
İlköğretim Sorunları ve Çözüm Yolları

Komisyon Raporu

Komisyonumuz, hazırlanan panel bildirgelerini inceledi. Şu ko-
nulara değinmeyi gerekli gördü :

EĞİTİM :

Eğitim sorunlarının çözümünün aslında iktidar sorunu olduğu,
bu yüzden gerçekten demokratik ve sosyalist bir eğitim için yürü-
tülecek bir uğraşın, proletaryanın sınıf uğraşısının bir parçası ola-
rak yürütülmesi gerektiği/eğitimin tüm emekçilerin yararına ye-
niden düzenlenmesini, iktidarın işçi sınıfı tarafından ele geçirilme-
sinin bir sonucu olacağı temel bir gerçektir.

Eğitim-öğretim politikası konularında öncülük rolü, işçi sını-
fının devrimci partisine düşer. Parti, sadece öncü ve devrimin ör-
gütleyicisi değil, aynı zamanda proletaryanın öğretmenidir.

Eğitimin çağdaş görevi, insanlara, doğayı kendi gereksinimle-
ri doğrultusunda değiştirilmesini ve ondan daha da çok yararlanıl-
masını öngörür.

Eğitim-öğretim araçlarını elinde bulunduran ve politik güç
olarak devlete damgasını vuran sınıfların çıkarlarına göre biçim-
lenen, bir üstyapı kurumudur. Öyle olduğu içindir ki, tarihte üre-
tim araçlarını elinde bulunduran sınıflar, eğitime yön ve önem
vermişler; sınıfsal çıkarların korunması ve kitlelerin belli doğrul-
tularda koşullandırılmasmda eğitimi; etkili bir araç olarak kullan-
mışlardır. Bir üstyapı kurumu olan eğitim, aynı zamanda temelin
değişiminde daha ileri, bir üretim biçimine geçişin sübjektif koşul-
larını oluşturmada etkili bir araçtır. Emperyalist eğitim, kişiyi tek
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yanlı geliştirdiği, geldiği sınıfa yabancılaştırdığı ve kapitalist
üretimin bir parçası haline getirdiği giderek, insanı, yarattığına ya-
bancılaştırdığı için bilimsel gelişmeye engeldir. Oysa, eğitim, kişi-
nin çok yönlü ve özgül gelişimini sağlamalıdır.

Emperyalist, kapitalist zincirin halkalarından biri olan ülke-
mizde eğitim, gerici, ırkçı, şoven, özümlemeci (asimilasyoncu) teok-
ratik niteliktedir. Emperyalistlerin dayatmasıyla, ülkemizde eğiti-
me, yıllar yılı emperyalist ülkelerin eğitim uzmanları, ya da bu ül-
kelere gönderilen ve beyinleri iyice yıkanmış yerli uzmanlar tara-
fından yönlendirilmiştir.

Eğitim düzenimizin emperyalist, feodal, ırkçı, şoven, özümle-
meci, baskıcı ve GERİCİ ETKİLERDEN KURTARILARAK-BİÇİM-
DE ULUSAL-ÖZDE EMEKÇİ HALKTAN YANA bir niteliğe kavuş-
ması, demokratikleşmesi gerekmektedir.

Kısacası eğitim, kişilerin toplum içinde davranışlarını belirle-
yen uygulanış biçimine göre, kitleleri, mevcut düzenin yanında; ya
da karşısında yeralmasını sağlayan, yaygın ve de etkin bir araç-
tır. Sınıflı toplumlarda, eğitim, üretim araçları gibi, egemen sınıf-
ların tekelindedir. Ekonomiye halcim olan güç, ülkenin eğitim-öğ-
retiminde de belirleyicidir. «Üretim araçlarının özel mülkiyetine
sahip olanlar, manevi üretim araçlarına da sahip olurlar.»

EĞİTİMİN DEMOKRATİKLEVTİRİLMESİ :

Kapitalist toplumlarda «insanın özgür ve çokyönlü gelişmesi
ülküsü» gerçekleşemez. Çünkü burjuvazi, eğitimi de kendi egemen-
lik araçlarından biri durumuna sokar. Böylelikle eğitim, kapitalist
toplumlarda gerçek demokrasi doğrultusu şöyle dursun, burjuva
demokratik doğrultuda da bile, tam anlamıyla değil, bir azınlığın,
(burjuva sınıfının) sınıfsal çıkarlarına elverdiği ölçüde demokra-
tikleşebilir. Kaldı ki, burjuvazi, kapitalist sömürü düzenini sürdü-
remez duruma düştüğünde o alabildiğince daralttığı demokrasisini
bile, (tabi gücü yeterse); rafa kaldırıp, faşizmini kurar. İtalya, Al-
manya, Japonya, İspanya, Portekiz'de, ülkemizde ise 12 Mart ve
kısmen de MC dönemlerinde olduğu gibi..

Burjuva demokrasisinin en fazla geliştirilmiş olduğu, metropol
emperyalist ülkelerde bile, eğitim, burjuva sınıf niteliğini alabildi-
ğine taşır.

Temel eğitim hakkı, insanların doğuştan varolan, «vazgeçil-
mez, devredilmez» eğitim hakkının tamamı değil, ancak kullanım
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olanağı sağlamak üzere, toplumların ya da devletlerin sorumluluk
altına girdiği bir kısmıdır. Aslında tüm insanların bir insan hakkı
olan eğitim hakkının bir kısmını değil; tamamını kullanmak is-
temeleri en doğal haklarıdır. Ne var ki en gelişmiş uygar kapitalist
toplumlarda bile, eğitim hakkının herkes tarafından sonuna ka-
dar kullanılmasına olanak yoktur.

Demokratik eğitim, doğanın, toplumun, insanın yorumunda
bilimsel, yani maddi gerçeğe uygun düşen materyalist bir bakış açı-
sıyla kitlelerin eğitimini gerektirir. Ancak, özünde böylesine bir
eğitim, gerçeğe uygun düşer, kitlelere doğruları öğretir. Kitlelerden
yana olan, onların çıkarlarına uygun düşen eğitim budur. Yine eği-
timin demokratik olması, onun biçimde ulusal olmasını, zorunlu
kılar. Her halkın eğitimi, kitlelere maddi gerçeğin taşınması ve
onların bununla donanması, en iyi şekilde ulusal dil aracılığıyla
mümkündür. Herhangi bir halka, ulusal dilini bir eğitim aracı ola-
rak kullanma olanağı vermeyen bir eğitim sistemi demokratik bir
eğitim sayılamaz.

Türkiye'nin güncel ivedi sorunu, ülkenin demokratikleşmesi-
dir. Türkiye egemen niteliğiyle kapitalist olmakla birlikte, geri bir
kapitalist ülkedir. Türkiye'de kapitalizm, yani altyapı geri olduğu
için, üstyapı da gelişmiş kapitalist ülkelerin demokrasileri düzeyin-
de oluşmamıştır. Türkiye'de demokratikleşme, öncelikle politik
alanda ivedidir. Demokrasinin sınırlarının genişletilmesi, düşün,
söz, basın yayın ve örgütlenme özgürlüğünün engelsiz sağlanması
geciktirilemeyecek kadar ivedidir. Toplumun gelişmesi, bu noktaya
gelip dayanmıştır. Ne var ki, günün birinde demokrasi mücadele-
sinin bu noktaya gelip dayanacağını bilenler önlemlerini aldılar.
Halkın dünyayı doğru kavramasını ve demokrasi mücadelesine ka-
tılmasını engellemek için özellikle eğitime ambargo koydular.

Demokrasi mücadelesinin ta başında ön saflarında yürüyenler,
Ethem Nejat'lar, daha sonra da Tonguç'lar eğitimin ulusal ve de-
mokratik niteliğe kavuşması için öneriler getirmişlerdi.

Eğitimin demokratikleşmesinden somut olarak şunları anla-
mak gerekir :

1 — Eğitim hakkından yararlanmanın demokratikleşmesi,

2 — Eğitimin içeriğinin demokratikleşmesi, (programların,
ders kitaplarının çağdaş ve bilimsel bir öze kavuşturulması),

3 — Eğitim yönetiminin ve denetiminin demokratikleştiril-
mesi,
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Eğitimin demokratikleştirilmesi mücadelesini daha somut kav-
ramak için ilkokul programlarının irdelenmesinde yarar vardır.
1945 tarihli ilkokul programının başlangıç kısmında, «ilkokulun
eğitim ve öğretim ilkeleri» kısmında yazılanlar son derece ilginçtir.
Burada, ilkokul «ilkokul milli bir eğitim kurumudur» başlığı altın-
da şu türden şeyler yazılıyor... «Okulda, her derse, milli ereklere
ulaştıracak birer vasıta olarak bakılmalıdır. Tarih, yurttaşlık bilgi-
si, türkçe, coğrafya, aritmetik, resim-iş, beden eğitimi, müzik, hayat
bilgisi ve tabiat bilgisi derslerini verirken, öğretmenin en çok dik-
kat edeceği nokta Türk milletine, Türk yurduna ve milli meselelere
ait bilgiler üzerinde durmak.. Meselâ tarih dersinde öğretmenin va-
zifesi birtakım bilgileri sadece öğretmekten ibaret değil, tarihin
eski zamanlardan beri, Türk milletinin hakim yaşadığını, başka
milletlere kültürünü yayarak onlara hayatın her yönünde güzel ör-
nekler verdiğini, onlara daha mesut ve daha rahat yaşaıma yollarını
öğrettiğini, Türk milletinin dünyanın dört bir tarafından kurduğu
yüksek uygarlık hayatını vücudunu hayata getirmek için ne kadar
fedakârca zorluklara göğüs gerdiğini canlı misallerle göstermekte-
dir.

1968 tarihinde çıkarılan ilkokul programında aynı milli hedef-
ler vurgulanıyor ve öğrencinin kişisel teşebbüse değer verecek şekil-
de yetiştirilmesi isteniyor. MC döneminde alelacele çıkarılan ders
kitaplarında da bu şovenizm ve ırkçılık daha da hızlandırılmıştır.
Bozkurt resimleri, kitapları süslemekte, ergenekon masalları daha
da fütursuzca genç beyinlere bir gerçek gibi sunulmaktadır. Bun-
dan asıl amaç, emekçi kitlelerin özgür ve insanca bir yaşam uğruna
sömürü ve zulme karşı yürüttükleri demokratik, devrimci mücade-
leden alıkoymak, burjuvazinin emrinde gerici, saldırgan, faşist bes-
lemeler yetiştirmektir.

Ayrıca, anadili Türkçe olmayan milyonlarca insanın kendi ana-
dillerini kullanma hakkından yoksun bırakılması da, eğitimde fır-
sat eşitsizliğinin en büyük örneğidir. Aynı zamanda anti-demokra-
tikliğinin de göstergesidir. Aslında programların ve anti-demokra-
tik uygulamaların yasal dayanağı Milli Eğitim Temel Yasasıdır.
Bu yasanın 11. maddesinde şöyle denilmektedir. «Eğitim kurumla-
rında Anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine aykırı siyasi
ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi
olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez»
denilmektedir.

PLANLAMA :

Eğitim planlamasını, yalnız eğitimin nicel genişlemesiyle il-
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gili yanını alıp, nitel hiçbir şeyi değiştirmeden daha büyük yapma-
ya çalışan bir uğraşı olarak algılamak yanlıştır. Planlamanın böyle
anlaşılmasından ileri gelen yaklaşımlar, onun niteliğini istenilen
hedefler, yönünden bile sınırlamaktadır,. Sözkonusu yanlış anlama-
nın nedeni, planlamanın yoğun bir biçimde sayılmalara dayanan
çalışma yöntemini gerektirmesidir. Ama sayılmanın, bir olgunun
gölgesinden başka bir şey olmadığı ve olguların nicel kadar nitel de
olduğu unutulmamalıdır.

. Eğitim planlaması gelecekle ilgilenir. Ancak geçmişten de ya-
rarlanır. Gelecekteki karar ve uygulamalar için basit bir uğraş de-
ğil, bir bilimsel basamaktır. Planlama, yalnız nereye gidileceğini
değil, nasıl ve en iyi hangi yoldan gidileceğini araştıran sürekli bir
süreçtir. Planın kâğıda dökülmesiyle, onaylanmasıyla iş bitmez,
planlamanın etkili olabilmesi için kendi uygulamasıyla ilerleme
kaydedilip, kaydedilmediğiyle, önceden görülmeyen engeller, ve
onları yenme yollarıyla da ilgilenmek gerekir.

BESLENME

Beslenme, sağlık ve eğitimin birbirinden.ayrı değerlendirilme-
si olanaksızdır. Eğitim ve öğretimden sağlıklı sonuçlar alınabilmesi
için gerekli temel koşulların yaratılması zorunludur. Ki, bunların
da kuşkusuz en başında beslenme ve sağlık gelir.

Besin gruplarının yeterli oranda alınmamasına «beslenme ye-
tersizliği» hiç yiyecek maddesi bulamama aşamasına-«açlık» denil-
mektedir.

Yeterli miktarda yiyecek maddesi bulunmasına rağmen, biyo-
lojik yapının gerekleri bilinmeyerek beslenme durumuna da «kötü
beslenme» denilmektedir..Bunun bir başka adı da gizli açlıktır.

Açlık ve beslenme yetersizliği, yıpranmış, sağlıksız, uyuşuk,
zekâ düzeyi düşük, ve köle ruhlu insan ve toplum oluşturmada en
büyük etkenlerden birisidir.

Bu açıdan bakıldığında konunun sınıfsal karakteri açık-seçik
görülür. Çünkü, itaatkâr, köle ruhlu, uydu toplum tipi, emperya-
lizmin varlığını sürdürebilmesi için aradığı en uygun koşuldur.

Yapılan araştırmalara göre, okul öncesi çağı ölmeden geçebi-
len her 12 çocuktan birisi, beş-altı yıl gibi kısa bir zaman kesiti olan
ilköğretim çağında ölmektedir. Bu oran % 8,5'luk yüksek bir oran-
dır.

Açlığın ve beslenme yetersizliğinin bu çağ çocuklarını yüksek
oranda suça ittiği de saptamalar arasındadır. Öte yandan Anaya-
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sa'nm 52. maddesi, tüm halk kesimlerinin gereği gibi beslenebilme-
si için gerektiği önlemleri almak için devleti görevli kılmıştır. Gene,
Anayasa'nm bu hükmünden hareketle 222 sayılı ilköğretim Yasa^
sı, beslenme eğitimi uygulamasını öngörmüş, fakat, bu uygulama,
beslenme eğitimi adı altında ABD'nin üretim artığı bayat gıda
maddelerinin emperyalist propaganda aracı olarak dağıtılmasından
başka bir şey olmamıştır.

Bu uygulamaya karşı öğretmenlerin öncülüğünde halkımız
arasında yaygınlaşan tepkilerden dolayı biraz yöntem değiştirilmiş,"
merkezi yerlerde çevresel olanaklarla beslenme eğitimi uygulaması
konulmuştur. Bu uygulama da kendiliğindenlik için olduğundan,
okula en gösterişli yiyecek maddesi taşıma haline getirilmiş; eko-
nomijt sıkıntılar içinde bulunan emekçi ailelere, yeni sıkıntılar ge-
tirmiş ve emekçi çocuklarında kişilik kırıcı, psikolojik kompleksler
yaratmıştır.

İLKÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİREN KURUMLARIN
TARİHÇESİ:

Selçuklu ve Osmanlı döneminden başlayarak eğitim-öğretim
kurumlarının geçmişinde medreselere ve enderun mekteplerine
rastlamaktayız. Tanzimat dönemine gelince, bu dönemde ilk kez
erkek ve kız öğretmen okulu açıldığını görüyoruz.

Cumhuriyet döneminde okullaşma, kırsal alanlara doğru az da
olsa yayılma göstermiş ve giderek 17 Nisan 1940'ta Köy Enstitüle-
rinin kurulması gerçekleştirilmiştir. Köy Enstitüleri, şehirden uzak-
ta ve merkezi köylerde kurularak bu okullara tamamen köylü kız
ve erkek çocukları alınmıştır. Bu kurumlarda üretime dönük, eği-
tim programları uygulanarak geri bırakılmışlığm zinciri kırılmak
istenmiştir. Bu zincir, feodalitenin elinde bulundurduğu zincirdi ve
burjuvazi işte bunu kırmayı amaçlıyordu. Burjuvazinin bu çıkar-
ları yanında Köy Enstitülü öğrenciler, (iş içinde, işle birlikte) gide-
rek sınıf bilinci kazanıyor, sömürüye karşı çıkan tavırları geliştiri-
yordu. Bu gelişmeler giderek burjuvazinin korkulu rüyası haline
geldi. Sınıf çıkarı açısından köy emekçilerinin bilinçlenmesini en-
gellemek için K. Enstitülerine bir son vermek gerekiyorudu ve öyle
yaptı. 27.1.1954 yılında Enstitüler kapatılarak emekçi halkın bilinç*
lenmesi sözde engellendi. Enstitüler kapatılınca ilköğretmen okulla-
rına dönüştürüldüler. Bu, Köy Enstitüleri yerine program ve yönet-
melikleri bütün içeriğiyle gerici, sayısal yönleriyle de son derece
yetersiz.öğretmen yetiştirme politikasına dönüş demekti. Bu geriye
gidiş, günümüze değin sürüp gelmiş ve hatta öğretmen okullarının
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öğretmen liseleri haline dönüştürülmesiyle öğretmenlik mesleğinin
yadsınması boyutlarına değin vardırılmıştır. Öğretmen okullarını,
öğretmen liselerine dönüştürerek buralarda okuyan yoksul halk
çocuklarını faşizme kitle tabanı oluşturmak için koşullandırma ça-
lışmalarının sonu hâlâ gelmiş değildir. Böylesi bir çalışmayla, eği-
tim emekçilerinin sınıfsal bilinçlenmeleri, emekten yana ağırlık
koymaları önlenmek istenmiştir. Fakat, buna rağmen, bir TÖB-
DER'in oluşmasını, geniş halk yığmlarıyla öteki demokratik kitle
örgütleriyle birlikte Emekçi Halktan yana savaşımını önleyeme-
mişlerdir.

İLKÖĞRETİMDE IRKÇI, ŞOVEN, ÖZÜMLEMECİ ÖĞELER :

Farklı ulusların yaşadığı Türkiye'de Halkların dilinin ve bu-
nun yanısıra kültürünün tutarlı, demokrat sosyalist öğelerinin üze-
rindeki baskı ve yasaklamalar fayda vermeyince, asimilasyona yö-
nelik başka önlemler alınmıştır. 1960 tan sonra, doğuda bir dizi ya-
tılı bölge okulları açıldı. Bu okulların açılışına gerekçe olarak böl-
gede yerleşim birimlerinin dağınıklığı, bu nedenle de okul yapımı-
nın güçlüğü ileri sürülmektedir. Oysa, asıl amacın çocukları küçük
yaşta ailelerinden kopararak anadillerini unutturmak, onları bur-
juvazinin şoven, ırkçı, dünya görüşüyle eğitip koşullandırmak ol-
duğuna kuşku yoktur. Nitekim, ellibeş kadar yatılı bölge okulunun
48'i, doğudadır. Geriye kalan yedisi ise, diğer bölgelerde benzer
özellikler gösteren yörelere yapılmıştır. Ancak tüm bu ırkçı-şoven
propagandalar, baskılar, asimile etme çabaları sonuç vermedi. Do-
ğu'da okulların duvarına dersliklere asılan «bir Türk dünyaya be-
deldir.» «Ne mutlu Türküm diyene» sinsinden sloganlarla tüm bu
baskılarla, yasaklarla istenilen hedefe ulaşılamadı, ulaşılmazdı.
Egemen sınıfların bu politikası, ilerici, demokrat, yurtsever ve dev-
rimcillerin saflarında iflas etmiştir. Devrimci güçler, gerçekten ile-
rici aydınlar bu çağdışı baskı politikasını benimsemiyor, ona karşı
çıkıyorlar. Türkiye'de yaşayan, halkların dilleri ve kültürleri üze-
rindeki bu baskı, hiç kuşkusuz, tüm Türkiye emekçilerinin çıkarla-
rına ters düşmektedir. «Bütün ülkelerdeki öğretim politikalarının
temeli şu olmalıdır : Anadilde özgürlük, demokratik ve maddi dün-
yaya dönük bir öğretim sisteminin uygulanması.»

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ :

Komisyon olarak sorunlarımızın çözümünü üç başlık altınla
toplamayı yararlı gördük :

I — Eğitim alanında demokratikleşme önerileri :
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a — Eğitim, biçimde ulusal, özde emekçi halktan yana, toplu-
mun demokratikleştirilmesine hız veren bir öze kavuşturulmalıdır.

b — Programlar, halkın gereksinimlerine, ülkenin koşulları-
na, çağın gereklerine, bilimin verilerine göre yeniden düzenlenme-
lidir.

c — Öğretmen yetiştiren kurumların her yönde bütünlüğü
bozucu yasa ve yönetmelikleri kaldırılmalı, öğretmenlik mesleğinde
tam birlik sağlanmalıdır.

d — Tüm yöneticiler öğretmenler tarafından seçilmelidir.

e — Tek tip kitap sistemine dönülmelidir. Öğretmen yetişti-
ren kaynaklar birleştirilmelidir.

f — Örgütlenme özgürlüğü sağlanmalıdır,

g — 222 sayılı yasa demokratikleştirilmelidir.

h — Eğitimde ırkçı, şoven, asimilasyoncu öğelere son veril-
melidir.

i — Öğretmen yetiştiren kurumlar faşistlerden arındırılma-
lıdır.

j — Yurt dışındaki işçi çocuklarına Demokratik Eğitim hakla-
rının tanınması ve ileri demokrat, devrimci öğretmenlerin yurt
dışına gönderilmesi gereklidir.

k — Özel eğitime muhtaç olanların sorunları demokratik bir
çözüme kavuşturulmalıdır.

1 — Asimilasyoncu bir amaçla kurulan yatılı bölge okulları
demokratik bir öze kavuşturulmalıdır.

2 — EKONOMİK SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ :.

a — Eğitim emekçilerine sendika hakkı verilmeli, bu sendika
grev ve toplu sözleşme silahlarıyla donatılmalıdır.

b — Öğrenim yapan öğretmen çocuklarına 500-1500 TL. ara-
sında burs verilmeli.

c — Köy öğretmenlerine köyde çalıştıkları süre için, emek-
lilikte yıpranma süresi hakkı tanınmalı, ilkokul öğretmenlerine ek
ders ücreti verilmeli, böylece öğretmenler arasındaki yapay ayrılık
kaldırılmalıdır. (15 saatin üzerindeki ders ücrete bağlı olmalı, ders
ücreti en az 85. TL. olmalıdır.)
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d — Hazırlanan Meyak tasarısının yararlı olmadığına inanı-
yoruz. Bu nedenle, kesilen paralarımız faizleriyle birlikte İlkokul
Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığına devredilmelidir.

3 — Atama yerdeğiştirme, Karşılıklı Yerdeğiştirme önerileri:

a — Anayasanın 117. maddesine aykırı olan 657 sayılı yasanın
1897 sayılı yasayla değişik 76. ve ilgili öteki anti-demokratik mad-
deleri kaldırılmalıdır.

b — 657 sayılı yaşanın 189. maddede belirtilen işe alıştırma
özel yasası çıkarılmalıdır.

c — Alt kademe yargı yerleri kurulmalıdır.

d — Denetleme salt onarıcı olma yerine, yanlışları gidermeye
yönelik olmalı,

e — Türkiye'de uygulanan gizli sicil uygulama sistemi kaldı-
rılarak, yerine açık sistem getirilmelidir. Yürürlükteki gizli sistem,
Anayasanın 118. maddesine aykırıdır.

BESLENME KONUSUNDA ÖNERİLER :

1 — Beslenme eğitimi emekçi halkımızın yararına yönelik,
planlı, programlı bir eğitim konusu olarak ele alınmalıdır.

2 — Beslenme ve sağlık eğitimi, kitle anlatım yöntemleri ile
yaygm bir biçimde işlenmelidir. Beslenime ve sağlık eğitimi okul-
larda zorunlu ve uygulamalı ders haline getirilmelidir.

3 — Tüm bu çabalara rağmen beslenme bozukluklarının ve
yetersizliklerinin bir neden değil, bir sonuç olduğunu, sınıflı top-
lum koşullarının sonucu olduğu bilincinden hareketle sorunun salt
beslenme, sağlık eğitimi ile nihai çözüme ulaşabileceği yanılgısına
düşmemeliyiz.
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