
A. Alper Akçam

VAH BENİM SESSİZ DİLİM!*

Vah benim sessiz dilim!...

Sesimi verebilseydim sana da, deyip dinletebilseydin dertlerini. 

Bir ucu bombalanan çocuklarda, bir ucu yakılan şairlerdeki, yaşamın insana 

yakışmayan tüm kötülüklerini bir anlatıyla haklı çıkarmaya çalışanların kullandıkları ağunun, 

sana ihanet demek olan yalanın nasıl damla damla senin üzerine akıp canını yaktığını 

anlatabilseydin. Yangınını duyurabilseydin... Yaşama senin en yalın ve en özgür halin 

olmadan kendi gibi bakamayacağını bilemeyen aymazlara, kendi ayaklarının üstünde kendi 

yalansız anlamıyla var olmanın onurunu tadamayanlara, herkesi, kendi durduğu yerde, kendisi 

olarak okşayabilmenin, ancak öylece artabilecek, büyüyebilecek, çoğalabileceğini bilmenin 

hoşluğunu, barışın, sevginin, yaşam sevincinin güzelliğini anlatabilseydin.

Vah benim sessiz dilim! Senin ülkende, yüzlerce yıl kapkara örtüleri atıp üzerine, 

yokmuşsun gibi davrandılar sana saltanat sahipleri... Başka dillerin karanlığına gizlenip 

yaşamın anlamını kaçırmaya çalıştılar insanlardan... Tüm zorbalıkların, tüm adaletsiz 

iktidarların, ancak senin yokluğunda ve sen yalanla baskılandığında ayakta kalabileceğini 

daha o gün çözmüşlerdi düşmanların...

Ateşe verdiler, seninle bebelere ninni, aç ruhlara aş, sevgilere çiçek taşıyanları. Hiçbir 

katilin, hiçbir caninin senin erdeminle bir ilişkisi olamazdı. Kaç sözcüklüktü ki dağarcıkları? 

Kendileri gibi olmayı beceremeyenlerin, başkalarının var oluş hakkına saygısı olmayanların 

bedenleri de kendilerinin değildi aslında. Onlar, birer araç gibi görüyorlardı kendilerini ve 

yaşarken hiç yaşamamışlardı... 

"Thank You Sertab" diye, karşısında aşağılık duyguları içinde kıvrandığı  yabancı bir 

dille başlık atmış senin ülkendeki gazetenin biri... Öykünme çılgınlığıyla kıvranmayı, Batılı 

gözünde köleleşmeyi, alçalmayı ar saymayan, dişi cins insanlığını, ağlama, yalvarma ve 

ölüme giden bir yok oluş özverisiyle bildirenleri, kapatma olmayı çağrıştıran davranışları 

çılgınca alkışlıyor, sanat yapıtı yerine piyasa malı olabilmeyi hüner sayıyor birileri... 

Hadi onların o kimliksiz kullukları üç kuruşla bir aferin içindi diyelim... Ya seninle 

yaşama anlam verdiklerini, ya da seninle yaşamı anlattıklarını savlayanların, şair olduklarını, 

yazıncı olduklarını, güzelduyum ardında olduğunu söyleyenlerin  sana hor bakışlarına, hatta 

seni aşağılayışlarına ne diyelim? 
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"Nekes, abide, monte, efor, populasyon, extradan, tevekkül, reprodüksiyon" 

sözcüklerini son yılların ödül alan öykü kitaplarından, adı büyük yayınevlerinin yayınladıkları 

yapıtlardan seçip çıkardık sevgili dilim... Senin ülkenin doksanlı yıllardan sonra yazmaya 

başlamış, yazın dünyasının geleceği demek olan genç öykücülerin kitaplarından... Ödülleri 

özellikle onlara verenlerden, dil özensizliğini özendirenlerden, yapıbozumcu bir ihanetle 

kendi ekinine saldırıp paranın kerevetine yükselmeyi huy edinenlerden, tüm bu olanların 

arkasındaki bir komplo örgütünden söz etmeyelim de sevgili dilim, ne diyelim; ya da, bunca 

saygısızlığa kim dur diyecek, onu nasıl düşünelim?...

Vah benim sevgili dilim! Kendi ülkesinden, kendi insanlarından, hatta aynadaki 

yüzlerinden azıcık utanmaları olsalardı, senden de utanırlardı mutlak...

Kendi gibi yaşamayana, kendi gibi düşünmeyene, kendi gibi inanmayana yaşam hakkı 

tanımama felsefesi, sana yalan katılarak, her türlü iktidar metafiziğinin merdiven basamağı 

yapılıyor sevgili dilim. Batılı iktidar sahipleri, kendi bireysel varoluşlarının ayrımına 

varamamış, ancak tapındığında, çoğulun bir parçası olduğunda kendinin ayrımına varabilen 

ve hep bir cennet düşlemiyle yaşayan  Doğulu'yu aşağılayarak ona uygun iktidarlar biçiyor, 

onun doğal zenginliklerini, insan varoluşunu yağmalayacak hesaplar yapıyor. Batı ülkelerinin 

insanları, gözleri kara bir bağla örtülmüş saldırgan Doğulu gerekçe gösterilerek kendi 

ülkesindeki iktidarların arabasına gözleri bağlı, gönüllü koşturuluyor. Doğu, yıllardır, dünyayı 

sorgulayamadan, kendi inancı kullanılarak  sömürüldüğünün ayrımına varamadan, inancına 

sığınarak Batı'ya karşı kutsal savaşlar çılgınlığında kırılıyor. Batı, yüz yıllardır özgürce 

kullandığı insan aklını, bir daha kullanmamak ve geri almamak üzere  şirket çıkarlarına 

devrediyor sanki...

İnsanoğlu, yeniden, dogmanın, sorgusuz kabullenilen kör inançların, çıkar savaşlarının 

kör kuyusuna iteleniyor. Tüm bu oyunların, kavgaların arkasında insanın kendine saygısızlığı 

sırıtıyor; kendine saygısız insan, diğer insana saldırırken kendi dilini kullanıyor, kendi dilini 

yalanın ağusuyla kanatıyor.

Vah benim sessiz dilim! Ses verebilseydim sana da deyip anlatabilseydin içindeki 

dostluğu, kardeşliği, sevgiyi... 

Ben yaşamı, seni sevdiğim kadar yalın, seni sevdiğim kadar özgür, seni sevdiğim 

kadar yalansız seviyorum, seninle yaşıyorum...

Vah benim sessiz dilim!   

*Bu yazı Çağdaş Türk Dili Dergisi’nde yayınlanmıştır.
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