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TEMBEL SERÇE



O gün anne ve babalarý komþulara oturma-
ya gideceklerdi. Onlarý yalnýz býrakmamak
için komþularý yaþlý serçeyi çaðýrdýlar. Çocuk-
larýn baþlarýnda durmasýný rica ettiler. Yaþlý serçe 
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onlarý kýrmadý. Zaten çoktan beri minik serçe-
leri görmemiþti. Bu fýrsatý deðerlendirmek için
yuvaya geldi. Minik serçeler onu görünce çok
sevindiler. Hemen onun çevresine toplandýlar.
Ýlginç hatýralarýndan anlatmasý için ona yalvar-
maya baþladýlar. 

Yaþlý serçe baþýndan geçenleri anlatmaya
baþladý. Geçmiþiyle ilgili anýlarý anlatmak ona
neþe veriyordu. Bazen minik gözlerini kýsýyor
ve hatýralarýna dalýyordu. Bazen hayret ettiði
zamanlar bu küçük gözleri iri iri açýlýyordu.

Yaþlý serçenin bir anýsý çocuklarýn çok dik-
katini çekti. Hepsi hayretle onu dinliyordu.
Hiç ses çýkmýyordu. Bütün gözler onun minik
gagasýndaydý. Ondan çýkan cik cik sesleri on-
larýn dikkatini çeken tek þeydi.

Yaþlý serçe þöyle bir kanatlarýný açýp kapadý
ve sözlerine devam etti:

– Ben o günlerde hýmbýl ve tembeldim. Yu-
vadan asla çýkmazdým. Annem bana:
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‘Haydi uç artýk!’ dediðinde:

‘Ben daha küçüðüm!’ derdim. 

Hâlbuki iyice büyümüþtüm, kanatlarým da
kuvvetlenmiþti.
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Hatta bazen bir süre uçar hemen yuvaya
dönerdim. Annem bana kýzardý.

‘Niçin uçmayý sürdürmüyorsun?’ derdi.
Ben ise:
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‘Daha çok küçüðüm de ondan. Hem de ka-
natlarým çok çabuk yoruluyor.’ derdim. An-
nem benimle bir türlü baþa çýkamazdý. 

‘Niçin biraz gayet etmiyorsun. Uçmayý de-
ne. Uzun süre süzül þu mavi göklerde. Bak
nasýl güçleneceksin.’

Ben yine ayný sözleri tekrar ederdim: ‘Ben
daha küçüðüm.’ 

Annem buna çok üzülürdü. Bana ne söyle-
diyse devamlý uçurmayý baþaramadý.

Bir gün yuvadan çýkmýþtým. Bir söðüt dalý-
na konmuþ þarký söylüyordum. Bir süre sonra
yuvama gidecektim. Hýmbýl hýmbýl oturmak
iþime geliyordu. Nasýl olsa ben minik bir yav-
ruydum. Annem de yanýbaþýmdaydý. Yiyecek-
ler ayaðýma kadar geliyordu. Sadece ayaðýma
mý? Aðzýma kadar uzatýlýyordu. Ben annemin
aðzýmýn içine býraktýðý yemleri afiyetle yiyor-
dum. Onun için rahatým yerindeydi.
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Ýþte þu þarký bitince hemen evime dönecek-
tim. Sonra kanatlarýmý büzüp annemi bekleye-
cektim.

Þarkým bitmiþti. Ama ben:

‘Annem gelmeden þöyle bir dolaþayým. Et-
rafta ne var ne yok öðreneyim.’ dedim. Söðüt
dallarýnýn arasýndan çýktým. Mavi gökyüzü
sanki üstüme eðilmiþ beni selâmlýyordu. Bir-
kaç parça bulut gök yüzünde kanat açmýþ be-
yaz kuþlar gibi uçuyordu. Ben bu güzel ha-
vanýn tadýný çýkarmak istiyordum. Ama
plâným annem gelmeden yuvaya dönmekti.
Çünkü annemin benim uçtuðumu öðrenme-
mesi gerekti. Dedim ya hýmbýl ve tembeldim o
zamanlar.

Bir ara bir ses duydum. Arkama baktým.
Uzaktan kara bir þey bana doðru geliyordu.
Önce pek korktum. Sonra korkumu kendi
kendime yok etmeye çalýþtým. 

‘Bu da annem gibi benim nazýmdan anla-
yacak biridir.’ dedim, kendi kendime.
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Ama o kara þey yaklaþtýkça niyetinin kötü
olduðunu anladým. Kor gibi gözleri vardý. Be-
ni yiyecek gibi bakýyordu uzaktan. Ben birden
toparlandým.  
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Kanatlarýmýn bütün gücünü kullanarak uç-
maya baþladým. O kovalýyor ben kaçýyordum.

Kara þey o kadar hýzlý uçuyordu ki anlata-
mam. Ben  ona  yakalanmamak için  uçarken
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nefes nefese kalmýþtým. O bir taraftan beni ko-
valýyor bir taraftan da:

‘Ben atmacayým, seni yiyeceðim.’ diye
baðýrýyordu.

Ben bu sefer iyice endiþelendim. Artýk kaç-
mak bana farz olmuþtu. Bir an durmak
ölümüm demekti.

O kovaladý, ben kaçtým, o kovaladý ben
kaçtým. Aman Allah’ým nasýl uçuyordum bir
görseniz! Karþýsýndaki minik serçeler bu sözler
karþýsýnda gülüþüyorlardý. Onun:

‘Ben kaçýyordum o kovalýyordu.’ dediði za-
man gözlerinin iri iri açýlýþýný görüyorlar ve
katýla katýla gülüyorlardý.

O gün uzun süre bu kaçýp kovalamaca de-
vam etti. Ben iyice uçmayý öðrenmiþtim.
Vücudumda gizli bir güç olduðunu o gün far-
kettim. Annemi boþ yere üzdüðümü anladým.
Ben uzun süre uçmayý daha önceleri deneme-
liydim. Zavallý annemi bana bakmaya mecbur
býrakmamalýydým.
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Evet o gün atmaca sanki bana uçma dersi
vermiþti.

Uçmanýn ne olduðunu, yaþama gücünün
kendi kanatlarýmýzda ve yüreðimizde olduðunu
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anladým.

Minik serçeler kovalamacanýn sonunu me-
rak ediyorlardý.

– Eee, dedi bir tanesi. Sonra ne oldu? At-
maca seni yakaladý mý?

Serçe güldü:

– Beni yakalasaydý þimdi burada olur muy-
dum, akýllým, dedi.

Bunun üzerine diðer minik serçeler
gülüþtüler.

Yaþlý serçe onlarý daha fazla merakta býrak-
mak istemiyordu. Konuþmasýna devam etti:

– O gün o kadar uçtum ki anlatamam. Bu,
benim ilk uzun uçuþum olduðu için gücüm
yerindeydi. Bunun zevkini yaþýyordum. Uzun
süre uçmak bana zevk bile verdi. Atmaca bu-
nun farkýnda deðildi. Beni yorulur ve pes eder,
en sonunda teslim olur zannediyordu. Hâlbuki
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benim teslim olmaya, bu yarýþý kaybetmeye
hiç niyetim yoktu. En sonunda pes eden ken-
disi oldu. Bir ara arkama baktým, kimsecikler
yoktu. Uzaktaki kara  þey o  olmalýydý.  Bana 
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bakýyordu. Biraz üzgündü.

– Neden, dedi minik serçeler.
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– Tabiî beni yiyemediðinden, dedi yaþlý
serçe. 

Sonra minik serçelerle birlikte katýla katýla
güldüler.
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– Eee ondan sonra, dedi bir serçe. Ondan
sonra?

– Ondan sonra hýmbýllýktan kurtuldum.
Annem benim o günkü neþeme çok þaþtý. 
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‘Sana ne oldu böyle?’ dedi. Eskiden yuvada
miskin miskin otururdun. Bugün neþen yerin-
de. Yuvanýn çevresinde fýr dönüyorsun.
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Ben anneme:
‘Þimdi beni seyret’ dedim. 
Annem bana baktý. Ben kanatlarýmý açtým

ve yuvadan çýktým. Gökyüzünde ince kavisler
çizerek uçtum, uçtum. Annem hâlâ bana
bakýyordu. Dalýn ucundaki yuvamýzdan beni
þaþkýn gözlerle izlediðini fark ediyordum. Ben
bir saate yakýn oradan oraya uçtum durdum.
Sonra yuvamýza geri döndüm. Annem o kadar
sevinmiþti ki anlatamam. O günden sonra
artýk yuvada oturmadým. Gezdim tozdum, oy-
nadým; yiyeceðimi kendim buldum.

Yavru kuþlar, bu hikâyeden çalýþmanýn ve
uçmanýn çok zevkli olduðunu öðrenmiþlerdi.
Hepsi de uçma zamanlarý geldiðinde annelerine
zorluk çýkarmamaya karar verdi. 

Biraz sonra komþulara oturmaya giden an-
ne ve babalarý gelmiþti. Onlar yaþlý serçeye te-
þekkür ettiler. Yaþlý serçe, “Bir þey deðil.” dedi.
Sonra da onlara iyi geceler dileyip yuvasýna uç-
tu gitti?  
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Anne ve baba serçe, miniklerin yüzlerindeki

mutluluðu gördüler. 
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– Yaþlý serçe yine size anýlarýndan bahsetti
deðil mi, dediler. Hepsi de: 

– Evet, diye baðrýþtýlar. 

– Nasýl güzel miydi, diye sordular.

Onlar hep birlikte:

– Evet, dediler. 

Baba serçe:

– Öyle hep bir aðýzdan baðýrmayýn. Kom-
þularý uyandýracaksýnýz, dedi.

Anne serçe:

– Haydi þimdi uyumaya, diyerek kanat-
larýný açtý. Bütün yavrular onun kanatlarý altýna
girip derin bir uykuya daldýlar.
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MÝNÝK KARINCA ÝLE
PEYGAMBER DEVESÝ



Bir zamanlar yaðmur ormanlarýnda bir mi-
nik karýnca varmýþ. Minik karýncanýn boyu
küçük olmasýna küçükmüþ, ama mahareti pek
büyükmüþ.
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Bahçelerin, baðlarýn havalandýrýlma görevi-
ni yerine getiriyormuþ. Büyük karýncalar yuva
yapýyorlar, o ise denetliyormuþ bütün bunlarý.
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Ama gel zaman git zaman bu yerlere bir
sürü haþarat musallat olmuþ. Karýncalarýn yuva-
larýný bozup daðýtmaya baþlamýþlar. Karýncalar
bundan çok üzüntü  duymuþlar. Ama dertlerini
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dökecek hiç kimseleri yokmuþ. Onlar çalýþkan,
ama kuvvet yönüyle güçsüz varlýklarmýþ.

Bu sebepten bu haþaratlarla savaþmak on-
lar için güçmüþ.
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Bir gün karýncalar kendi aralarýnda top-
lanmýþlar ve bir karara varmýþlar. Kendilerine
bir koruyucu bulmalarý gerektiði sonucuna
varmýþlar. Ama  bunun  kim olacaðý  üzerinde 
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bir fikirleri yokmuþ. Karýncalarýn en bilgesi,
böyle bir koruyucu görevi yapacak birini
tanýdýðýný söylemiþ. Onlar merakla ona bak-
mýþlar. 
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– Kim bu canlý, demiþler. 
Karýncalarýn en bilgesi:
– Peygamber devesi, demiþ.
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Hiçbirisi böyle bir ismi daha önce duy-
mamýþ.

– Kimdir bu peygamber devesi, neyin nesi-
dir, demiþler. 
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– Sizi tanýþtýracaðým, demiþ karýncalarýn en
bilgesi.

Sonra beraberce ormana gitmiþler. Bir
müddet  dolaþtýktan  sonra  uzakta  bir  canlý 
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görmüþler. Ellerini açmýþ dua eden bir canlý
imiþ bu. Karýncalarýn bilgesi uzaktan onu iþa-
ret etmiþ.
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– Ýþte, derdimizin çaresi olsa olsa bu canlý
olabilir, demiþ.

Hepsi, bu ellerini yukarýya açmýþ dua eden



derviþ görünümlü canlýya bakmýþlar. Onun
böyle bir iþin üstesinden geleceðinden þüphe
etmiþler.

– Hakikaten sen bu iþin çaresinin bu can-
lýnýn olduðuna inanýyor musun, demiþler. Bil-
ge karýnca onlara:

– Hem de tamamiyle inanýyorum, demiþ.
– Pekâlâ, gidelim bir konuþalým, demiþ

karýncalar. Pek ümidimiz yok ama neyse, de-
miþler. 

Sonra da beraberce ona doðru yürümüþler.
Peygamber devesi onlarýn geldiðini hiç duy-
mamýþ. Kendinden geçmiþ bir hâlde dua edi-
yormuþ durmadan.

Bir ara bilge karýnca ona seslenmiþ.
– Sayýn efendimiz, sizinle konuþmaya gel-

dik. Bir derdimiz var, diye ilâve etmiþ.
Peygamber devesi gözlerini açmýþ ve çevre-

sine bakmýþ. Bilge karýncayý ve onun yanýnda-
kileri görünce þaþýrmýþ. Hele minik karýncayý
görünce iyice hayret etmiþ. Bilge karýncaya
dönüp:
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– Kimsiniz, necisiniz, benden ne istiyorsu-
nuz, diye sormuþ. 

Bilge karýnca olan biteni anlatmýþ. Durum-
larýný tek tek aktarmýþ.
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Peygamber devesi bu duruma pek üzülmüþ.
Ama elinden bir þey gelmeyeceðini söylemiþ
karýncalara. Bilge karýnca ve çeveresindekiler
ona yalvarmýþlar. Bizi bu felâketten kurtar, de-
miþler. Biz, demiþler topraðýn nefes almasýný ve
havalandýrýlmasýný istiyoruz. Bu sebepten yu-
valarýmýzý yerlere kazýyoruz. Ama bizim bu
çalýþmamýza bedel haþaratlar bizleri telef edi-
yorlar. Sizin bu iþe bir dur demeniz gerekmez
mi?” diye konuþmuþlar. 

Peygamber devesi bir müddet düþünmüþ
sonra da:

– Pekâlâ, demiþ. Þu miniðin hatýrýna size
yardým edeceðim!

Nedense minik karýncaya kalbi ýsýnmýþ
peygamber devesinin. Onun minik bir karýnca
olmasýna raðmen böyle büyük iþlere giriþmesi
onu epey etkilemiþ.

Beraberce yürümüþler ve olayýn geçtiði yere
varmýþlar. Peygamber devesi bakmýþ ki bütün
yuvalar haþaratlarla dolu. Hatta kertenkeleler
bile onlarýn yuvasýna musallat olmuþ.
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Bunun üzerine hemen iþe giriþmiþ. Birkaç gün
içinde bütün böcekleri, haþaratlarý temizlemiþ.

Ýþini bitirdikten sonra karýncalara veda
etmiþ. Bütün karýncalar bu olaðanüstü  böce-
ði günlerce hayranlýkla seyretmiþler. Onun tek
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baþýna bütün haþaratlarý yerle bir ettiðini gör-
müþler. “Bu ne müthiþ bir güç!” diye birbirle-
rine onu övüyorlarmýþ. Hatta birkaç tane ze-
hirli böceði bile yemiþ peygamber devesi. Ama
midesi o kadar saðlammýþ ki bir þey olmamýþ. 

Minik karýnca öne çýkmýþ ve ona:
– Ne olur bizden ayrýlma, demiþ. Baþýmýza bir

daha böyle bir felâketin gelmesini istemiyoruz!
Peygamber devesi ona bakmýþ ve þefkatle:
– Üzülme sen küçüðüm, eðer haþaratlar

tekrar gelirse ben size yine yardým ederim.
Þimdi gitmem gerekli, demiþ. 

Tam giderken karýncalarýn bilgesi sormuþ:
– Bütün bu yetenekleri sen nereden öðren-

din. Hem böylesine saðlam bir miden var hem
de çevik hareketlere sahipsin. Zararlý bir canlý
da deðilsin. Böylesine nasýl güçlü olabiliyorsun,
diye sormuþ.

Peygamber devesi bu soruya ellerini
gökyüzüne doðru açarak cevap vermiþ:

– Bu, Allah’ýn bana bir lütfudur.
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