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Prof. Dr. SELÇUK EREZ 

4+4+4 şarkıları 

Çocukların okula beş yaşında başlayıp ilk dört yıl sonunda “İmam olacaksın!” dendiğinde 
karşı çıkamamalarını garantileyen reformu yaptık: Dokuz yaşındaki çocuk itiraz mı eder? 
Neydi o eski rezalet? Çocuk altısında başlar, ilköğretimi sekiz yılda bitirirdi; 14 yaşına 
varan çocukların çoğu ukaladır, “imam olmicaam!” diye tuttururlardı. Şimdi bu reformu 
pekiştirecek ek-devrimler yapılmalı, yeni öğrencilere eski düzene ait saçma çocuk şarkıları 
yerine günümüze uygun olanlar öğretilmeli: 

Minimini bir kız gelmişti, bana soru sormuştu. 
Almıştım onu içeriye cikcik ötsün filan diye 
Babası dava açmıştı, kabahat kuşta çıkmıştı. 

*** 

Bir gün okula giderken 
Her şeye dikkat ederken 
Önde bir küçük hanım, 
Elinde bedava eğitim isteyen pankart 
yürüdü adım adım 
Gözüne biber sıktılar 
Onu hapse attılar 
 
Fıs fıs fıs, fıs fıs fıs! 
Bir gün okula giderken 
Her şeye dikkat ederken 
Yaşlı bir asker Silivri yolunda 
Çaktı selam durarak 
rap rap rap, rap rap rap 

Bir gün tiyatroya giderken 
Ön sırada oyun izlerken 
Çikletimi çatlattım 
Bana kızdı, görür o! 
Çat çat çat, çat çat pat! 
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*** 

Eski çocuk şarkılarından sadece birini hiç değiştirmeden 2B arazileri içindeki okullardaki 
çocuklara söyletmeliyiz: 

Baltalar elimizde 

uzun ip belimizde 

biz gideriz ormana hey ormana 

yaşlı kütük seçeriz 

karşılıklı geçeriz 

testereyle biçeriz hop 

biçeriz 

Sonra “Komşularla sıfır sorun” ilkemizin kavranmasına yarayacaklar da öğretilmeli: 

Bir, iki, üçler yaşasın Türkler 

dört, beş, altı Suriye battı 

yedi, sekiz, dokuz Iraklı domuz 

on, on bir, on iki Hristofiyas tilki 

ön üç, ön dort, on beş Ruslar kalleş (-nikof) 

on altı, on yedi, on sekiz Biz, ABD’nin dediğini iki etmeyiz! 

Doğal olarak, “Bu rezaletin sonu nereye varır baba?” diye soran yavrulara, cevap içeren 
bazı şarkıları da öğretmeliyiz: “Kurumuş dallar sarı yapraklar” diye başlayan ve Almanların 
“Lang lang ist’s her..” melodisine uygun söyleneni de belletsek iyi olur: 

“Onları alır hırçın bir rüzgar, 

Uzaklara sürükler!” l 
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