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Serçe, Kuşları Nasıl Kur tardı?

Bütün kuşlar içinde ilk icat edilenlerden biri Ser  

çe’ydi. Basit küçük Serçe. Karısıyla birlikte ağaçtaki 

bir delikte yaşar ve bazen basit küçük şarkısını söyle

yerek kapısında otururdu; o da sahici bir şarkı değildi 

zaten.

Serçe ile karısının çocukları yoktu. “Tanrı’nın ha

tası bu,” diye ağladı karısı. “Git Tanrı’ya böyle söyle. 

Ona bu konuda bir şeyler yapmasını söyle.” 

Sonra da gözyaşlarına boğuldu. 
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“Eminim bize yardım eder.”

Serçe bunun yerine Karakurbağası’na gitti. Kara  

kurbağası cadı olarak isim yapmaya başlamıştı bile. 

Ondan güçlü bir büyü aldı.

“Bu büyü ikiz getiremezse,” dedi Karakurbağası, 

“üçüz getirir.”

Sonra büyük, parlak, altın rengi gözlerini kırpış

tırdı ve ekledi. 

“Sekiziz olduğu bile görülmüştür.”

Ama büyü işe yaramadı.

Serçe’nin karısı ağaçtaki karanlık deliğinde hay

li ağladı. “Tanrı’ya git,” diye hıçkırdı. “Tanrı’ya git, 

yeter. Hepsi bu. Neden olmasın? Git de bize yardım 

etmesini iste.”

Serçe, kara düşünme başlığının altında kaşlarını 

çatarak karısına öfkeyle baktı. Aslında epeyce vahşi 

görünüşlü bir küçük kuştu. Karısı haklıydı. Neden en 

tepeye gidilmesin?

O da sırt çantasını tohumla, çok uzun bir yol için 

gerekli yiyeceklerle doldurdu ve yola koyuldu.

Tanrı hâlâ kuşlar yapmaktaydı. Serçe’yi yaptığın

dan beri tasarımı hayli genişletmiş, işin içine yeni 

fikirler katmıştı. Tepede, kazıklar üzerinde yeni bir 

işlik de inşa etmişti, böylece yeni kuşları da uçmaya 

elverişli bir yere kavuşmuştu.

Ve Serçe nihayet işliğe giden sallantılı merdiveni 
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tırmanıyordu. Son basamağa gelip açık kapıdan içeri 

baktığında, büyük bir beyaz bulut çırpıntısı çıktı dı

şarı. Gözüne küçük, yuvarlak bir kara göz ilişti, sonra 

da gerisin geri yuvarlandı. Beş basamak düşerek, be

yaz bir Kuğu’nun dev şekli garip, ağır kanat vuruşla

rıyla zahmetle havalanırken, oraya sıkı sıkı tutundu. 

Kuğu’nun her kanat vuruşu bir tazı iniltisi çıkarıyor

du. Serçe onun beyazlığına, yavaşlığına, uzun boynu

na bakakaldı. “Ve belki de,” diye düşündü, “güzel bir 

şarkısı da vardır!”

Yeniden tepeye tırmandı ama işliğin içine bak

mak için kafasını kaldırırken bir başka Kuğu daha 

dışarı fırladı. Bu sefer başını eğdi ve iki kuğu iniltiler 

çıkaran kanatlarıyla yan yana kulenin çevresinde dö

nerken onları gözledi. Kuğular dönüp koyu yeşil vadi

lerin üzerinden dünyanın ucunun mavi kavsine doğru 

uçana kadar onları gözledi. Nasıl uçuyorlardı ama! Ve 

nereye gidiyorlardı kim bilir? Ne macera!

Birden nerede olduğunu hatırladı. Cesaretini top

layarak Tanrı’nın çalışma tezgâhının üzerine eğilmiş 

olduğu işliğe girdi.

“Merhaba Tanrı,” diye seslendi Serçe ve durdu.

Tanrı çalışmaya devam etti. Çok gıllıgışlı bir iş 

üzerine bütün dikkatini toplamıştı. Ellerinin altında 

ilk Çulluk yatıyordu, Tanrı da şarkısının sonunda sesi 

yükselebilsin diye onun hançereisini ayarlamaya ça

lışıyordu.

Serçe pençeli ayağını yerde sürüyerek öksürdü. 



Ted
 H

u
g

h
es   İLK

 D
Ü

N
YA

 H
İK

Â
Y

E
LE

R
İ

10

Sonra gene haykırdı:

“Merhaba Tanrı, benim, emektar Serçe’n!”

Tanrı bir feryat kopararak parmaklarını arı sok

muş gibi ellerini kaldırıverdi. Sonra yumruklarıyla 

saçını kavradı.

“Hayır!” diye kükredi. “Ah, hayır!”

Serçe öksürdü ve yeniden haykırdı: 

“Tanrı!”

Tanrı sertçe dönerek ona öfkeyle baktı.

“Sen!” diye böğürdü. “Sen sebep oldun. Sesler 

du   yuyorum sanmıştım ama senmişsin! Kopardım iş  

te. Şimdi hiç düzelmeyecek! Ah, hayır!”

Sonra da Çulluk’un gırtlağına bakmak için yeni

den geri döndü.

“Tanrı!” diye yine haykırdı Serçe, “Ben geldim...”

“Ne istiyorsun?” 

Tanrı öfkeyle ona bakıyordu.

Serçe derin bir soluk aldı. 

“Eh, Tanrı, biz sadece Serçeleriz, biliyorum ama 

karımla biriki, hatta mümkünse üç yavru isterdik 

çünkü...”

“Git burdan!” diye haykırdı Tanrı. “Bugün olmaz. 

Başka zaman. Serçeler! Şimdi Serçelerle uğraşamam. 

Çulluklardayım ben! Deniz Çullukları her an gelebilir. 

Git buradan.”

Sonra hançeresi hasar görmüş Çulluk’un üstüne 

iyice eğildi.
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Serçe kımıldamadı. Ne yapacağını bilmiyordu. 

Eve gitse karısı kendini nasıl hissedecekti? Öte yan

dan, Tanrı’ya bir daha sormaya da cesaret edemiyor

du.

“Burada dururum,” diye düşündü, “işi bitene ka

dar. Ne kadar sürerse sürsün.”

Ancak tam o anda hızla hareket eden bir çırpı du

varı ona çarptı. Tanrı’nın annesi temizliğe girişmişti, 

süpürgesi Serçe’yi dosdoğru kapıdan dışarı attı. Aşağı 

uçup bir kayaya kondu, gözlerini kırpıştırarak içleri

ne kaçmış tozu çıkardı. Peki, şimdi?

Eh, belki de orada beklerdi. Kesin olan bir şey 

vardı: Vazgeçmeyecekti, ta ki Tanrı sabırlı, düşünceli 

bir şekilde onu dinleyene kadar.

Bir Çulluk işlikten çıktı ve yukarı tırmanarak 

uzaklaştı. Titrek, ince, düdük gibi feryadı sonunda 

yükseleceğine pesleşerek, kırık bir halde alçaldı.

Serçe oturup durdu, gün boyu. Tanrı’nın işliğin

den ikişer ikişer Deniz Çullukları’nın uçuşunu, onla

rın ardından Altın Yağmurkuşu’nun, onun ardından 

da Bataklık Çulluğu’nun gelişini izledi. Sonra tahtayı 

andıran komik, kolalı görünüşlü kanatlarıyla ve ağzı

nın köşelerindeki korkunç solgun, küçük gözleriyle 

bir Sümsük Kuşu çıkageldi. Gözbebekleri topluiğne 

ucu kadar minikti.

Dünya kuşla doluyordu. Daha şimdiden tepeden 
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tepeye, vadilerin üzerinde bulutlar halinde havaya 

savrulan zerrecikler, kuştu. Ormanların derinlerden 

nabız gibi atıp heyecan veren sesi resmen kuşlar

dı. Göller kuşlarla serpiştirilmiş ve gamzelenmişti. 

Büyük dalgaların yırtılıp kabaran kırpıntılar oluştur

duğu deniz kenarı, yükselen ve düşen bir kuşlar kar

gaşasıydı. Ve ta tepelerde, mavilikten sarkmış yavaş, 

koyu renk, daireler çizen haçlar da kuştu.

Ve Tanrı hâlâ daha da yaratmaya devam ediyordu. 

Ve daha. Ve daha.

Kuşlar onda tutku halini almıştı!

Sonra, akşama doğru, güneş kırmızı topunu 

so   ğuk Batı denizine indirirken Tanrı merdiveninin 

te    pesindeki verandasına çıktı ve bir araya getirip 

yu        varlaklaştırdığı avuçlarını havaya kaldırdı. Serçe 

uyukluyordu ama şimdi sıçrayarak uyandı ve yakın

dan gözledi. Tanrı neler karıştırıyordu?

Tanrı ellerini şefkatle yukarı uzattı ve açtı. İç   le  

rinden tuhaf siyah bir şekil vızıldadı. Serçe gözlerini 

kırptı. Tanrı’nın ona bir bumerang attığını sanmıştı. 

Sanki kara topaç gibi dönen bıçaklar müthiş bir hızla 

gidiyor gibiydi ve dosdoğru Serçe’nin üzerinde bir 

dalış yaptı, sonra:

Fiiiyyyuut!

Başının yanından pat diye göğe doğru fırladı, 

tıpkı bumerang gibi. Ama bumerang değildi. Gerçek 

bir kuştu.
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Kuş dünyaya doğru fırıldak gibi dönerek uzakla

şırken Tanrı durup keyifle yavaşça güldü. Serçe onun 

ağlamanın eşiğinde olduğunu görüyordu. Tanrı’nın 

gözleri gördüğüne inanmakta güçlük çekiyormuş gibi 

nemlenmişti.

“Başardım!” diye haykırdı. Ve Serçe’ye baka

rak gözden kaybolmakta olan harikayı işaret etti. 

“Başardım! Bir Kırlangıç yaptım!”

“Şimdi,” diye düşündü Serçe, “beklediğim an 

geldi. Keyfi yerinde. Az önce çok başarılı bir iş yaptı. 

Dünyaya metelik vermiyordur, kendini cömert hisse

diyordur. Omzuna konup kulağını kemirerek istekte 

bulunacağım.”

Ve kayadan kalkıp uçtu.

Ama tam o anda güneş Batı denizine değdi. Ga  

rip, gümbürdeyen bir sarsıntı suların üzerine yayıldı 

ve karaları boydan boya sardı; onun üzerinde de 

şimşeklerle dolu bir karanlık vardı. Serçe uçuşunu 

kontrol altına aldı, havanın orta yerinde durakladı; 

ormanların su gibi girdaplanmasına hayret etmişti. 

Sonra Tanrı’nın, kulesi bir palmiye ağacı gibi sallanır

ken kapısının direğini kavradığını gördü.

Siyahlık onu kapmadan önce Serçe’nin gördüğü 

son şey bu oldu.

Sonra ise bir siyahlık içinde fırıl fırıl dönüyordu. 

Çev   resinde, her yerde kuşların bağırdığını, acı acı 
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fer    yat ettiğini duyuyordu, kuşların korkuçığlıkları! 

Ar   tık uçmaya çalışmıyordu. Kanatlarını sıkıca kat

ladı, ba   caklarını çekti ve başını omuzlarının arasına 

sıkıştırarak gözkapaklarının üstünden merakla baktı. 

Zaman zaman tüylü bir gövde ona çarpıyordu. Bir 

kuş bulutu içinde fırıl fırıl döndüğünü biliyordu, kara 

bir torba dolusu kuş. Yoksa hepsi bir çuvalda mıydı? 

Hepsi büyük bir torba içinde kaçırılıyor muydu?

Tanrı’nın asla duymadığı bir şey, uzaydaki bir 

Kara Delik, tıpkı bir Fil’in hortumunu andıran fırıl fı

rıl dönen burnunu yeryüzüne indirmişti. Önce bütün 

kuşları tüneklerinden aşağı ve çalılıklarından dışarı 

üfürmüştü, sonra bir fışş sesiyle onları emdi, dönen 

bir fışş sesi. Bir tapa deliğinden aşağı inen su gibi, 

dünyanın bütün kuşları yukarı doğru fırıl fırıl döne 

döne Kara Delik’e gidiyorlardı. Elektrik süpürgesiyle 

yukarı çekiliyorlardı.

Ve birkaç dakika içinde gitmişlerdi. Dünyada hiç 

kuş kalmamıştı.

Tanrı tepelerde dolaştı, kuşlara seslendi. Her bir 

kuş gitmişti. Ya da Tanrı’ya öyle geldi. Buna inana

mıyordu bir türlü. Aslında, bir kuş kalmıştı. Kovuk 

Baykuşu. İki büyük sarı göz, kara kovuğunun dibin

den yukarı bakıyordu. Ama dışarı gelmeyecekti. Hayır, 

Tanrı’yı rahatlatmak için bile. Olduğu yerde kaldı, bir 

sonraki müthiş, şiddetli, kara rüzgârı bekledi.
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Tanrı bir sırta oturdu, dirseklerini dizlerine da

yayıp elleriyle saçının köklerini kavradı ve ağlarken 

gözyaşlarının ayakları arasındaki tozda şıpırdamasını 

gözledi. Ona bu sefer kalbi gerçekten kırılmış gibi 

geliyordu.

Nasıl yeniden başlayabilirdi? Bir Sinekkuşu’nu 

nasıl yeniden yaratabilirdi? Ya da bir Atmaca’yı? 

Ya da bir Tarlakuşu’nu? Ya da bir Çalıkuşu’nu? Bir 

Yalıçapkını’nı? Bir İspinoz’u?

İsimlerini sayarken yeniden hıçkırıklarla sarsıl

maya başladı. Hayvanlar korkuyla ona baktılar ve 

yanından yavaşça geçtiler. Solucanlar deliklerine 

çekildi. Sinekler sürünerek yaprakların altına sığındı.

Ve göllerde ve nehirlerde ve denizde balıklar 

kıpırtısız asılı kaldı, gözleri yuvarlanmış, bütün o 

sarsılan su perdeleri arasında Tanrı’nın kalbi kırık 

hıçkırıklarını dinlediler.

Birden, “Nerdeler?” diye kükredi. “Kuşlarımı kim 

çaldı?”

Ama Tanrı, Kara Delik hakkında hiçbir şey bil

miyordu. Onun için de kuşların nereye gitmiş olabi

leceklerini asla tahmin edemedi. Bu tam bir esrardı. 

Sersemlemiş halde dolaşıp durdu. Onubunu yapma

yı bıraktı. Kolunun alt tarafıyla gözlerini kapatmış, 

deniz kenarında boylu boyunca uzandı. Kederden 

ölecek gibi bir hali vardı, sadece yumruklarını iyice 

sıkmıştı ve gözyaşları dönüp kulaklarına süzülürken 
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dünyanın her yanındaki yuvalarda yumurtalar soğu

du.

Bu arada, kuşlar karanlıkta birbirine sokulmuş

tu. Artık onları çaldığı için Kara Delik epeyce tatmin 

olmuş gibiydi. Bir tür çukurdaydılar sanki. Çeşitli 

Baykuşlar ters ters bakarak gözleriyle birazcık ışık 

vermeye çalıştılar. Ancak bu, başka herhangi bir ku

şun görebileceği cinsten bir ışık değildi.

Karbaykuşu, “Derin, derin bir çukurdayız,” dedi. 

“Görmüyor musunuz?”

Peçeli Baykuş, “Durum hayli umutsuz görünü

yor,” dedi.

Dünyadan muazzam bir uzaklıkta olduklarını bi

liyorlardı. Ama nerede oldukları konusunda en ufak 

bir fikirleri yoktu.

Posta Güvercinleri şaşırıp kalmıştı. Başlarını bir o 

yana, bir bu yana çeviriyorlardı.

“Pusulalarımız çalışmıyor,” diye ağlaştılar. “Yıl  

dız   ların ötesinde bir yerlerde olmalıyız.”

Bunu duyunca kuşların çoğu yeniden ağlamaya 

başladı. Sonra, ta yukarılardan bir kahkaha geldi. 

Uzun uzun, çalkalanan, tüyler ürpertici bir kahkaha! 

Kuşlar, tüylerinin dimdik olduğunu hissettiler ve hep

si sus pus kesildi.

“O da kim?” diye fısıldadı bir Su Tavuğu.

“Artık benimsiniz, güzel kuşlar. Annem güzel bir 
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kuş istedi. Şimdi hepiniz anneme aitsiniz.”

Ve yukarılardan, karanlıkta bir yerden, o tuhaf 

kahkaha gene geldi. Kuşlar bakışmak isterlerdi ama  

sadece birbirlerine sıkı sıkıya sokulmuş halde, karan

lığa dehşet içinde bakıyorlardı; her biri kendince, her 

biri tek başına.

Derken ses, “Annem için şarkı söyleyin,” dedi. 

“Hadi, neşeli bir sabah korosu dinleyelim.”

Kuşlar dehşet içinde sesi dinledi. Birden bir güm 

sesi duyuldu, bütün kuşlar bir yığın halinde, kulakları 

çınlayarak çarpıştılar. Ses çukura eliyle bir tokat at

mış gibiydi ya da belki tekmelemişti.

“Şarkı söyleyin, sizi veletler!” diye feryat etti. Ve 

bir güm sesi daha geldi, gene hepsi takla atıp birbiri

nin tepesine kondular.

“Şarkı söyleyecek misiniz?” diye duyuldu feryat.

Sonra Karga, çabucak, en kötü sesiyle haykırdı.

“Seslerimizi kırdın, seni koca aptal. Dinle hele. 

Gırtlaklarımızı kırdın.”

Kara Delik, Karga’yı duyunca bunun doğru ol

duğunu ve seslerini kırdığını sandı. Kuşlar hakkında 

hiçbir şey bilmiyordu.

Yukarıda karanlığın içinden koca bir lanet uludu 

ve sustu. Peki, şimdi ne olacaktı? Şimdi ne düşünü

yordu acaba? Bütün kuşlar, onun bir sonraki korkunç 

numarasını çekmesini beklediler.

Ve sessizlik içinde, önce çok usul usul, kuşlar 
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yeniden ağlamaya başladı.

İşte Serçe bu ağlayış içinde karısını duydu. Ka  

labalığı yararak aralarından geçip onu buldu. Ka  

natlarını birbirine sardılar ve orada karanlıkta otur

dular.

“Tanrı bir bilseydi!” diye fısıldadı karısı. “Elbette 

bize yardım ederdi!” Ama Tanrı bilmiyordu. Tanrı 

dünyada, kıyıya gürültüyle vuran dalgaların yanında 

uzanmıştı ve onun zihni de koca bir karanlıktan iba

retti.

Çok geçmeden, kuşların karnı acıktı. Serçe sırt 

çantasını açarak tohumlarını herkesle paylaştı. Tıklım 

tıkış haldeki kuşların arasında dolaşarak her birine 

sordu.

“Tohum yiyebilir misin?”

Ve zifiri karanlıkta kuşlar onu yanıtladı. Serçe 

her tohum yiyene bir tohum verdi. Böcek yiyenlerle 

Çalıkuşu ve Ağaçkakanlar gibi kurtçuk yiyenlere yar

dımcı olamadı. Bir seferinde, pek nasırlaşmış, kuşa 

benzemeyen bir gövdeye geldiğinde, “Tohum yer 

misin?” diye sordu. Ve başının çok üstünden bir ses, 

derin, davulumsu bir gümbürtüyle onu yanıtladı:

“Ben Maymun Yiyen Kartal’ım.”

Serçe, Kartal’ın bileğine yaslandığını fark etti ve 

hemen oradan uzaklaştı.

Bunun çok uzun sürmeyeceğini biliyordu. Çok 

geçmeden Kartallar ve Baykuşlar ve Atmacalar ve 
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Martılar diğerlerini yemeye başlayacaktı. Eğer hepsi 

yeryüzüne dönecekse bu iş bir an önce olmalıydı. 

Yoksa... Düşünmeye bile dayanamıyordu. Berbat ola

caktı. O anda oluyor bile olabilirdi. Sinsi Baykuşlar, 

gece gören gözleriyle belki de başlamışlardı bile; en 

yakındaki küçük kuşu öyle vahşice, aniden kaparlardı 

ki kuş soluk bile alamazdı.

Serçe, ikisi dışında bütün tohumları verdi. Bir 

tane karısına, bir tane kendine.

“Bu kadar,” diye fısıldadı ona sonra. “Başka to

hum kalmadı.”

“Emin misin?” diye sordu karısı. Hep emin olmak 

isterdi. Onun için sırt çantasını açtı, kafasını içeri 

soktu. Kafasını çabucak dışarı çekti ve dinledi.

“Denizi duyuyor musun?” diye sordu.

“Ne?” dedi kocası. “Ne demek istiyorsun, denizi 

duyuyor muymuşum?”

“Çantanın içinde,” dedi karısı. “Denizi duydum.”

Serçe başını sırt çantasının içine soktu. Oradaydı 

işte. Çakıllı bir kumsala vuran ağır dalgaların güçlü, 

ezici gürültüsü.

Hayretler içinde dinledi. Sonra sesin sırt çantası

nın bir köşesinden geldiğini fark etti. Gagasıyla orayı 

dürttü ve bir tohum buldu. Tek bir tohum. Ve denizin 

sesi o tohumdan geliyordu.

Dışarı çıkardı, gagasıyla kaptı. Dalgaların sesi 

kafasını doldurdu.








