
 



 

TÜRKÜ OKUMAK LÂZIM 

Okumak sözlü kültürde türkü söylemektir. 
Yazının son beş bin yıldan beri artan yaygınlığına karşın, on 
binlerce yıldan beri biz birbirimize önce söz veririz. Çünkü önce 
söz vardır. 

Yazının, kâğıdın, kitabın ve hard diskin icadından önce söz ile 
taşınan bilgi insan belleğinde saklanmak durumundaydı. Mâni 
gibi kafiyeli sözcük kümeleri haline getirilen bilgiyi hatırlamak 
daha kolaydı. Hele bir de bu kafiyeli sözcük kümelerine bir de ezgi 
eklendi mi unutmak zor ve aktarması da kolaydı. Bu söz ve ezgiye 
eşlik eden bedenlerin ritmik hareketleri de bilginin saklanmasını 
ve aktarılmasını kolaylaştırırdı. 

İşte halk oyunu ve halk türküsü halkın kitabıdır okuyana! 
Türkü Türk şarkısıdır da dilimizde bütün halk şarkılarının genel 

adıdır aynı zamanda. 
Türkü, Stran, Ballad, Bylina, Zajal, Landay gibi şiirin, müziğe 

uyarlanmış halidir. Bu müzik türü, tamamen efsaneler hakkında 
veya önemli olaylar hakkında olabileceği gibi, aşk veya sevgiyi 
konu alan bir şiir de olabilir. Türkiye'nin sözlü geleneğinde, bir 
ezgi ile söylenen halk şiirlerinin her çeşidine türkü denir. 

Birlikteliğin doruklarından biri, içten gelen bir istekle durup 
dururken ortak bir türkü söyleyip oynamaktır. Birlikte söyleyip 
oynarken benim gibi sesi iyi olmayanlara, ayağı aksayanlara da 
yer varsa, o birliktelik yetkin bir birlikteliktir.1 

Aslında en mutlu olduğumuz anların bir kısmı verme ile 
ilgilidir. Sesimizle bedenimizin hareketleriyle enerjimizi verdiğimiz 
anlar en az aldığımız kadar keyiflidir. Türkü vermedir. Sanat 
vermedir. Uygarlığın sıkıntılarından verme ile kurtulmak 
mümkündür.  

Halk anlatılarının, türkülerin, deyişlerin, nefeslerinde 
yaylalardan ovalara uzanan insan ve onun bu yaşam yolculuğu 
vardır. 

Halk fikrini, dileklerini, korkularını kendi ürünlerine 
yerleştirdiği sembollere, imgelere ve sembol kişilere ve tiplere 
saklamıştır. Buradaki simgeler toplumun gerçeği kavrayış biçimini 
yansıtır. Simgeler bir kültürün sermayesidir. Kültürü anlamak 
simgelerini anlamaktır.  

Halk edilgin bir insan kümesi değildir. Olmamıştır. Anlayana 
halk fikrini hep söylemiştir ama fikrini bireyi sıkıntıdan kurtaracak 
bir şekilde anonim söylemiştir. Dolaylı söylemiştir. Saklı 
söylemiştir. Bu ürünlerde hiçbir hareket, hiçbir laf, hiçbir söz, 
hiçbir eylem maksatsız değildir.2 İnsan kişiliğinin temel 
ruhbilimsel özelliklerini gösterir, kolektif bilinçaltının verileridir. 
Yasaklananların dışavurumudur. Ozanda, dengbejde konuşan; 
aşığın sazında nefesinde dile gelen ise insandır, halktır, çeşitli 
halleri dertleri içinde yaşayan insanlardır, halkın kolektif bilgisi ve 
bilgeliğidir.  
Pir, veli, eren, ozan ise bir dönemde yaşamış ölüp gitmiş olan bir 
faniden ziyade halkın konuşması için seslenmek ve haykırmak için 
yaşattığı ve sözüne söz ve ezgi kattığı büyütüp beslediği ve 
sağlamlaştırdığı, çoğalttığı ve dönüştürdüğü sözcülerdir. 

 

 

Türkü nefes deyiş de halkın demesidir. Dolayısıyla halk 
türküleri halkın niyazıdır. Belirli bir olay üzerine yazılmış ve zaman 
içinde anonim hale gelmiş olan halk ezgileridir, boş yere 
yapılmazlar, hatta Ferhan Şensoy’un deyimi ile "siz diskoda 
dingildeyin diye yapılmaz".3. 

Nazım’ın deyimiyle insanların türküleri kendilerinden güzel/ 
kendilerinden umutlu/ kendilerinden kederli/daha uzun ömürlü 
kendilerinden. 

Türküler tarihin tanığı ve sözlü kaydıdır da okuyana. İlhan Berk 
ne güzel demiş: Neler çekmiş halkım / Türküler şahit. 

Türküler yurdum insanından daha samimidir. Evet, insanların 
türküleri kendilerinden güzeldir. Sürekli belgesel seyreden yurdum 
insanının aksine türkü hakikati deyiverir: 

Gerizler başından hoplayamadım aman aman 
Döküldü cephanelerim toplayamadım 
Düşman galip geldi haklayamadım aman aman 
Amanında aman efeler öldürmen beni 
Güzelde Cemile’nin yoluna soldurman beni 
Mahkemenin önünden eğildim geçtim 
Sol yanımdan gurşun yedim bayıldım düştüm 
Ahbap düşman oldu ben buna şaştım 
Amanında aman efeler öldürmen beni 
Güzelde Cemile’nin yoluna soldurman beni 
Egenin herhangi bir yerine ait olduğu kesin olan bu efe 

türküsüne bakar mısınız? Türküler hep kahramanlara yakılmaz ki. 
Hey gidinin efesi deyince aklımıza bu efe gelmez! Gerizden yani 
hendekten hoplayamamış, cephaneler dökülmüş toplayamamış, 
düşman galip gelmiş haklayamamış, sol yanından kurşun geçince 
korkusundan bayılmış düşmüş bir efe. 

Muhtemelen Milli Mücadele yıllarına yakılmış ve okunmuş 
olan türkümüz bir gerçeğe de atıf yapıyor; olağanüstü dönemin 
olağanüstü mahkemelerine ve hatta olağanüstü kararlarına! 
Korkak efemiz ya da muhtemelen kızanımız efelerin mahkemesine 
çıkarılmış anlaşılan. Güzel Cemile’yle oynaşması yüzünden 
cephaneleri düşürdüğüne dair rivayetler de bulunmakta. 

Mahkemenin sonucunu türküden öğrenemiyoruz. Hakikatin 
olduğu gibi bu türkünün de versiyonu çok. Olmuştur Kurtuluş 
Savaşı’nda böyle şeyler desek de tarih yazımının kahramanlar 
kadar korkaklara da ilgi göstermesi ve kahramanlardan daha çok 
sayıda olan korkaklara da ilgi göstermesi gerektiği ortada.  

Herkesin kahraman olması beklenemeyeceğinden siyasetin 
korkaklara dayanmaktan başka çaresi de yoktur zaten! 

Nazım ile bitirelim: 
"insanların türküleri kendilerinden güzel, 
kendilerinden umutlu, 
kendilerinden kederli, 
daha uzun ömürlü kendilerinden. 
sevdim insanlardan çok türkülerini. 
insansız yaşayabildim 
türküsüz hiçbir zaman. 
hiçbir zaman beni aldatmadı türküler de. 
 
türküleri anladım hangi dilde söylenirse söylensin. 
bu dünyada yiyip içtiklerimin, 
gezip tozduklarımın, 
görüp işittiklerimin, 
dokunduklarımın, anladıklarımın 
hiçbiri, hiçbiri, 
beni bahtiyar etmedi türküler kadar..." 
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1 Nermi Uygur, Yaşama Felsefesi Denemeler, YKY Yayınları, İstanbul, 1998, s.39 
2 Seyfi Karabaş, Bütüncül Türk Budunbilimine Doğru, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,1999. 
3 https://bantmag.com/ferhan-sensoyla-gecen-35-yil/ 



 

 
NEFESİN BİTMEDEN YENİDEN DOĞARSIN 

 
Bir zamandır konuşmadın benimle. 
Sen beni duymadın dedi. Ben de sustum, bekledim. 

Göreceklerin vardı. Gördün geldin işte, her zamanki gibi. 
Yine çok şey gördüm, yerde geçirdiğim bu zamanda. 

Çok şey öğrendim. Zaten bildiğimi sandığım çok bilgiye 
uyandım. Basit şeylere. 

Bilgiye uyanmak tuhaf bir şey. Bir anda, gözünün 
önündeki bulutların dağılması, güneşin aralanması gibi. 
Tuhaf bir ferahlama. Boşluğa düşmek gibi. Her uyanışta 
aynı duygu. Bir yükseliş, tüm ağırlıklarını ve yüklerini yerde 
bırakıp göğe doğru süzülmek gibi. Anlamak anı. Gerçek 
anlamak, aklının bildiğini, kalbine akıtmak. Tüm 
hücrelerinle, bir anda, tam da anlamaya çalışmazken kabul 
etmek ve gülümsemek. 

Artık gülümseyemeyeceğini sanırken hem de. Hep en 
dipte, tam boğuldum derken, ayaklarının altında yumuşak 
çamuru hissetmişken, nefesin tükendiğinde, kendini suyun 
yüzünde buluvermek. 

Kural bu biliyorsun, nefesin bitmeden yeniden 
doğamazsın. Suyu anlatsana. 

Ben ki elimi eteğimi dünyadan çekmiş, göğe yükselmiş, 
huzurla yerin komedisini seyrediyordum. Bir derdim 
kalmamıştı dünyayla, alacağımı almış, vereceğimi 
fazlasıyla vermiştim. Yıllar önce yola çıkmış, epey bir yol 
kat etmiştim. Göreceklerimi görmüş, kendimi bilmiş, yeni 
yerime yerleşmiş, olanlara neşeyle gülümsüyordum. 
Cennetin renklerini keşfedip huzurla akıyordum. Dünyada 
bıraktıklarımın arasında bir ışık gibi geziyordum. 

Gökteki yerimden eğilip, bir suya bakar gibi yüzüne 
baktım. Yüzünde yüzümü gördüm. Ruhunda kendimi 
buldum. Beni pırıl pırıl bir suya bıraktım. Yüzü gibidir 
sandım. 

Bildim sandığım hiçbir şeyi bilmemişim. Elimden tutup 
sakince karanlığına çekti beni. Bu karanlık suyun içine hiç 
yakışmıyordu ışığı. Karanlığı çok sevdiğini düşünemedim. 

Sevmiyor. Henüz bilmiyor. Bilgiye uyanmanın şartı 
vazgeçiştir. Bir şeyden vazgeçersin, her şey senin olur. Vaz 
geçmeyi bilmek ehil işidir. İnsan sahip olmayı sever, ne 
olduğuna bakmadan. Sahip olduğu karanlık bile olsa, sıkı 
sıkı sarılır. Onundur o. Sahip olmadan, olmanın güzelliğini 
bilemez insan. 

İnsan ne zaman kendini öğrenecek? 
Seni yoran bu değil mi hep? Olmuş olanlar ve olmakta 

olanlar değil. 
Beni yoran bu, insanın körlüğü, kendini bilmezliği, 

oluşa ermezliği… Ama inatçıyım biliyorsun. Asla vaz 
geçmeyeceğim insanın güzelliğine inanmaktan… 

 
 

ÇABUK BÜYÜYEN ÇOCUKLAR 
 
Sabahı unutur çocuklar 
Ninnilerini siren sesleri böler 
Biber gazı karışırken ana sütüne 
Çabuk büyür çocuklar 
Günalacasına 
 
Büyürler 
Sevgide mahir 
Kavgada deniz olurlar 
Karasevda dağlar çatal yüreklerini 
Karasevda  
Kaygusuz 
Ve 
Dingin sabahların fırtınası 
 
Hükmederken 
Karanfillere 
Ses olurlar 
Nefes olurlar 
Anaların düşlerinde 
Yarın olurlar 
 
Umutlar palazlanır 
Küsük bulutları besleyen 
O çocuklarda 

 
 

GÜLÜMSEMELİK 
Haksız mı?  
Küçük Moiz ilkokul çağına gelmiş, okulda ilk günün 

akşamı eve dönmüş. 

Annesi: “Oğlum öğretmenin bu gün neler anlattı size 

bakayım ?” diye sormuş. 

Moiz: “Anne, Musa diye bir adam varmış, bir gün 

Ramses diye biriyle kapışmış, adamlarını alıp kaçmaya 

başlamış. 

Kaçmışlar, kaçmışlar bir nehrin kenarına gelmişler. 

Arkadan Ramses’in ordusu geliyormuş. 

Musa hemen cep telefonundan Mossad, CIA, Ordu, vs.. 

herkesi aramış. 

Hemen helikopterlerle askerler gelmiş, nehrin üzerine 

bir köprü yapmışlar. 

Musa ve adamları geçmiş. Ramses’in adamları köprüye 

girerken savaş uçakları gelmiş, köprüyü bombalamış, hepsi 

suya düşüp boğulmuş…” 

Diye anlatırken, Anne: “İnanamıyorum !.. Öğretmenin 

cidden böyle mi anlattı ?” demiş. 

Oğlan da: “Yav Anne, ben sana öğretmenin anlattığı 

şekliyle anlatsam hiç inanmazsın..” 
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  ÖYKÜ                              

ÇABA 
Üstünkörü ütülendiği her halinden belli pantolonunu 

dizlerinden hafifçe çekip koltuğa oturdu. Kendisine yerini veren 
gencin koluna dokunarak, küçük bir gülümsemeyle teşekkür etti. 
Ellerini kucağına toplayıp, dizlerini birleştirdi, büzüştü, küçücük 
oldu… Çevredekilerden kaçırdığı gözlerini ayakkabılarına sabitleyip 
derin bir nefes aldı. Dağınık oturup, çevresindekileri seyreden 
tiplerden olmak istemiyordu besbelli… 

Metro her zamanki gibi kalabalıktı. Buna rağmen, kısa 
aralıklarla yapılan anonslar ve tekerlek tıkırtılarından başka ses 
duyulmuyordu. Asık yüzlerden, sabahın bu saatinde işe ya da 
okula gitmenin hiç de hoş olmadığı anlaşılıyordu.  

Ayakkabılarındaki gözleri, yanında oturanın ayakkabılarına 
kaydı bir ara. Boyası eskimiş ayakkabılarının yanında, temiz, 
bağcıkları özenle bağlanmış, alımlı bir çift spor ayakkabıydı 
yanındaki. Kot pantolonla uyumlu, hoş bir görüntü veriyordu. 
Hayıflandı… Oğlunun isteyip de alamadığı, tam da bu olmalıydı…  

Eşinin, çocuklarının ertelenmiş istekleri belleğinin bir 
kenarına yuvalanmış duruyordu yıllardır. Maaşı her ay, bir önceki 
aya göre azalıyordu sanki. O nedenle ki, istekler her ay erteleniyor, 
elde olanlarla yetiniliyordu. Artık evdekilerin tek amacı, isteklerin 
yerine getirilmesinden çok, birilerine muhtaç olmadan 
yaşayabilmek olmuştu. Çocuklar durumu anlıyor, birçok isteklerini 
erteliyor, kimisinden de vazgeçiyorlardı. Oysa büyüdükçe 
harcamaları çoğalıyordu. 

Tekerlek tıkırtıları arasında, aklına geldikçe baktığı, eline 
yeterli para geçtiğinde yapacaklarının listesini çıkardı cebinden. En 
başta, iyi kötü bir ev alacaktı. Bunun için karısı bütün isteklerinden 
vazgeçiyordu. Hiç umudu olmadığı halde listenin en başında o 
vardı. Ardından büyüğün okul harcamaları... Sonra çocukların, 
küçük de olsa bir türlü yerine getiremediği diğer istekleri… Karısı 
için bir şey yoktu listede. Ona ne isterse onu alacaktı. Öyle 
planlanıyordu yüreğinde…  Liste elinde duraladı bir zaman. Sonra, 
umutsuzca kâğıdı katlayıp, derin bir iç geçirerek cebine koydu.  

Maaşı ancak günü kurtarıyordu. Emekli olsa onu da 
beceremeyecekti. Oğlu üniversitedeydi, okumalıydı. Kızları daha 
küçüktü. Karısı evi çekip çevirmekten başka bir şey yapamazdı. 
Getiren sadece kendisiydi. O da istekleri karşılamaya çoğu kez 
yetmiyordu. İkinci bir iş bile aradı bir zaman. Bulamadı… Bulsa bile 
bedeninin kaldıramayacağını biliyordu…  

Yaşı altmışı çoktan geçmiş, iki yıl sonra zaten emekli 
edilecekti. Şimdi emekli olsa ne olurdu? Kaç zamandır buydu 
düşüncesi. Beyninde bu fikir oynaşıyordu epeydir. Bir türlü 
karar veremiyordu.  Kararsızlığı kırk dört yıldır aynı yerde, aynı 
işi yapmanın verdiği alışkanlığı yıkamama korkusundan değil, 
zaten ucu ucuna yetiştirdiği maaşı azalınca ne olacaktı? 

Trenden indiğinde bir süre kendini toparlayamadı. Yanından 
yöresinden, sürtünüp, çarpıp geçenlerin arasında ne yapacağını 
bilememiş, şaşırıp kalmıştı. Kafası öylesine karışıktı ki, herkes bir 
tarafa koşar adım dağılırken o yönünü bulmaya çabalıyordu… 
Kararsız, kendini kenara zor attı. Çok geçmemişti ki, tren gitmiş, 
istasyonda kimseler kalmamış, serin bir sessizlik ortalığı 
kaplamıştı… 

Masasında işlem görecek onca dosya onu bekliyordu. Sanki o 
olmasa bölgenin vergi işlemleri duracak, vergi dairesi 
çalışmayacaktı. En eski, her şeyi doğru bilen o olduğu için, işler de 
hep ona yönlendiriliyordu. En çok danışılan oydu… 

Kimi kez müdürlerinin bile danıştığı oluyordu. Bu da ona 
büyük bir haz veriyor, işlerin çoğunun kendisinde toplanmasından 
yakınmıyordu... 

Ofise girdiğinde, masasında birikmiş dosyaları dikkate bile 
almadan, emeklilik işlerinden iyi anladığına inandığı 
arkadaşlarından birisinin yanına ilişti. Ondan emekli olduğunda ne 
kadar ikramiye alacağını, emekli maaşının ne kadar olacağını 
hesaplamasını istedi. Sanki karar vermiş gibiydi… Bir takım sorular 
yanıtlardan sonra hesap yapılmış, emekli ikramiyesi ve maaşı 
ortaya çıkmıştı. Arkadaşı “yaklaşık olarak” diye ekleyerek kâğıdı 
önüne sürdü. “Doğru mu?”der gibi şaşkın gözlerle arkadaşına 
bakarken donup kaldı. Gördüğü miktar düşündüğünden çok 
uzaktı. Düşlerinin tümü birbirine karışıp yok olup gitti… Elinde 
kâğıt, masasına giderken, kendisini o kadar değersiz hissediyordu 
ki, ha vardı ha yoktu… O bu duygular içinde kıvranırken, 
arkadaşlarından birisi, ikramiye miktarını görüp, hizmet süresini 
düşününce “o zaman bizimki hiç bir işe yaramaz” diyerek 
gülümsemeye çalışıyordu… 

Gün bittiğinde, darmadağın olmuş düşlerini ne kadar 
toparlamaya çalışsa da olmuyordu. Umudu olan emeklilik 
ikramiyesi kurguladığı geleceği gerçekleştirmeye yetmiyordu. 
Kendini daha bir küçülmüş, daha bir değersizleşmiş hissederek 
karıştı kalabalığa… 

Duraktan çıktığında, her iş dönüşünde olduğu gibi, büfenin 
karşısına dikildi... Sergideki gazetelere göz atıp, kendince olup 
biteni değerlendirmek onun alışkanlığıydı. Kimi gazetelerin manşet 
haberini okur geçer, kimilerine takılır, ilgisini çeken haberi daha 
yakından incelerdi. Böylece hem günün yorgunluğunu bir parça 
olsa da giderir, hem de günden haberdar olurdu. Oysa bu gün 
kafası o kadar karışıktı ki, gazetelere sadece, öylesine bakıyordu…   

Korna sesiyle kendine geldi. Küçücük pencereden büfenin 
çalışanı “kalabalık etme” der gibi gülümsüyordu. Zoraki bir 
gülümseme ile karşılık verdi. Suç işlemiş gibi gözlerini kaçırırken 
kenara çekildi. Büfe önünde akşam yoğunluğu yaşanıyordu. Kimisi 
sigarasını, kimisi gazetesini, kimisi çocukları için atıştırmalık alıyor, 
acele ile büfenin önünden ayrılıp evinin yolunu tutuyordu. Piyango 
bileti almış birisi yavaş hareketlerle gelip yanına dikildi. Bileti 
dikkatlice inceledikten sonra özenle cebine koydu, küçük adımlarla 
kalabalığa karıştı gitti… Kaybolana kadar ardından baktı uzun 
uzun… Adam “bir umut diyordur her halde” diye düşündü… 
Küçücük de olsa bir umut… 

Piyango biletini cüzdanına özenle yerleştirirken, darmadağın 
olmuş düşlerini de yerli yerine koydu yeniden. Küçücük de olsa bir 
umutla… 25.03.2022 
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TARTIŞMASI BİTMEYEN EĞİTİM ANLAYIŞI 
2003’de “Yalnız Türk eğitim tarihi bakımından değil, 

dünya eğitim tarihi bakımından da çok orijinal bir girişim 
olan Köy Enstitüleri uygulamalarının bilimsel bir analize 
tabi tutulmalarını ve deneyiminden, bugün, özellikle, 
bilişim ve genetik tarım teknolojilerinin eksen alınarak, 
biz nasıl yararlanabiliriz diye araştırılmasını istedim.” 
Diyen cumhurbaşkanı, 2022’de “Köy enstitüsü gibi 
denemeler ideoloji yükleme aracı haline getirilerek 
hüsranla sonuçlandı” deyiverdi.  Her şeyde olduğu gibi 
dün söylediklerinin bu gün tersini rahatlıkla söyleyebiliyor. 

Yıllardır pedagogların, milli eğitim bakanlarının ve 
birçok devletin tartıştığı köy enstitüleri, 1936’da köy 
öğretmen okulları ile başlayıp, 17 Nisan 1940’da köy 
enstitülerine dönüştürüldü. Başına da İsmail Hakkı Tonguç 
getirildi. 6 yıl sonra da ilkeleri budanarak 1954’te 21 köy 
enstitüsü resmen kapatıldı. Yani sadece 6 yıllık bir ömrü 
olan bu eğitim anlayışı o günden bu güne kadar 
tartışılıyor. Adına filmler, belgeseller gösteriliyor. Kitaplar, 
dergiler basılıyor. Dernekler ve okullar kuruluyor.  

1900’lü yıllarda, toplum Osmanlıdan kalma tarikat ve 
tekkelerin etkisi altında idi. Yeni harpten çıkmış ve yeni bir 
devlet kurmuş Türkiye’nin yüzde 80’den fazlası okuryazar 
değildi. Ulusal bir devlet oluşturabilmek ve kalkınabilmek 
için bu cahilliği bir an önce kaldırmak gerekiyordu.   

İşte böyle bir ortamda birçok denemelerden sonra köy 
enstitüleri bir çıkış yolu oldu, kalkınma aracı haline geldi. 

Altı yıllık sürede 1.308 kadın ve 15.943 erkek toplam 
17.251 köy öğretmeni yetiştirdi. Binlerce dönümlük 
araziyi tarıma kavuşturdu. 150 büyük inşaat,210 
öğretmen evi, 20 uygulama okulu, yüzlerce ambar, ahır, 
samanlık, 12 elektrik santrali, 100 kilometreden fazla yol, 
onlarca su deposu ve tarım depoları yapıldı. Su kanalları 
ile tarım arazileri sulak hale getirildi. Bunların hepsi “ iş 
içinde eğitim” uygulaması ile yapıldı. Yine aydınlanmanın 
en önemlilerinden birisi de yüzlerce klasik eser Türkçeye 
çevrildi.  Köy enstitüsünden yetişen onlarca yazar, 
düşünür toplumun aydınlatılmasında önemli katkılar 
sundu. 

Bu kadar etkili olan eğitim anlayışı acaba neydi? Köy 
enstitülerinin esas tartışılması gereken yapısı bu soruda 
olmalı. 

O dönemde bir tarafta Ziya Gökalp, bir tarafta önemli 
pedagog İsmail Hakkı Baltacıoğlu vardı.  Ziya Gökalp, 
milliyetçilik ve Türkçülük temelide bir eğitimi savunurken, 
eğitimin bireyden değil, toplumdan başlatılmasını 
istiyordu. Gökalp, toplumun, ümmet temeliden  toplumcu 
bir temele dönüştürülmesini amaçlıyordu. Baltacıoğlu ise, 
eğitim sistemine; “milli olmayan; cılız, ruhsuz ve korkak 
nesiller yetiştiren sistemimiz geri kalmamızın ve 
felaketlerimizin tek 

sorumlusudur” derken eğitimi, yaşam için en büyük 
sermaye olarak görüyor, üreticiliğe ve yaratıcılığa dayalı 
milli bir eğitim sistemini savunuyordu.  

Yine bir tarafta, 1924’de Türkiye’ye  çağrılan bir çok 
yabancı eğitimcinin yanında, ABD’li ve yeni gelişen 
burjuvanın pedagogu John Dewey (1859 – 1952), köy 
okullarında yaparak yaşayarak eğitimi öneriyor, köy 
çocuklarının köyde kalmasını istiyordu. Diğer tarafta 
Sovyetler Birliğinde, Pavel Petrovich Blonsky ve diğer 
pedagoglar okulu, yeni Sovyet toplumundaki, 
kolhozlardaki ve sosyalist fabrikalardaki yaşamla 
birleştirmeyi hedefleyerek; 

 “eğitimin üretime, üretimin eğitime” 
dönüştürülmesini amaçlayan ve belli ölçüde uygulamaya ( 
Makarenko’nun okulları) geçirilmiş politeknik bir eğitim 
anlayışı vardı. 

İşte köy enstitüleri bu ortam içinde doğdu. 
Evet, köy enstitüleri ideolojikti, çünkü ideolojik 

olmayan bir eğitim sistemi yoktu.  
Köy enstitüleri, kafatasçı bir milliyetçilik yerine, 

yurtseverlik temelinde, üretken bir eğitim anlayışını 
uyguladı. Kapatılmasını isteyen ve kapatanlar 
kafatasçılardı. 

 Gerek Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, gerekse, 
İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç, yönü 
aydınlanmaya dönük demokrat insanlardı. 

Bugün eğitimi dinsel değerler adı altında bilimden, 
demokrasiden, laiklikten uzaklaştıran, özellikle 2012’den 
sonra getirilen 4+4+4 sistemiyle, ezberci, rekabetçi, kinci 
ve dinci bir yapıya dönüştürenler, kendi ideolojilerini 
saklamak için 1954’te köy enstitülerini yıkanların uzantısı 
olarak, bir kez daha karalama yolunu seçmişlerdir. 

 Bugün, parasız, demokratik, laik ve bilimsel bir eğitim 
sistemi inşa etmede- üzerinde sayfalarca tartışılacak olan-  
köy enstitüleri mihenk taşı niteliğindedir. 

 
TENİN ÖLÜM SARISIYDI 
sesinde suzinak izleri 
çıkmaz sokaklardan seslenirdin bana 
geniş meydanlarda hırpalanmıştı mutluluğun 
içindeki çocuk ihanetlerden yorgundu 
beni çağırıyordun 
yalınayak gel diyordun 
vücudunun kanı çekilmişti 
tenin ölüm sarısıydı 
yalnızlığı iğlememi istiyordun 
tüm korkularımı eğir diyordun 
ben sahibine hayır diyemeyen bir köle gibiydim 
dilsiz bir ayin gibi her dediğini yapıyordum 
sen bu çağın kurbanıydın 
ben ise çağın miladıyla  
sana adanmış kurbandım 
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KLÂVYE Mİ, KALEM Mİ? 

Pek çoğumuzun unutkanlıkla mücadele ettiği ve İlber 
ORTAYLI’nın “Bu ülkede okullarda zorunlu ’dün’ dersi verilmeli, 
çabuk unutuyoruz.” sözünü haklı çıkarırcasına “yoksa 
Alzheimer mi oldum?” diye kâbuslar yaşadığı günümüzde, bilim 
adamlarından müjdeli haberler var. Belki unutulanları yeniden 
hatırlamak mümkün olmuyor ama en azından öğrenileni 
unutmamak için çeşitli yöntemler geliştirmeyi sürdürüyorlar. 

Kanada’daki Waterloo Üniversitesi’nin bilim insanları, 
unutmayı önlemenin en iyi yolunun onun resmini çizmek 
olduğunu söylüyor. Resim çizmenin hafızayı bu kadar olumlu 
etkilemesinin arkasında, beynin daha fazla bölümünün 
aktifleştirilerek kullanılması geliyormuş. "Benim resmim çok 
kötüdür, yaptığım hiçbir şeye benzemez" diyenlerdenseniz, 
endişelenmenize hiç gerek yok. Aynı araştırma, çizim yapmanın 
yeterli olduğunu ve iyi çizmenize gerek olmadığını da söylüyor. 
Yani, yeter ki çizin, çizimin kaliteli olmasının bir önemi yok. 

Eskiden kalem ve kâğıt kullanmak oldukça yaygındı. 
Örneğin, günlük tutmak birçok kişinin yaptığı bir şeydi. Aynı 
zamanda insanlar birbirlerine el yazısı mektuplar yazıp tebrik 
kartları gönderirdi. Günümüzde ise, insanlar bilgisayarla 
büyüyor ve her aradığını orada kolaylıkla buluyor. Bu nedenle 
de kaleme ihtiyaç azaldı. Bu da insanların kendini ifade 
edebilme gücünün sekteye uğramasına neden oldu. Dolayısıyla 
kendini yazılı olarak ifade etmek güçleşti. Oysa uzmanlar, 
insanların klavye için kalemi bırakmaması gerektiğini 
savunuyor. 

Washington Üniversitesi'nden eğitim profesörü Virginia 
Berninger’e göre, "Alfabenin herhangi bir harfini yazarken 
zihinsel üretim sürecine girilir. Bu süreç, beynin duyguları 
yöneten bölgesinde yaşanır." Klavyede bir harfi tuşlamak, aynı 
süreci yaşatmaz. İnsanoğlu, beyninin duygusal kısmını ancak 
kalemle yazarak çalıştırabilir. 

El yazısı, kişinin yeni bilgiyi daha rahat öğrenmesini 
sağlıyor. Frontiers in Psychology isimli dergide 2017'de 
yayınlanan bir araştırmada, klavye ve kalemle yazma arasındaki 
öğrenme farkı ölçüldü. El yazısı yazan kişilerin beyinlerindeki 
öğrenme ile ilişkili bölgelerinin, klavyeyle yazanlara göre daha 
aktif olduğu bulundu. Kişilerin her gün 15-30 dakika boyunca 
duygularını yazmasını içeren "yazma tedavisi"nin fiziksel ve 
zihinsel sağlığa çok yararlı olduğu ortaya çıkarıldı. Böylece daha 
az strese girip, daha az depresyon yaşıyoruz; ayrıca da 
bağışıklık sistemimiz gelişiyor. 

Klavye ve elle yazma arasındaki farkı yaratan en önemli 
unsurlardan biri de "derin kodlama" adı verilen bir kavram. 
Bunu bir örnekle açıklayalım. Klavye ile not alanlar bunu daha 
az zaman harcayarak yapabilirken, kalem kullandığımızda 
zorunlu olarak yavaşlıyoruz. Çünkü düşünce geldiği an 
yazabilecek kadar hızlı değiliz. Bu yüzden içeriği kendi 
sözcüklerimizle ifade etmek zorunda kalıyoruz. Bu da derin 
kodlama sürecini başlatmış oluyor.  

Sadece not alma konusunda değil, iletişim kurmada da 
bilgisayar ya da cep telefonlarıyla sağlanan "online"  iletişimin, 
kalemle yazarak gerçekleştirilen "offline" iletişime göre daha 
zararlı olduğunu gösteren birçok araştırma bulunuyor. Özellikle 
görünmezlik duygusu, iletişimin kalitesi konusunda belirleyici 
unsur. Ancak klavye tarafından oluşturulan metnin kişiliksiz 
doğası da, bu verimsiz iletişimde büyük rol oynuyor. Elle 
yazmak, klavyeyle yazmaktan daha fazla zaman ve enerji 
harcıyor; ayrıca klavye yazısından farklı olarak bireye özgü. İşte 
bu da el yazısının insanları e-postadan ya da mesajdan daha 
fazla etkilemesine neden oluyor. 

Virginia Berninger’in "Üretilen sözcükler kolaylıktan ne 
kadar uzaksa, insanların ona verdiği değer de o kadar fazla 
olur.” sözü zaten her şeyi açıkça ortaya koyuyor. Öyleyse, ya 
unuttuklarımız için endişelenmeyeceğiz, ya da kalemi kâğıdı 
elden düşürmeyeceğiz.  

Başka yolu yok. 
 

ANI                                            

ÇILGIN TÜRKLER, ÇILGIN TÜRKLERİ ÇALDI 
    Tam anımsamıyorum. Yıl,2005 veya 2006. Kadim 

dostum AYHAN ALTAY ile Alsancak’ta ‘DUMANSIZLAR’ adlı 
bir edebiyat söyleşisinden çıkmıştık. Arabasını sürekli 
Bostanlı’ya park eder, vapurla KONAK’tan Bostanlı’ya gider, 
oradan Çiğli’ye yollanırdık. O gün de öyle yapacaktık. Benim 
bir çantaya gereksinimim vardı. Kemeraltı’na inmeye karar 
verdik. İyi bir deri çanta alayım, hem örnek kitaplarımdan 
birer örnek, kalemimi not defterimi, sigaramı, çakmağımı vs 
koyayım. Hem elimde taşıyayım,  hem omzuma takayım 
diye düşünüyordum.  

Sonunda aradığım çantayı buldum. Bugünün fiyatı ile 
alamayacağım çantayı aldım. Bir kitapçıya girdik. Turgut 
Özakman’ın  ‘Şu Çılgın Türkler’ adlı kitabı yeni çıkmış. Onu 
da alarak kırmızı deri çantama yerleştirdim. Konak-Bostanlı 
vapuruna binerek Bostanlı’ya geçtik. Ayhan; “Gelmişken şu 
alışveriş merkezine uğrayalım. Evin mutfak gereksinimlerini 
alarak öyle geçelim” dedi. Girdik bir alışveriş merkezine. 
Ayhan bir araba alarak, raflardan seçerek arabaya atmaya 
başladı. Ben de bir kaç parça aldım sol elimde. Ağırlık 
yapmasın diye çantayı Ayhan’ın alışveriş arabasının kenarına 
koydum. Alışveriş bitince kasaya yanaştık. Araba dolduğu 
için benim çanta doğal olarak ortada kaldı diye düşündüm. 
Kasiyer ha bire cızzt diye kasadan geçiriyor. Benim gözüm 
çantada. Alışveriş arabası boşaldı. Ama benim çanta 
çıkmadı. Çanta yok işte. Güvenlik geldi. Olayı anlattık. Kaşla 
göz arasında benim çanta yürümüştü. Hem de o kadar 
malzemenin arasından. Güvenlik tutanağını tuttu. Yakalanır 
veya haber alınırsa bizi arayacaklarını söylediler. Yıl: 2022 
hala arayacaklar. Öyle bir çantayı hala alamadım. O, “ŞU 
ÇILGIN TÜRKLER” kitabını da bir daha almadım. Mağazadan 
çıkarken Ayhan’a döndüm. “ŞU ÇILGIN TÜRKLER, ŞU ÇILGIN 
TÜRKLER’İ ÇALDI” dedim. 

 


