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DİLİN SESSİZLİĞİ Mİ, DİLCİNİN DENSİZLİĞİ Mİ? 

Kendi  başına  sesi  olmayan  dil,  içimizdeki  esintiyle  bütünleştiğince,  en  çok  da  "öteki"ne 

yönelince  sese  dönüşür.  Sese  dönüşmemiş  dilin  kendini  anlatması,  kendiyle  ilgili  bir 

tartışmada  kendini  savunması  olanaksız...  Dilimizdeki  sessizliğimiz,  içimizdeki  geri 

çekilmenin, yenilginin belirtisi mi? Ya da, fırtına öncesi bir bunalım sessizliği mi yaşanıyor? 

Bilinmiyor... Bizmiş gibi duran başkaları konuşuyor belki de bizim adımıza... Dilimizi şöyle 

içimizdekine, ya da dilimizin kendini anlatma istencine daha çok yaklaştırmamız gerekmez 

mi?  

Ülkemiz  üzerinde  rüzgâr  gibi  esip  geçen  ABD'li  dilbilimci  Noam  Chomsky,  "hayattan  

öğrendiğimiz gibi edebiyattan da öğreniriz"  (1) diyordu. Bu söyleyişle edebiyatta anlam ve 

içerik  peşinde  koşanları  edebiyat  dışına  atmaya  çabalayan  Batı  öykünmecisi  yerli 

postmodernistlerimizi (2) susturmuş olsa da, diğer konuştuklarıyla, birden sayıları artan Divan 

Edebiyatı yandaşlarıyla bir telde ses vermeye başladı sanki; "Gelecekte Avrupa bir bölgeler  

federasyonu haline gelecektir. Bunu Osmanlı İmparatorluğu'na da benzetmek mümkün(...)"(3) 

Chomsky'nin  Avrupa'nın kendini  Osmanlı  İmparatorluğu'na  benzeteceği  korkunç öngörüsü 

kaç kargayı kakırdattı bilmeyiz ama, aynı imparatorluğun yeryüzünde kendi kurucusu soyun 

ya da halkın dilini kullanmamış tek imparatorluk olduğunu çok iyi biliyoruz (4). 

Göçebe  demokrasisinin  yazı  bilmez  kan kardeşliğinde  en  seçilmiş  ve  hak  yemez  savaşçı, 

"Gazi"  iken,  "Bey"liğe  geçerken taht  için  kardeş  kanını  hak gören,  "Sultan"lıktan  "Sultan 

Süleyman"lığa  geçerken  toprakta  kamu  mülkiyetini,  dirlik  düzenini  yıkan,  halkından 

saklanmak için Arapça ve Farsça karışımı bir dil ve aruzu kullanan Osmanlı, ortaçağın Bizans 

ve Muaviye  soyundan Arap entrikalarında  ne denli  ustalaşmış  olsa da,  kimi çağdaş  Batılı 

dostlarımızın başımıza örmeye çalıştığı çorapları duysa küçük dilini yutardı. 

Küçük dilden diğer dile geçelim. Sözü Chomsky'nin de asıl uzmanı olduğu dile, dilimize ve 

eğitimimize  getirelim  istiyoruz.  Lise  eğitiminde  düşünülen  değişikliklerle,  Divan 

Edebiyatı'nın  yerinin  azaltılacağı  açıklamaları,  bazı  edebiyatçılarımızı  hop  oturtup  hop 

kaldırmaya  başladı.  Meğer  ki  lise  eğitim  programında  düşünülen  bu  değişiklikle  neler 



yitiriyormuşuz  neler...  "Aruz,  bu  toplumu  kendi  geçmişi  ile  ilişkilendiren  bellek  

sembollerinden biridir ve aruzu, öğretilebilir veya öğretilemez olması gibi pratik bir mesele  

olarak ele almanın yanı sıra, tarihi ve kültürel bir mesele olarak da düşünmek gerekir. Hele,  

bizi geçmiş kültürümüze bağlayan sembolleri birer birer tasfiye ederek nasıl bir toplum inşa 

ettiğimiz gözler önünde iken..."(5)  diyor bir yazarımız. 

Aynı  dergide  bir  yerden  işaret  almış  gibi  aynı  konuyu  işleyen  bir  başka  yazarımız  da, 

geçmişteki  kendi  lise  eğitimini  örnek  vererek,  zaten  öğretmenlerimizin  %  80'inin  Divan 

Edebiyatını  halka  yabancı  bir  saray  eğlentisi  gibi  gösterip  öğrencilere  öğretmediklerini, 

%24'ünün  bilmeden  öğrenmeye  kalktığını,  ancak  %1'inin  hakkını  vererek  öğrettiğini  ve 

sevdirdiğini söylüyor (6). Edebiyat öğretmenleriyle ilgili söylediklerinde, 12 Eylül öncesinde 

öğretmenler  içinde  çoğunluk  olan  Aydınlanmacı,  toplumcu  öğretmenlerimize  yönelmiş 

abartılı bir suçlama var elbet, başka şeyler de var ama, öncelikle matematik öğretmenlerine 

yönelmiş  kocaman  bir  eleştiri  de  diyemiyeceğiz,  beceriksizlik  suçlaması  var!  Yazıdaki 

öğretmen oranlarını topladığımızda % 105 çıkmaktadır ve bu hesap hatası onun matematik 

öğretmenlerinin eksikliğidir! 

Ne aruz veznini ne de Divan Edebiyatını yadsımanın, onları kültürümüz içinde yok saymanın 

çabası içinde değiliz... Aruzdaki ritmi, estetiği, inceliği sanatın dışında saymak da olası değil. 

Aynı Hint Şarkıları, Acem Şiiri, Latin Müziği, yahut İskoç Gayda'sında olduğu gibi... Hatta 

onlardan daha yakın,  daha bizimdir.  Yine de,  Divan Edebiyatını,  aruzu,  "bizi  biz  yapan", 

"kültürel geçmişimizi temsil eden bellek sembolü" olarak görülmesi bir yanılgı değilse bilinçli 

bir yanılsatma çabası olabilir ancak. Divan Edebiyatı, Chomsky'ye göre evrensel bir özellik 

taşıyan, kalıtsal olarak zihinle birlikte var olan, Saussure'nin daha toplumcul bir yaklaşımla 

tanımladığı  "dil  edinci"miz  (7)  ile  de,  içinde  yaşadığımız  toplumdan  edindiklerimizin  de 

eklenmesiyle  oluşmuş "dil  edimi"miz  ile  de bağdaşmayan  bir  edebiyat  türüdür.  Dilimizle, 

geleneğimizle bağdaşmayan bir kültürün, kültürle dil arasındaki  biri diğerinin kendisi gibi 

duran o kan bağı yok sayılıp "bizim" olabileceği varsayılabilecekse, diyeceğimiz bir şey yok! 

İlk  yazarımızın  yazısının  tümünden  ve  alıntımızdaki  "inşa  etmek"  sözünden,  onun,  öz 

kültürümüz, dilimiz karşısındaki duruşu kendini zaten göstermektedir.  

Elbet üniversitelerde, hatta özel bir yönelimle liselerde isteyene aruz da Divan Edebiyatı da 

uzmanları ve satırlarını aldığımız yazarımız gibi sevenleri tarafından öğretilmelidir de... Ama 

Cumhuriyet  kazanımlarımız  ve  bağımsızlığımız  bin  türlü  tüketim  toplumu  saldırısı  ile 

sarsılırken,  dilimiz  yabancı  markalarla,  özentili  televizyonlarla  kirletiliken,  aruzla  ya  da 



divanla kendimizi, kültürümüzü koruyabileceğimiz sanmak bir yanılgı değilse, bilinçli bir öz 

kültürden kaçış, Osmanlı'nın halk kaçkını monarşisine özlemden öte bir şey olamaz. 

Dilimiz, kültürümüz tartışılırken, dilimiz sessiz bir gölge gibi düşüyor üstümüze. Bizi geçmiş 

kültürümüze bağlayan, on milyonlarca insanımızın dil edinci içinde, Arap ve Fars derebeyliği 

(Halk  değil;  derebeyliği!)  etkisindeki  Osmanlı  sarayı  dışında,  yüzlerce  yıl  süregelmiş, 

genlerimizle  belleğimizde  yüzlerce  yıldır  taşıdığımız  halk edebiyatına,  Dedem Korkutlara, 

Yunus Emre'lere, Pir Sultan'lara, ve çağdaş edebiyata Divan Edebiyatı kadar yer vermemiş 

lise eğitimimiz tartışılmaktadır. Konu, gençliğimizi, geleceğimizi, dilimizi, kültürümüzü can 

evinden ilgilendirmektedir.

Chomsky'nin  de  tüm  Batılı  dostlarımızın  da  yana  yakıla  dönüşmemizi  arzuladıkları 

yıkılışındaki  Osmanlı  eklektizminin,  Batı  kulluğu  ve  halk  karşıtlığının  "bizi  biz  yapan 

sembol" olmasını mı istiyoruz? 

Ancak Cumhuriyetle birlikte yazı dilini konuşma diliyle buluşturmayı becerebilmiş aklımızın, 

dilde arılaşma çabalarıyla kısa zamanda büyük yollar almış dilimiz ve kültürümüzün önündeki 

en büyük engellerden biri de, kimi edebiyatçılarımız olunca insanın dilinden utanası geliyor. 

Ah benim savunmasız, garip, sessiz dilim! 
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