
MURAT BALCI 

Evcil Sesler 

Evcil: Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanılabilen (hayvan), ehli, yabani karşıtı. TDK’nın yaptığı bu 
tanımlar üzerinden düşünüldüğünde “terbiye edilmiş”, “ehlileştirilmiş” ve “faydalanılmaya hazır hale getirilmiş” 
anlamları taşıyan evcil kavramı aynı zamanda, kapalı veya izole bir alanda uyum sağlamaya açık hale getirilmiş, 
eğitimle davranış öğrenmiş olanı tanımlar. Evcilleştirme, hayvanlar içinmiş gibi görünse de eğitimin hedefleri ve bazı 
yöntemleri (ödül-ceza gibi) çocuk bireyler üzerinde de uygulanır. Aile, okul, toplum eğitimleri, yabanıl ve uyumsuz 
olan ham çocuk bireyi doğumundan ölümüne bir takım periyodik yöntemlerle uyumlu, evcil hale getirir.  

Evcil olanla onu evcilleştiren arasındaki bağlılığın tam adı olan “sadakat”ten hareketle hazırlanmış bu seri, 
okullarda sıkça söylenen 12 çocuk şarkısının  onlara eşlik eden birer resimle yeniden yorumlanışıdır. Resimler, 
şarkıların hikayesini, tarihini ve armonisini odağa alırlar. Dolayısıyla çocuk bireylerin zihinsel ve duygusal dünyasına 
ne zerk ettiğimizin sosyo-kültürel bir envanteri ortaya çıkar. Ortaya çıkan bu envantere bakarak oluşturduğum seriyi, 
şarkıların içerik ve hitap ettiği yaş grubunu dikkate alarak dörde ayırdım. Sırasıyla; türe sadakat, aileye sadakat, 
yurduna sadakat ve ulusa sadakat. 

Türüne sadakat  

Çocuk bireylere tür dışı ilişkiler kurarken faydacı olmayı ve hiyerarşiyi göz önünde  bulundurmanın gerekliliğini 
vurgular. Örneğin hayvan dünyasının tekinsiz ve vahşi anlaşılmazlığını, anlaşılır ve istikrarlı kılmak için insan 
karakterlerine dönüştürmek, genel çocuk eğitiminin bir yöntemidir. (aptal karga, kurnaz tilki, sinsi yılan, cesur aslan) 
Tabii ki türler arası bu ayrıştırma çocuk bireyleri bazı türlere yaklaştırır, bazılarından ise uzaklaştırır. 

Aileye sadakat 

Bu şarkı grubunda genelde ebeveynler çilekeş ve vefakar bir temsile bürünürler. Çocuk bireyleri temsilen 
şarkılarda gördüğümüz karakterler, ailenin fiziksel bütünlüğünü korumak, ebeveynlerine itaat etmek, onları sevmek ve 
görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Aksi takdirde şarkı, çocuk karakterin başına gelen bir felaketle sonlanır. 
( derede boğulan ayşecik, ilaçları yutup hastanelik olan yaramaz çocuk, kurtların parçaladığı yalancı çoban) 



Yurduna sadakat   

Aile çatısı büyür ve ev soyut anlamlar kazanır. Bunlar: “memleket”, “toprak”, “vatan”,  
“yurt” gibi kavramlardır. Aynı sınırlar içinde yaşayan insanlar koşulsuz olarak yurtlarını sevmeli 
ve onu yüceltmek için canla başla çalışmalıdırlar. “Düşman” kavramı yeni yeni anlamlar 
kazanmaya başlar ve yurt sınırlarının dışında kalanlar potansiyel düşmanlardır. 

Ulusa sadakat   

Lise kademesi diyebileceğimiz bu gruba özgü şarkılarda soyut kavramlar ve aralarındaki 
ilişkiler karmaşıklaşır. “Yurt”, “vatan” kavramlarıyla “millet” “milliyet” “bayrak” “ulus” “ ulusal 
marş” gibi kavramlar bütünleşir. Bir aradalığı pekiştirerek  yek vücut olmanın koşulu haline 
gelirler. Bu kavramlara duyulan sadakat, ergen bireyin borçlu olduğunu ve bu borçtan dolayı 
“şan” “şeref” gibi ulvi hisler taşıması gerektiğini vurgular. Düşmanlar çoğalır ve hatta bazen 
vatanın  onları kendi koynunda beslediği anlaşılır. En ufak ihanetin bedeli çok ağır ödetilmelidir.  

Hem öğrencilik hem öğretmenlik deneyimlerim sırasında gözlemlediğim, okul şarkılarının, 
eğitsel davranışlar kazandırmakla beraber çocuk bireylerin fikir dünyasını da şekillendirdiğidir. 
Bu seriyle oluşturmak istediğim, çocuk bireyler için  davranışsal, duygusal, fikirsel dünyalar inşa 
etmeye çalışırken, ideoloji ve toplumsal normlarla, çocuk bireylerin sorgu mekanizmasını 
susturan itaat beklentisinin, yumuşak ve ajite edici bir kavramla yer değiştirerek “sadakat”lerden 
bir fragman oluşturmaktır. 





1.Karga ile Tilki  (gıdıklanırmış gibi söyleyin) 

Şarkıda karga, sahip olduğunu tilkiye kaptırır. Çünkü karga aptal, tilki kurnaz ve akıllıdır. Mülkü 
sahiplenme fikri barındıran şarkı  diğer yandan insan ve öteki hayvanlar arasındaki hiyerarşiyi cazibe 
ve beslenme zincirindeki yeri üzerinden tarif eder.  

Resimde ise karganın bilim insanının yaptıklarını izlemesi, sıralı problemler çözme becerisini 
örneklemektedir ve insanın kendi evrimsel kazanımlarına kibirli yaklaşımı sonucu diğer hayvan 
türlerinin yeteneklerini, zekasını küçümsemesine minik bir “naniiik”tir. 

  
Parçanın notasyonunda karganın ayak izleri kullanılarak dünyada eser ve iz bırakan canlıların  

insan türünden ibaret olmadığı vurgulanır. 





2.Cici köpeğim (talepkar bir sesle söyleyin) 

 Şarkıda çocuk, köpeğine  evlerini koruyup kollarsa  onu besleyeceğini ve seveceğini 
söyler. Köpek, evin bekçisi olarak ailenin  fahri bir üyesidir.  Evcil olsa da tehditlere karşı 
vahşi dürtülerini performe etmeli ve kötülükleri uzaklaştırmalıdır.  

Resimde uyarı tabelası üzerinde sevimli  köpeğin bekçilik performansına dair hicivli 
bir yorum yapılmıştır. Eksik olan vidalara rağmen tabelanın dengede durması akla, 
köpeğin istifa edip özgürleştiği bir senaryoyu getirir. Vidaların sökülmüş olması köpeğin 
aile bireyleriyle (anne- baba- çocuk) bağlarının kopuşunu temsil ediyor diyebiliriz.  

Notasyonda ölçü çizgileri bahçe çiti gibi resmedilmiştir. Son ölçüde köpek kaçıp, 
ondan beklenen itaati havada bırakmıştır. 





3.Pazara gidelim (iştahla söyleyin) 

 Şarkı bir tür tekerleme gibi söylenir. Her hayvan bu listeye dahil edilebilir. Bu şarkıda 
hayvanlar diğer iki şarkıdaki hayvanlardan farklı olarak sıfatlardan ve görevlerden 
soyunur, sadece “yenilebilir” veya “yenemez” olarak gruplandırılırlar. Şarkıda hayvanların 
adları dışında kimliklerine dair tek bilgi ise çıkardıkları seslerle dramatize edilerek verilir.  

Bu sebeple insanın “hayvansı vahşiliğini” çarpık çurpuk dişli bir çocuğun iştahıyla 
resmetmek kaçınılmazdı. 
 Bu şarkıda notalar sadece isimleri yazılarak gösterilmiştir. Anaokulu düzeyinde 
kullanılan bu yöntemi ağız ve işlevlerini vurgulamak için kullandım. 





4.Ayşe (siz söylemeyiniz) 

 Şarkıda annesinden habersiz evden ayrılıp dereye giren Ayşecik, boğularak ölür. 
Bu yaş grubuna öğretilen şarkılarda itaat beklentisinin aksi gerçekleştiğinde sonuç 
genelde trajedidir. Örneğin; ebeveynlerinden habersiz, ilaçları  yiyecek sanıp yutan 
çocuk hastaneyi boylar veya yalan söylediğinde köylülerce azarlanan küçük çoban 
kurtlara yem olur. Anaokulu düzeyindeki ilkel diyebileceğimiz insan-hayvan 
hiyerarşisine dair eğitim, ilkokul düzeyinde aileyi merkez alan bir itaat eğitimine 
dönüşür. Ebeveynlerin güvenini kazanmak için sadakat, geleneksel çocuk eğitiminde 
ön koşuldur. Bunun karşılığında tehlikelerden uzak güvenli bir yaşam vaadedilir.  

Ama çocuk maceracıdır. her tehlikenin tadına bakmak ister, her yasağın 
arkasındakini gizlice dikizler tıpkı Ayşe’nin ehlileşemeyen pagan ruhunun güzel 
dereye ölümü uğruna bağlanması gibi. 

Notasyonda dizek çizgileri üzerine dalga motifi yerleştirilerek dere için bir 
partisyon oluşturulmuştur. Akışın beklenen icrayı gerçekleştirmemesi Ayşe’nin itaat 
beklentisine verdiği cevapla benzeşim gösterir. 





5.Babama (hevesli söyleyin) 

Şarkıda çocuk babasından ona hayatı öğretmesini,  Kendisine model olmasını 
ister.  Genel olarak Baba, ailenin kurucusu, çatısı olarak tanımlanır. Evin, eşinin ve 
çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamakla  birlikte toplumun, devletin, dinin beklentileri 
ve ihtiyaçlarına göre ailesini şekillendirme gücü onun elindedir. Bu güç eril olanı 
kendi beklentileri doğrultusunda özgür kılarken diğer aile bireylerini kısıtlar. Baba 
mantıksal ve duygusal olarak güçlü bir birey değilse bu güç onu ele geçirir ve 
tehlike arz etmeye başlar.   

Resimde yavrusunu yiyen baba leopar, iktidarını elinden alacaklarından 
korktuğu için çocuklarını yiyen Kronos’u simgeler. Bu mitolojik örnekle birlikte 
benzer “Baba” motiflerini üçüncü sayfa haberlerinde görmek de mümkün. Yaratma, 
yönetme, yok etmenin verdiği güç, ebeveyn-çocuk ilişkisini, sahip-köle ilişkisine 
dönüştürür. Böylece topluma karışmanın provası olan aileye sadakat eğitimi, 
‘Baba’nın iktidarı uğruna çocuklarını yok etmesiyle başarısız olur ve ihanet çemberi 
tamamlanır. 

Notasyonda dizek göz şeklinde bükülmüştür. Denetleme kavramıyla özdeşleşen 
göz denetlemenin ilkel versiyonları olan pusuya yatma ve avlanma gibi eylemleri de 
çağrıştırır. 





6.Annemize Türkü (minnetle söyleyin) 
  
 Şarkıda annenin cefakarlığı anlatılır. Kaderine yazılanları bir bir çeker anne. 
Bununla birlikte çocuklarının ve eşinin sevgisini ve saygısını kazanır. 

Toplumsal norm, devlet politikası ve dinsel ahlak, çileciliğin kutsiyetini kadına 
“annelik” olarak tanımlar. Kadın anne olmadığında yaradılış amacına hizmet 
etmemektedir.  

Resimde kürtaj enstrumanlarını görüyoruz. Ayşe’nin annesine ihanet etmesi gibi 
anne de çileciliğin yanında diğer görevi olan üremeyi reddederek eşine ihanet eder 
ve aile, bir elemanı eksik kaldığı için işlevsizleşir. Bu yüzden şarkının kürtaj 
enstrümanlarıyla bölündüğü kısmının devamı boş bırakılmıştır. 

Notasyonda form olarak film şeridine bir gönderme yapılır. Şarkı kürtaj 
enstrumanlarıyla  bölünerek iki ihtimalli bir hikaye yaratır; doğurmayı seçerek aileyi 
tamamlamak veya doğurmamak. 





7.Çok çalışkan olmalıyız (dinç söyleyin) 
  
Şarkıda çocukların ağzından “Ulus” ve “Vatan” için çok çalışkan olunması 

gerektiği anlatılır. Tembellik etmemeli ve hiç bir gün boş geçmemelidir. Çocuğun 
büyümesi, gelişimi ve olgunlaşmasının meyveleri derhal devletin ve toplumun 
hizmetine sunulmalıdır. Fakat çocuk toplumunda da yetişkin toplumunundaki gibi 
çoğunluk- azınlık grupları vardır ve aralarındaki eşitsizlik de.  

Resim “Kamp Armen”in inşası bittikten sonra çekilmiş bir hatıra fotoğrafından 
hareketle yapıldı. Öğretmenleriyle birlikte  çocuklar tarafından inşa edilmiş bu 
ermeni yetimhanesine 1987 yılında  Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el 
konularak satın alındığı sahibine, sanki ondan zorla alınmışçasına karşılıksız geri 
verildi. 2015 yılında uzun zamandır verilen hukuki mücadeleler sonucu Kamp 
Armen gerçek sahiplerine iade edildi. Resim; yetimhanenin yapımından tekrar geri 
kazanılmasına kadarki mücadeleleri bir çalışkanlık örneği olarak temsil eder. 

 Şarkının notaları tuğla formları içine yerleşmiştir. Bu formlar inşa edilişi de 
yıkılışı da sembolize eder; Kamp Armen’in çocuklar tarafından inşa edilmesi veya el 
konarak yıkılmaya terk edilmesi gibi. 





8.Yerli Malı (ikna tonuyla söyleyin) 

Aile, kendi içinde verdiği eğitimi tamamlamış ve çocuk topluma hazırlanmıştır. 
Artık sadakat sadece anne ve babaya değil,  çocuk bireyin parçası olduğu topluma 
karşı da bir borçtur. Ortaokul kademesinde çocuklara genellikle çalışkanlık, vefa, 
topluma karşı ödevler gibi kavramlar aşılanmaya çalışılır. Örneğin bu şarkıda 
çocuğa yurdunda üretilen tüketim mallarını kullanırsa bereket getireceği ama ithal 
ürünler kullanırsa yabancı düşmanlara silah almış olacağı anlatılır. Ana fikir; ülkenin 
kendine yetmesi ve kendi kendine kalkınması iken yabancı üreticiler düşman gibi 
gösterilerek sınır dışı ihtimallerin önüne set çekilmiş olur. Resimde “biohazard” 
sembolünü Fiskobirlik’in fındık amblemiyle birleştirerek otantik bir motif 
oluşturmaya çalıştım. Bu motifle yapıt, 1986 yılında gerçekleşen çernobil faciası 
sonucu yayılan radyasyon sebebiyle ihraç edilemeyen fındıkların okullarda ücretsiz 
dağıtılmasına odaklanır.  

Notasyon üretkenlik, bereket, çalışkanlık kavramlarını çağrıştıran petek 
formlarında bir çerçeve içindedir. Aynı kavramlar yerli malı kullanmanın da 
hedefleridir. 





9. Özgürlük nedir? (İyi düşünerek söyleyin) 

Şarkının ilk bölümünde özgürlük kavramı öğretilirken nelerin yapılabileceğinden 
değil nelerin yapılamayacağından bahsedilir. İkinci bölümünde ise özgürlüğe okulda 
öğrendiğimiz bilgilerle ulaştığımız söylenir. Zihnen, bedenen ve duygusal olarak 
genişleme, rahatlama, suçluluk duymama, pişmanlık duymama hisleri  zapturapt altına 
alınarak özgürlük “herkesin beklediği kişi olma ve herkesin beklediği şekilde düşünme, 
yapma” olarak yeniden tanımlanır. 

Resimde Milli Eğitim Bakanlığının logosu biraz değiştirilmiştir. Bilgiye ve 
öğrenmeye ışık tutması gereken meşale bilgiyi, öğretiyi ve dolayısıyla beklentileri ateşe 
verir. 

Notasyonda ise şarkının ismi bir test sorusuna, sözleri de cevap şıklarına dönüşmüştür. 
Testlerde karşılaştığımız “hiçbiri” şıkkı da resmin kendisi olmuştur.  





10. Bayrak (şevkle susun)  

Bayraklar ülkeleri, ulusları, devletleri sembolize ederler ve dolayısıyla üstündeki 
renkler, şekiller de o ülkelerin kültürlerini ve tarihlerini anlatırlar. Örneğin; Türk 
bayrağının şehit kanlarının üstüne yansıyan ay ve yıldızın birleşmesiyle oluştuğu iddia 
edilir. Kan bu sembolik dilde kahramanlığın, mücadelenin, gücün özelliklerini taşır. 

Resimdeki minik ve kırılgan vampir yarasa da kanı çağrıştırır. Ama bu ilişki sadece 
hayatta kalma üzerinedir. Bu karşılaştırma sembolik dille anlamı zenginleşen bir 
kelimenin nasıl toplumsal bir tabuya dönüştüğüne işaret eder. 

Şarkının tamamı 4 vuruşluk suslarla doldurularak Yarasaya, seslere olan 
hassasiyetinden dolayı bayrak törenlerinde yaptığımız gibi bir saygı duruşunu amaçlar. 





11.Türk’üm (söylemeyin, bir şeyler kırın) 

Şarkıda Türklüğün değeri, yüceliği, ululuğuna övgüler düzülür. Lise kademesinde 
sadakat kavramı, faydacılıktan duygusal bir bağlılığa ve adanmışlığa dönüşür. Bir soyun, 
ırkın diğer ırklardan ne kadar üstün ve değerli olduğuna yapılan vurgu, ergen bireyin 
zihninde istemli ya da istemsiz yeni sınırlar inşa eder. Irksal potansiyel düşmanlar sınırları 
daha da kalınlaştırır ve bireyi içerde, tetikte tutar.  

Resimde 1955’te gerçekleşen 6-7 Eylül Olayları (Pogromu) sırasında ilk saldırılan gayri 
müslim müessesesi olan Haylayf pastanesine ait bir bisküvi kutusu görürüz. Deforme olmuş 
kutunun üstünde ise bu olayların yaşanmasına göz yuman Adnan Menderes, çimlerin üstüne 
oturmuş, haylayf bisküvilerini afiyetle yemektedir. Renginin monokrom oluşu dönemin 
istanbulunun çok renkliliğiyle tezat oluşturur.  

 Notasyonda dizekler eğilmiş, bükülmüş, kopmuşlardır. Bu durum, olaylar sırasında 
gerçekleşen yağmalara ve  kültürel kırılmalara gönderme yapar. Sesler ölmüş, sözler ise 
uçup gitmiştir. 





12.Hasret (koro şeklinde söyleyin) 

Şarkı oldukça kısa ve sade sözlerle ifade edilir: “ne sonsuz bu hasret, çok acı ah gurbet!”.  
Bu şarkıyı iki taraftan diğeri olan “Düşman”ın ağzından söyleniyormuş gibi  ele aldım. Çocuk 
veya ergen bireylere aşılanan düşman kavramı, tanımladığı kişileri ve toplulukları salt kötüler 
gibi  göstererek insanlıklarından soyar.  

Resimde 1924 yılında imzalanan türk-yunan mübadelesi sonucu yunanistanda yaşayan 
türkleri türkiyeye, türkiyede yaşayan yunanlıları da yunanistana taşıyan Gülcemal veya eski 
adıyla Germanic adlı gemiyi görürüz. Dost-Düşman, yurt, millet, ulus gibi kavramların 
birbirine karıştığı bu durum, iki tarafın muhataplarını da  yurtlarından zorla kopararak mağdur 
etmiştir.  

Şarkının sözleri ve notaları hasret, gurbet, özlemi çağrıştıran kartpostal formu üstüne 
yazılmıştır. 


