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Şehirde akşam olmuştu... İnsanlar nereden geldiğini bilmedikleri bir 
emre uyarak yavaş yavaş uykuya hazırlanıyor, gömlekler, pantolonlar 
yerini pijamalara bırakıyordu.

Bir çocuk, her gece yaptığı gibi, sokaktan gelen sesleri dinleyerek uyu-
maya hazırlanmıştı. Çeşitli çeşitli sesler geliyordu sokaktan... Bir ses tiyat-
rodan dönüyordu. Bir ses yarınki yolculuktan söz ediyordu. Bir ses bir an 
önce eve gitmek için telaşlı. Bir ses şarkı söylüyordu...

Çocuk, zaman zaman birbirine karışıyormuş gibi olan bu sesleri dik-
katle dinliyor ve onları asla birbirine karıştırmadan zihninde çözümleyip 
istifliyordu. Birkaç aydır penceresini açık tutarak uyumaya alışmıştı. Artık, 
uyurken pencere açık olmayınca kendisini bir tutsak gibi hissediyordu. Ço-
cuk için sokaktan gelen sesleri dinleyerek uykuya dalmak kelimenin tam 
anlamıyla bir tutkuya, ilerleyen zamanlarda da bir maceraya dönüşmüştü.

Bazı akşamlar, sokaktan duyduğu kelimeleri gruplandırarak en çok 
hangi kelimenin kullanıldığını belirlemeye çalışırdı. Kimi akşamlar bazı 
kelimeler öylesine çok kullanılırdı ki, çocuk az sonra hangi kelimeyi duya-
cağını anlar ve yatağında gülümserdi...

Kimi akşamlar yağmur yağardı. O zaman yalnızca yağmurun sesini 
dinlerdi çocuk. Kelimeler hiç yağmurun sesinden daha ilginç olmadı. Çocuk 
en güzel rüyalarını yağmurdan sonra uyurken gördü.

Günler ve geceler kelimeleri, yağmuru, rüzgârı, şarkıları dinleyerek 
geçerken bir gece çocuğun canını sıkan bir şey oldu... Bir kelime gelmişti 
çocuğun kulağına. Kötü bir kelime, bir küfür kelimesi... Çocuk önce kulak-
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larına inanmak istemedi. Bir insan nasıl olur da böyle bir kelimeyi kulla-
nabilirdi... Bu kelimeyi hiç duymamış gibi yaşamaya devam etmek istedi. 
Ama yapamadı. Kelime beyninde bir kıymık gibi kalmıştı... 

Ertesi gün sokağa çıkan çocuk, binlerce insanın ağzından çıkan bin-
lerce kelimeyi dinleyerek dolaştı. Kelimelerin hiçbirini atlamamaya çalışı-
yordu. Duyduğu her kelime onda farklı bir çağrışım yapıyor, düşünceleri 
bir kelimenin anlamına takılmış giderken, duyduğu yeni bir kelime ile bu 
düşünceleri kesiliyor, sonra, duyduğu o yeni kelimenin peşine düşüyor ve 
bu böyle devam ediyordu.

Doğrusu biraz yorulmuştu ama yaptığı işten vazgeçmeyi düşünmüyor-
du. Kafasında yüzlerce kelime ile eve dönüp yatağına uzandığında yüzlerce, 
binlerce yeni şey düşünmeye başladı. Düşünüyor, düşünüyordu. Düşüncele-
rini “hey’’ diye bir ses böldü. Sokaktan geçen bir adamın sesi...

Aman yarabbi!..

“Hey” odanın boşluğunda asılı duruyordu. Kelimeye baktı çocuk, sonra 
tek tek harflere dokundu. “Y’’ harfi elinden kayıp gidecekmiş gibiydi. Şaş-
kınlığı biraz geçince kelimeyi eline aldı ve bir kaç defa kendi kendine “hey 
hey hey” diye mırıldandı.

Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey oldu. Çünkü çocuk “anne’’ de-
diği zaman “anne’’ kelimesinin de odanın içinde ışıldadığını gördü. Tek tek 
onun da harflerine dokundu. Sonra doğal bir şeymiş gibi iki kelime daha 
denedi ve onları da odanın içinde karşısında görünce artık şaşırmaması ge-
rektiğini anladı. Kelimeler farklı renklerde, harfler farklı sertlikte ve özel-
likte idiler. Çocuk, “O’’ harfinin içinden parmağını sokup, “K’’ harfinin sağa 
doğru uzayan alt bacağını tutabiliyor, üstelik bunu yaparken, “S’’ harfini de 
hiç düşürmeden diğer elinin başparmağında hızla çevirebiliyordu. Bu keli-
meleri kaybetmek istemiyordu. Kelimeler, rüzgâra kapılıp pencereden aşa-
ğı uçabilirlerdi. Bunu önlemek için eski oyuncaklarının bulunduğu torbayı 
boşaltarak içine biraz önce boşlukta gördüğü ve eliyle tutabildiği kelimeleri 
koydu. Sonra torbasının ağzına bir düğüm atarak yatağın altına koydu ve 
uykuya daldı.

 Ertesi gün uyanır uyanmaz ilk işi torbasını açıp bakmak oldu. Kelime-
ler duruyordu, ne bir harf eksik ne de fazla.... Tekrar sokağa çıkıp, binlerce 
insanın ağzından çıkan binlerce kelimeyi dinlemeye başlayan çocuk, kafa-
sının yavaş yavaş kelimelerden ve harflerden oluşan bir sisle kaplandığını 
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hissetti. Bu sislerin arasında irili ufaklı kelimelerin binlerce harfi oradan 
oraya savrulup duruyordu. Bazen “M’’ harflerinden oluşan bir ordu, çekir-
ge sürüsü gibi gelip “Z’’ ve “B’’lerin bulunduğu bölgeyi dağıtıyor, yalnız 
buldukları “Z’’ ve “B’’ harflerini ortadan ikiye üçe bölüyorlar ama dağılıp 
bölünen harfler hemen yeniden birleşiyor, bunun bir oyun mu yoksa savaş 
mı olduğu anlaşılamıyordu.

Bazı kelimeler, başka bazı kelimelerle iş birliği içine girerek güçlerini 
arttırıyor, sonra da başka bazı kelimeleri esir alıyorlar ve esir aldıkları keli-
melere çeşitli cezalar veriyorlardı... Cezaların kimi tek ayak üstünde durma-
yı, kimi başka bir kelime taklidi yapmayı, kimi de harflerinin bir kısmından 
belli bir süre uzak durmayı içeriyordu. Ve bu cezalar uygulanırken bazen 
bir kelimenin tek ayak üstünde durmayı başaramayıp düştüğü görülüyor, o 
zaman ceza veren kelimeler grubunun kahkahalarla güldüğü işitiliyordu. Ve 
bu sırada onların kahkahalarını duyan kimi küçük harfler korkarak kendi-
lerinden biraz daha büyük olan harflerin yanına sokulmaya çalışıyorlardı...

Sis tabakası giderek kalınlaşıyordu. Sokaktaki hiç kimse o anda çocu-
ğun neler yaşadığını bilemezdi. ‘Yumuşak G’nin savunmasız duruşu, ‘P’nin 
‘R’ye, “bir zamanlar ben de senin gibiydim, ama sen bacağımı yiyince böyle 
kaldım’’ deyişi, ‘Z’ ile ‘N’ harfinin duruşlarını değiştirerek yaşı küçük harf-
leri şaşırtmaları, artık çok yaşlandığı için bu dünyaya veda ederek yuvarlak 
bir tabut içine gömülen ‘O’ harfinin ardından gözyaşı döken diğer ‘O’ları ve 
yakın akrabaları ‘Ö’leri kime nasıl anlatabilirdi... Bu bir rüya mıydı? Öyle 
olmasını çok isterdi çocuk, ne yazık ki gördükleri bir rüya değildi. Kulağı-
nın dibinde “haydaaa’’ diye bağıran bir hamalın sesi ile kendine gelmeseydi, 
yaşadığı bu farklı gerçeklik hâli bir süre daha devam edecekti..

 Kendine geldiği zaman, insanların gündelik hayatlarının hiçbir şey ol-
mamış gibi sürdüğünü gördü. Oysa kendisi neler görmüş, neler yaşamıştı. 
Acaba her insan böyle şeyler yaşıyor ve bunlardan kimsenin haberi olmuyor 
muydu? Eğer öyle ise gerçekten de herkese yazık oluyor, bu ilginçlikleri 
birbirine aktarmayan insanlar hep beraber çok şeyden yoksun kalıyordu...

Akşam olduğu zaman evine dönen çocuk, yatağına uzanıp gündüz yaşa-
dıklarını düşündü. Fakat içinden çıkamayacağını anlayınca vazgeçerek her 
zaman söylediği bir şarkıyı mırıldanmak istedi..

Anne
Bırakma elimi
Kiraz ver bana
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Anne
Uzağa gitme
Biraz sev beni..
Şarkı böyle başlıyordu. Fakat ne yazık ki çocuğun ağzından “anne’’ ke-

limesi çıkmadı. Tabii böyle olunca çocuk da şarkıyı söyleyemedi...

Tren
Bırakma elimi
Kiraz ver bana

diye başlayınca şarkıyı söyleyebiliyordu ama bu da saçmaydı. Hayatta bir 
gün bile aynı evde beraber kalmayacağı trenden, kiraz vermesini ya da uza-
ğa gitmemesini istemenin mantıklı bir açıklaması yoktu.

Çocuk, şarkısını söyleyemez bir hâlde torbasını karıştırırken, birden 
gerçeği fark etti...

Evet, gerçek karşısında duruyordu. İşte “anne’’ kelimesi torbanın içinde, 
normal kelimelerden uzakta, “söylenemeyen’’ kelimeler arasında duruyor-
du.  Söylenemeyen kelimeler arasındaydı. Çünkü çocuk gerçeği fark ettiği 
anda torbadaki diğer kelimeleri söylemeyi denemiş, fakat onları da söyle-
yemediğini görmüştü. Gerçek, karşısındaydı ve basitti: Torbadaki kelimeler 
söylenemiyordu. Hemen birkaç kelimeyi daha torbaya koydu ve söyleye-
mediği kelimelerin sayısını artırdı.

Saydı.. Seksen altı kelime vardı torbada. Sonra yeni kelimeler ekledi... 
Eşek, çanta, domates, tornavida, çivi, ayakkabı, para, lamba, kaşık, tırtıl, 
patates, onlar, sandalye, içinde, radyo, akşam...

Gece sabaha kadar uyumadı çocuk... Aklına hangi kelime geldiyse tu-
tup tutup torbanın içine attı.

Ertesi gün şehirde komik şeyler oldu... Bir usta çırağına “çantanın için-
de tornavida ve çivi olacak, onları uzat” diyecekken şöyle diyordu : “Olacak, 
uzat...’’ ve çırak ustasına saf saf bakıyordu.

Bir anne çocuğuna “patatesi fazla kaşıklama’’ demek isterken ağzından 
şöyle bir şey çıkıyordu : “Fazla lama!” Ama böyle bir cümleden sonra da 
çocuğun fazla lamalamaya devam etmesi kaçınılmaz bir hâle geliyordu.

 Bir adam ayakkabıcıya gidip “ayakkabımda çivi var, bakar mısınız?” 
demek isterken şöyle diyordu: “Var, bakar mısınız?” Tabii ki ayakkabıcı bir 
şey anlamıyor, hattâ hafifçe sinirleniyordu.



Mevlâna İDRİS

1 9Tü r k  D i l i 

Bilmiyorlardı ki o kelimeler çocuğun torbasında olduğu sürece artık 
asla kullanamayacaklar!..

Ve ertesi akşam çocuk torbaya koyduğu kelimelerin yeni ve kötü keli-
meler olmasına özellikle dikkat ediyordu. Çünkü biliyordu ki kötü kelime-
leri dolaşımdan kaldırdığı zaman hiç kimse o kelimeleri kullanamayacaktı. 
Aslında bu kötü kelimeleri bir defalığına da olsa kullanmaktan çok utanı-
yordu ama o kelimeleri torbaya koyabilmesi için bu kaçınılmaz bir şeydi. 
Eline bir maşa almıştı. Kötü kelimeleri bu maşayla tutuyor, elini değdirmek 
istemiyordu. Torbaya koyduğu kelimelerin sayısı üç yüz yetmiş sekize ulaş-
tığı zaman uykusunun geldiğini fark edip uyudu. Gündüz şehirde dolaşan 
çocuk, hiç kimsenin birbirine kötü şeyler söyleyemediğini gördü. Çocuğun 
görmediği şey ise dünyanın her tarafında torbada bulunan kelimelerin artık 
söylenememesiydi.

Çocuk akşam evine döndüğünde aklına ilginç bir şey daha geldi. Böyle 
tek tek kelimelerle uğraşmak yorucu oluyordu. Kitaplığındaki kalın sözlük! 

Evet o! Az sonra kalın sözlük, içindeki on binlerce kelime ile birlikte 
çocuğun torbasına girmişti. Sabah caddelerde, sokaklarda doluşan çocuk in-
sanların çok az konuştuğunu gördü. Konuşanlar da çok anlamsız şeyler söy-
lüyordu. İnsanların kelimeleri alınınca ipleri kopmuştu. Çocuk bilmiyordu 
ama aynı anda bütün dünyada işler karışmış ve çocuğun torbaya koyduğu 
kelimeler bütün dünyada dolaşımdan kalkmıştı.

“Dün akşam patlamış mısır yiyerek televizyon seyrettim.”

“Niçin ders çalışmadın?”

“Bu evraklar eksik, tamamla ve öyle gel!”

“Bombaların satın alınma işlemi tamam komutanım.”

“Bu yemeğin hâli ne böyle, yine salça doldurmuşsun.”

gibi cümleler ve daha pek çok cümle dünyanın hiçbir yerinde söylenemi-
yordu. 

Çinli, Hindistanlı, İranlı, Amerikalı, Malezyalı, Faslı, Fransalı, Cezayirli, 
İngiltereli, Türkiyeli, Mısırlı, Afganistanlı, Meksikalı ve dünyanın her yerin-
deki milyarlarca insan artık hiç konuşamıyorlardı.... Şaşkın ve çaresizdiler..

El-kol işaretleri ile anlaşmaya çalışıyorlar, ama her şey giderek daha 
komik oluyordu. Çocuk ise durmadan kelimelere yeni kelimeler ekliyor; 
gazete, kitap ne bulursa hiç düşünmeden atıyordu torbaya..
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Torba da torbaydı yani... Bana mısın demiyor, çocuğun içine attığı bü-
tün kelimeleri fil gibi karnında tutuyor, en küçük bir rahatsızlık bile duymu-
yordu.

Kelimelerse hâllerinden çok memnundular. Uzun bir tatile çıktıklarını 
düşünüyor ve dinlenerek ya da birbirleriyle şakalaşarak vakit geçiriyorlardı.

Çocuk kelimeleri torbaya attı, attı, attı... Ve öyle bir an geldi ki yeryü-
zünde torbaya girmeyen bir kelime bile kalmadı! Bir kelime bile yoktu ve 
dünyadaki insanlar, artık hiç konuşamıyorlardı.

Yeryüzü derin bir sessizlik içine girmişti.

Yalnızca hayvanların sesi, ırmakların, rüzgârın ve müziğin sesi duyu-
luyordu artık. Araba gürültüsü, çekiç sesi, bilgisayar tıkırtıları, iş yaparken 
çıkan diğer sesler... Hiçbiri kalmamıştı. Çünkü insanlar tek kelime ile olsun 
konuşamadıkları için artık işe de gitmiyorlar, arabaya da binmiyorlardı.

Her şey anlamsızdı artık.

Gazeteler, kelimeler olmadığı için basılamıyordu.

Kütüphanelerdeki kitaplar, içindeki kelimeler uçtuğu için okunamıyor-
du. Radyolar ve televizyonlar hiç bir kelime iletemediği için boş bir kutuya 
dönüşmüştü.

Hayvanların, rüzgârın, ırmağın ve müziğin sesi duyuluyor, başka bir 
şey duyulmuyordu.

İnsanlar da bu sesleri sabahtan akşama kadar dinlemenin dışında bir şey 
yapmıyorlardı.

Geçti günler...
Bütün dünya büyüyen bir çaresizlik ve merakla bu işin sonunu bekli-

yordu..
Çocuk, sessizce dönen dünyaya ve sessizce yaşayan insanlara baktı 

günlerce... Artık akşam olup yatağına uzandığında sokaktan gelen herhangi 
bir kelimeyi duyması imkânsızdı. Hiçbir kelime gelmiyordu sokaktan ve 
gelmeyeceğini bilen tek kişi çocuktu...

Günler geçmeye devam etti.
Ve bir bahar sabahı, çocuk, torbadan bir kelimeyi özenle alarak pence-

reden sokağa fırlattı... Çocuğun yeryüzüne fırlattığı ilk kelime “bismillah’’tı. 
Ve dünyadaki milyarlarca insan o tek kelimeyi birbirine söylemeye başladı..

Bismillah, bismillah, bismillah...
Irmaklar müzik, rüzgâr, bismillah, bismillah...
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Başka bir şey duyulmuyordu.
İkinci gün torbadan “aşk” kelimesini çıkartıp fırlattı çocuk yeryüzüne... 

Ve milyarlarca insan bu ikinci kelimeyi kullanmaya başladı... Aşk, aşk, aşk..
Müzik, ırmaklar, rüzgâr, bismillah ve aşk, aşk...
Üçüncü gün merhamet kelimesini çıkardı çocuk.
Merhamet, merhamet, merhamet...
Ve yeryüzü müziğin, ırmağın, rüzgârın, bismillahın , aşkın ve merhame-

tin dolaşımı ile dönmeye başladı.
Böyle gidebilirdi her şey...
Kimse şikayet etmiyordu.
Bismillah, aşk ve merhamet sonsuz açılımları ile yetiyordu insanlara.
Ama bir gün!..
Çocuğun evde olmadığı bir saatte ilginç bir şey oldu. Burnu çok iyi 

koku alan Bâbil adındaki bir köpek, sokaklarda aç aç dolaşırken çocuğun 
evi önünde birden durdu... Bir şeyin kokusunu almıştı. Gözleri parlayarak 
umut ve hızla merdivenleri çıkıp torbanın olduğu odaya daldı..

Sonra büyük bir iştahla torbayı parçalayarak, içindeki “kemik” kelime-
sini buldu ve yalayıp ısırmaya başladı. 

Olanlar olmuştu ama..
Parçalanan torbadan uçuşan kelimeler, pencerelerden, kapılardan geçe-

rek yeryüzüne dağıldılar.
Ve her şey, her şey büyük bir hızla karışmaya başladı.
Olanlar oldu.
Bugünlere geldik.


