama işe yaramamış. Hep beraber oturup ne 
yapabileceklerini konuşmuşlar. Konuştukları sırada Nine Örümcek gelmiş 
ve "Benim bir planım var" demiş. 

"Nine Örümcek" demiş diğer hayvanlar, "Bu ciddi bir sorun. "Bu ciddi 
bir problem. Seni aşar.  Koca bir geyik ile devasa Ayı bile gökyüzünü 
aşağıya çekemediler, ki onlar senden çok daha güçlüler." "Ama benim 
işe yarayacak bir planım var." demiş Nine Örümcek. "Şimdi olmaz, Nine. 
Bunun için zamanımız yok." 

Nine Örümcek çok üzülmüş. Ama diğer hayvanların endişeli olduklarını 
da biliyormuş. Köyden dışarı çıkmış ve en yakın dağın tepesine 
tırmanmış. Nine Örümcek büyük bir ip örmeye başlamış. Örmüş de örmüş, 
örmüş de örmüş. Daha sonra o ipi ağa çevirmiş. İşi bittiğinde, Nine 
Örümcek ağı bir yumak haline getirmiş ve ağın bir ucunu ağacın birine 
bağlamış. İp yumağını fırlatmış gökyüzünü ağlarla örmeye başlamış.  Ağ 
önce çok yukarı çıkmış. Sonra çözülüp yere düşmüş. Nine Örümcek 
gökyüzünü ıskalamış. 

Nine Örümcek koşup yaptığı ağı tekrar toplamış. Ve tekrar kocaman bir 
ip yumağı gibi sarmış. İp yumağını tekrar havaya fırlatmış. Yumak 
yukarı çıkmış. Ama gökyüzünü yine ıskalamış. Tekrar yere düşüp 
çözülmüş. 

Nine Örümcek koşup yaptığı ağı tekrar toplayıp yine bir devasa yumak 
haline getirmiş. Yumağı üçüncü kez gökyüzüne fırlatmış. Bu sefer 
gökyüzünü ucundan yakalamış. Yumak gökyüzüne yapışmış. Nine Örümcek 
elinden geldiği kadar hızla ağa tırmanıp gökyüzüne gitmiş.  Gökyüzüne 
başka bir ağ daha yapıştırıp yeryüzüne geri dönmüş. Yeryüzüne düşerken 



başka bir ağ daha fırlatmış. Örmüş de örmüş! 

Dünyaya vardığında, Nine Örümcek elindeki ağı yere bağlamış ve ilk 
attığı ağa tırmanmış. Tırmanmış da durmuş, Gökyüzüne yeni bir ağ atmış 
ve yere düşerken o ağı örüp durmuş. 

Geceler, günler geçmiş, Nine Örümcek gökyüzünü dünyaya bağlamak için 
ağını örüp durmuş. Ertesi günün sabahında gökyüzü gidebildiği kadar 
uzağa gitmiş. Ama Nine Örümceğin ağları gökyüzünü tutuyorlarmış. 
Gökyüzü son bir kez daha uzaklaşmaya çalıştığında yeryüzü sallanmış. 
Hayvanlar konuşmayı kesmiş ve gökyüzüne bakmış. Gökyüzüne 
baktıklarında Nine örümceğin ağlarının gökyüzünden aşağıya 
sarktıklarını görmüşler.  

Hayvanlar Nine Örümceğe doğru koşmuş ve  "Senin planını dinlemediğimiz 
için özür dileriz Nine Örümcek. Ve sana ayıracak vaktimiz olmadığını 
söylediğimiz için de çok üzügünüz. Gökyüzünü yeryüzünden ayrılmaktan 
kurtardığın için teşekkür ederiz. Bu kadar büyük bir iyilik yaptığın 
için bundan sonra sen ve senin gibi bütün örümcekler sonsuza kadar 
bizim evlerimizde yaşayabilirsiniz." 

O günden beri Örümcekler insanların ve hayvanların evlerinde 
görülürlermiş. Her ne kadar insanlar yıllar önce verdikleri sözü 
unutmuş olsa da örümcekler ve hayvanlar asla unutmamış. Günün erken 
saatlerinde gökyüzüne bakarsanız gökyüzünden aşağıya sarkan örümcek 
ağlarını görebilirsiniz. Bazı insanlar gördüğünüz şeyin güneş ışığı 
olduğunu söyleceklerdir. Ama işin aslını artık siz daha iyi 
biliyorsunuz. 


