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KİTAP İNCELEME RAPORU
Bu rapor, Eğitim-İş Kitap Yazma Komisyonu Başkanı Dilek Gözütok’un başkanlığında,
konu alanı uzmanları (sınıf öğretmenleri), Türk Dili uzmanları, Tasarım- Görsel Sanatlar
uzmanları ve Eğitim Bilimleri profesörü tarafından bir ders kitabının/materyalinin taşıması
gereken nitelikler çerçevesinde değerlendirilerek hazırlanmış ve kamuoyu ile paylaşılması
uygun bulunmuştur.
Rapor iki bülümden oluşmaktadır. MEB tarafından Başak Matbaacılık ve Tanıtım
Hizmetleri Ltd. Şirketine bastırılan (2017- 2018 Eğitim – Öğretim Yılı), “İlkokul Türkçe 1
Ders Kitabı”nın değerlendirilmesi birinci bölümde, “İlkokul 1. Sınıf İlk Okuma Yazma
Kitabı”nın, değerlendirilmesi ikinci bölümde yer almaktadır.
l. BÖLÜM: İLKOKUL TÜRKÇE 1 DERS KİTABI(!)
Kitabın Tanıtımı: 17 Temmuz 2017 tarih ve 100 sayılı öğretim programına göre
hazırlandığı iddia edilen bu kitabın iç sayfasında “Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye
Kurulunun 21.06.2017 gün ve 9541014 sayılı yazısı ile eğitim aracı olarak kabul edilmiş,
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile 28.06.2017 tarihinde yapılan sözleşmeye istinaden
1.552.751 adet basılmıştır” denmektedir. Bu ifadeye bakılarak kitabın/eğitim aracının 2017
programı kabul edilmeden basıldığı anlaşılmaktadır. Kitabın iç sayfasında “Kitapta bulunan
tüm görseller ve çizimler Millî Eğitim Bakanlığınca temin edilen tasarımcı firma tarafından
hazırlanmıştır” denmektedir.
Kitap incelendiğinde görsellerin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş’un
sahibi olduğu EDAM şirketince hazırlandığı anlaşılmaktadır. Etik olarak, 1.552.751 adet
basılıp 1. Sınıf öğrencilerine dağıtılan ve öğretmenlerin okutması zorunlu tutulan resmî bir
kitapta görsellerin hazırlatıldığı firmanın adının belirtilmesi gerekirdi. Kitabın iç kapağında
ölçme değerlendirme, rehberlik ve program geliştirme uzmanı olarak adı geçen kişilerin
bazılarının, bu alanın uzmanı olmadığı, bazılarının da kitapta adlarının bulunduğundan
haberlerinin olmadığı bilgisine ulaşılmıştır.
Kitapta alıntı yapılan metin benzeri yazıların yazarlarının ve çizerlerin, EDAM şirketi ve
dinî içerikli yayınlar yapan kurumlarda görev alan kişilerden oluştuğu anlaşılmaktadır.

Kitap ve Ders Materyallerinin Sahip Olması Gereken Nitelikler
a) Öğretim programının; 1. Kazanım, 2. İçerik, 3. Öğrenme ve Öğretim Süreçleri, 4.
Ölçme ve Değerlendirme boyutlarına uygun olmalı,
b) Dil ve anlatım doğru, ilkelere uygun olmalı,
c) İletiler açık ve doğru verilmeli (Özellikle küçük çocuklar için),
d) Örtük iletiler verilmemeli,
e) Bilgi yanlışı ve mantıksal çelişkiler taşımamalı,
f) Görseller açık, anlaşılır ve sade olmalı (Özellikle küçük çocuklar için),
g)Tasarım, algıyı kolaylaştırıcı olmalıdır.
İyi bir ders kitabı,
a) Hizmet ettiği öğrenci grubunun düzeyine uygun yazılmış olmalı,
b) Özenli bir şekilde alt bölümlere ayrılmış olmalı,
c) Öğretmene dersin öğretilmesi ile ilgili öneriler sunmalı,
d) Alıştırmalar, sorular ve değerlendirme önerileri içermelidir.
Kitap,
a) Konu güncel mi?
b) Farklı yetenekteki öğrencilere hizmet eder mi?
c) Ulusal değerlerin öğretilmesine yer verilmiş mi? sorularına "Evet" yanıtı vermelidir.
Alanyazında yer alan bu nitelikler doğrultusunda incelenerek değerlendirilen İlkokul 1.
Sınıf Türkçe Ders Kitabı değerlendirme raporu aşağıda sunulmuştur.
Kitabın Tanıtımı: 17 Temmuz 2017 tarih ve 100 sayılı öğretim programına göre
hazırlandığı iddia edilen bu kitabın iç sayfasında ‘’Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye
Kurulunun 21.06.2017 gün ve 9541014 sayılı yazısı ile eğitim aracı olarak kabul edilmiş,
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile 28.06.2017 tarihinde yapılan sözleşmeye istinaden
1.552.751 adet basılmıştır.’’ denmektedir. Bu ifadeye bakılarak kitabın/eğitim aracının 2017

programı kabul edilmeden basıldığı anlaşılmaktadır. Kitabın iç sayfasında ‘’Kitapta bulunan
tüm görseller ve çizimler Millî Eğitim Bakanlığınca temin edilen tasarımcı firma tarafından
hazırlanmıştır’’ denmektedir. Devletin resmî bir kitabına hizmet veren bir firmanın adının
verilmesi gerekirdi.
Kitap incelendiğinde görsellerin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş’un
sahibi olduğu EDAM şirketince hazırlandığı anlaşılmaktadır. Etik olarak, 1.552.751 adet
basılıp 1. Sınıf öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılan ve okutulması zorunlu tutulan resmî bir
kitapta görsellerin hazırlatıldığı firmanın adının belirtilmemesi ve bu firmanın sahibinin TTK
başkanı olması sorgulanmalıdır. Kitabın iç kapağında ölçme değerlendirme, rehberlik ve
program geliştirme uzmanı olarak adı geçen kişilerin bazılarının, bu alanın uzmanı olmadığı,
bazılarının da kitapta adlarının bulunduğundan haberinin olmadığı bilgisine ulaşılmıştır.
Kitapta alıntılanan metin benzeri yazıların yazarları ve çizerleri, EDAM şirketi ve dinî
içerikli yayınlar yapan kurumlarda görevli kişilerden oluştuğu anlaşılmaktadır.
1.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Yazarları
1. Davut Civelek
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Lisans Tamamlama,
sınıf öğretmenliği (1982 – 1986)
Önceki görev yerleri: Öncü Koleji, Pınar Koleji, İnci Koleji, Yenimahalle İlçesi İsmail
Erez İlkokulu sınıf öğretmeni, Yenimahalle İlçe MEM Kültür Komisyonu üyesi, 1988- 1994
yılları arasında Önder Vakfı’nda gönüllü çalışma.
Şu andaki görev yeri: MEB TTK Başkanlığı
2. Derya Yılmaz Gündüz
Sınıf öğretmeni
3. Fatma Karafilik
Sınıf öğretmeni
Ders kitabı yazmak ciddi bir uzmanlık ve ekip işidir. Bu kitabı yazanların öz geçmişine
bakıldığında hiçbirinin daha önce ders kitabı hazırlamadığı görülmektedir.

Kapak

Değerlendirme
a) Çocuğun, kitabın üstünde resmedilmesi (kitaba basar durumda çizilmesi) uygun
değildir.
b) Rafta bulunan kitapların sırtında Arap harflerini çağrıştıran çizimlerin olması Türkçe
ders kitabı için yanlıştır.
c) Çocuğun saçlarında Arap harflerine benzer şekiller yer alıyor.(Bu görsel, EDAM
şirketinin bir yayınında yer alan karakterin görselidir)
ç) Çocukların üstüne yağıyor/akıyor gibi görünen lâcivert boya (ağır metali andırdığı
için), çocukları olumsuz etkiler.
d) Görsellerin genelinde dağınıklık göze çarpıyor. Kitapların rafta duruşu ve tüm
görsellerin dağılımı uyumsuz ve dağınıktır.
f) Kapakta ve kitabın içinde sıkça yer alan çocuk figürü uyumsuz şekilde giyinmiştir.
Ayağında botlar ve üzerinde iki kat giysi olmasına karşın bale tütüsü giydirilmiştir.
Cinsiyetini belli etmemektedir.

İç Kapak
İç kapakta bu yayının ders kitabı değil eğitim aracı olduğu belirtilmekle birlikte kitabın
kapağında "İlkokul Türkçe 1 Ders Kitabı" yazılmıştır. Eğer bir ders kitabı ise bu ifadenin
doğrusu "İlkokul 1. Sınıf Türkçe Ders Kitabı" olmalıydı.

Bu kitap, daha kapağından

başlayarak Türkçe yanlışlarıyla doludur.
4.Sayfa: Andımız’ın bulunduğu sayfada Türk’üm ifadesi "Türküm", "Ne mutlu Türk’üm
diyene!’" ifadesi "Ne mutlu Türküm diyene!" şeklinde yazılmıştır. Kitabın girişinde başlayan
yazım yanlışları kitap içerisinde artarak devam etmektedir.
İçindekiler sayfası
a) "Tema" sözcüğü yerine “Ana Konu” ifadesinin kullanılması daha doğru olurdu.
b) Kitapta çocuğa hitap edecek ana konulara yer verilmeliyken uygun olmayan konular
seçilmiş. Örneğin "Çocuk Dünyası" adlı bir tema ilkokul 1. sınıf çocuğuna hitap etmez. Daha
somut ifadeler kullanılmalıdır.
c) Benzer bir durum "Atatürk Ne Demek?" şiirinde de görülmektedir. Atatürk, bu
söyleyişle nesneleştirilmiştir. Bu başlık “Atatürk Kimdir?” olmalıydı.
d) İçindekiler bölümünde ve kitap genelinde yazı ve resimlerin zemini dağınık şekillerle
belirlenmiştir. En alt zeminde genellikle yıldız figürü kullanılmıştır. Çok fazla desen ve renk
kullanımı dikkati dağıtmaktadır.
8. Sayfa: "Organizasyon Şeması" ders kitabında bulunmayabilirdi. Anne babalar için bir
bilgilendirme olarak düşünülmüş olabilir. Bu durumda "düzenleme çizimi" başlığı altında,
sembol yerine simge, telâffuz yerine söyleyiş sözcüklerinin kullanılması daha yerinde olurdu.
Konuşma simgesindeki cümle çok uzun ve anlatımı bozuk:
"…hazırlıksız

konuşma

yapmaları"

ifadesi

"hazırlıksız

konuşmaları"

şeklinde

yazılmalıydı. Çünkü konuşmak bir eylemdir (fiildir)ve yardımcı eyleme ihtiyaç duyulmaz.
Konuşma simgesini anlatan bu cümle çok uzun ve anlatımı bozuktur.
"Öğretmen" sözcüğü cins isim olduğundan bu cümlede çoğul ekine ihtiyaç duyulmaz.

"Strateji" sözcüğü yerine de yöntem sözcüğünün kullanılması doğru olacaktır.

Cümle şöyle düzeltilebilir:
Konuşma simgesi öğretmenin öğrencilere;
a) Sözcükleri anlamlarına uygun kullanmalarını,
b) Vurgu ve söyleyişe dikkat ederek konuşmalarını,
c) Konuşma yöntemlerini hatırlatması için kullanılmıştır.
Birinci cümlede anlatım bozuk. Cümle şöyle olmalıdır:
Dinleme

simgesi,

öğretmenin

öğrencilere

dinleme

yöntemlerini

kullanmalarını

hatırlatması için kullanılmıştır.
İkinci cümle de şöyle olabilir:
Yazma simgesi, öğretmenin öğrencilere;
a) Yeni öğrendikleri sözcükleri yazılarında kullanmalarını,
b) Yazdıklarını gözden geçirmelerini,
c) İsterlerse yazdıklarını paylaşmalarını hatırlatması için kullanılmıştır.
Metin etkinlikleri, öğretmenin, öğrencileri metni sesli ya da sessiz okurken;
a) Noktalama işaretlerine,
b) Vurgu, tonlama ve söyleyişe dikkat ederek okumaları konusunda uyarması için
kullanılmıştır.

9. Sayfa



Resim, perspektif kurallarına uygun değildir.



Karakterlerin giysileri uygun değildir.



Gökkuşağından kayan çocukta korku ifadesi yanlış iletiye neden olmuştur.



Bu görselde de üst üste giyinmiş ve yüzlerindeki çizimlerin ne olduğu anlaşılamayan
çocuklar kullanılmış.



Görseller, tema adı ile uyumlu değildir.



Bir zemin olmadığı için gerçeklik algısı oluşturulamamıştır. Karakterler de
gerçeklikten uzaktır.

10. Sayfa



Birbirinden bağımsız resimler ve çocukların dağınık görüntüleri dikkat dağıtmaktadır.



Soru cümlesindeki "…nasıl anlarsın?" ifadesi "…nasıl anlarız?" şeklinde genel olarak
sorulmalıdır.



Tek gözü kapama, bir sözsüz iletişim unsuru değildir. Tek göz el ile kapatılarak
karşıdakine günlük iletişimde herhangi bir ileti verilmez. Tek gözü kapatan görsel,
tartışmalı bir konu olan, çocuklar arasında sosyal medyada da kullanılan illuminati ile
ilişkilendirilebilmektedir.



Dinleme metnine göre, tek göz kapatmaya ilişkin verdiği ileti de "öğretmenin
sorusunun yanıtını bilmediğiniz zaman bir gözünüzü kapatıp diğer gözünüzle kitaptan
doğru cevaba bakabilirsiniz" gibi bir olumsuz ileti vermektedir. Görsel, tek gözünü
kapatan bir çocuğun diğer gözüyle kitaptan doğru yanıtı aradığını göstermektedir.
Dinleme metninde geçen "gülerken gözlerin kocaman açılması" da doğru bir bilgi
değildir.

(Bedenim Ne Anlatıyor? sayfa 10)

(İnternette arama yapıldığında illiminati işareti olarak çıkan örnek resimler)
11. Sayfa: İnsan duyguları hayvanlar üzerinden ifade edilmeye çalışılmış. Bu yöntem,
çocuklar için kafa karıştırıcıdır.
12. Sayfa: Tekrarlanan tek gözünü kapatan çocuk resmi kafa karışıklığı yaratmaktadır.
Günlük hayatta böyle bir beden iletisi yoktur. Ayrıca yapılacak kısa bir araştırma tek göz
sembolü ile ilgili onlarca teori ortaya çıkaracaktır. Böyle şaibeli bir iletinin ders kitabında yer
alması uygun değildir. Ayrıca bu görselde açıkça tek göz kapatılmış olmasına karşın neden
yüzünün kapatıldığı sorulmaktadır? Soru ile görsel uyumsuzdur.

13. Sayfa: "Yaptığı davranıştan dolayı arkadaşıma kızdım." cümlesi,

"Yanlış

davranışından dolayı arkadaşıma kızdım.’" şeklinde olmalı. Ayrıca bu cümle de çocuklara
olumsuz bir iletidir.
14. Sayfa: "…beden dilleriyle" yerine "…beden diliyle" olmalıdır.
15, 16 ve 17. Sayfalar: "Odam Lokanta" adlı okuma metni (İçindekiler bölümünde Odam
Restoran adıyla yer alıyor), cinsiyetçi ifadeler barındırıyor. Anne, gece gündüz evi temizleyen
bir kişi olarak tanımlanmış. Bütün vücudunu örtecek giysilere bürünmüş, ikinci resimde
elinde beyaz eldiven olan anne figürü estetik algıdan uzaktır. (Masonlukta beyaz eldiven
takanlarla ilgili bilgi, internetten öğrenilebilir.) Annenin ayakları terliğin içinde çizilmemiştir.
Cümleye uygun olmayan deyim kullanılmıştır (çorba olmak).
Cümleye “ama” bağlacıyla başlanması doğru değildir.
Resimde, çocuğun odasında bir afiş var. “Birbirdir” adlı bir çocuk dergisine ait bu afiş
Birdirbir Dergisinin Filistin özel sayısında verilmiştir. Afişte yaralanmış, koltuk değneğine
yaslanan çocuk bir saksıdaki çiçeği sulamaktadır. Saksının üzerinde Filistin bayrağı vardır.

Derginin bu sayısında çocuklara cihat çağrısı yapılmaktadır. Mehmet Âkif Ersoy’un
Balkanlarla ilgili yazdığı bir şiirin Balkanlardan bahseden kıtası atlanarak sanki bu şiir Filistin
için yazılmış izlenimi vermektedir. Bu dergi incelendiğinde kendini çocuklara dinî bilgiler
veren bir dergi olarak tanımladığı görülmektedir.
Okuma yazmayı henüz öğrenmekte olan 1. sınıf çocuklarına Birdirbir dergisinin Filistin
özel sayısında verilmiş olan bir afişin asıldığı, üstelik çizimin tamamının yanlış iletilerle dolu
bir odayı kitapta vermenin anlamını psikolog ve psikiatristlerin yorumlamaları gerekir.
Aynı görsellerde bir iple tavana asılmış oyuncak ayı görülmektedir. Yatağın altından
çıkan kutunun duruşu yanlıştır. Çünkü her tarafından katlanmış bir paketin olması mümkün
değildir.
Metinlerdeki paragraflar iki yana yaslanmalıydı. Paragraf girintileri uygun değil. Bu
nedenle hem çocuğun dikkati dağılır hem de çocukta paragraf algısı oluşmaz, yanlış öğrenme
gerçekleşir.
Metnin içeriğinde mantıksal hatalara çok sık rastlanmaktadır. Örneğin çocuğun odadan
çıktığına değinmeden, bilgisi verilmeden odasına geri döndüğü bilgisi verilmektedir.
Davetiyeyi zarfa koyduğunu söylemektedir ancak bu davetiyenin ne zaman hazırlandığına
ilişkin bilgi yoktur.
Belirsiz ifadeler vardır. Metin kendi içinde tutarsızdır. Deyimler (çorba olmak) yanlış
yerde ve yanlış ("…parmak uçlarımla kapıya ilerledim", ifadesi yerine "…parmak uçlarımda
kapıya ilerledim" denmesi gerekirdi) kullanılmıştır. Olay anlatıcısı birinci tekil kişiyken bir
anda üçüncü tekil kişili anlatıma dönüşüyor. "…belinin arkasına" ifadesi yanlıştır. Beline
veya sırtına denmesi yeterli olacaktır. Aktarma cümlelerin yazımı yanlıştır. Konuşma çizgisi
hiç kullanılmamıştır. Cümleye bağlaçla başlanmıştır.
Metnin yazarı Nuriye Yavuz, EDAM yayınlarının bir yazarıdır.
18. Sayfa: "denilince" sözcüğünde çifte edilgenlik (de-n-il-ince) kullanılmış. Bunun
yerine "denince" sözcüğü kullanılmalıdır. Davetiye üzerinde siyah renk kullanımı olumsuz bir
görüntüye neden olmuş.
19. Sayfa: Etkinliklerdeki sorular bilgi düzeyinden öteye gitmemektedir. Üçüncü
etkinlikte verilen özellikler göreceli ifadeler olduğu için çocuğa uygun değildir.

20. Sayfa: Görsellerde kızlar edilgenken erkekler daha etkin işlerde resmedilmiştir.
Renklerin gereğinden fazla kullanılması gözü yormaktadır.
21. Sayfa: Kitabın genelinde kullanılan telli defter sayfası dağınıklık izlenimi
bırakmakta, süreklilik algısının oluşmamasına neden olmaktadır. Çocuğa “Bu bilgi kalıcı
değil, atılabilir” izlenimi vermektedir. Kitabın genelindeki çocuk karakterleri son derece kafa
karıştırıcıdır. Yeşil bir tulum üzerinde pembe bale tütüsü giymiş çocuk, cinsiyetsiz gibi
durmaktadır.
22. Sayfa: Bu sayfadaki etkinlik metnin ardında yer almalıydı. "Hangi işlerde annene
yardım ediyorsun?" cümlesi cinsiyetçi algı oluşturmaktadır. Çizimle, söylenen söz uyumlu
değildir. Konuşma balonu ve benzer simgelerin etrafındaki çizimler patlayacakmış algısına
neden olmaktadır.
23. Sayfa: Soruda ve verilen ifadelerde netlik yoktur. Kitabın genelinde yanlışlar
verilerek, doğrular öğretilmeye çalışılmaktadır. Yanlış bilgiler ve davranışlar gösterilerek
doğruların öğretilemeyeceği pedagojik bir ilkedir. Kitapta bu ilkenin sıklıkla ihlâl edilmesi ve
yanlış olanın zihinlere yerleştirilmesi söz konusudur.

"Deftere yazdığım ifadelerden doğru olanların çiçeğini boyayalım" İfadesi netlik
içermemektedir. Hangi yönden doğru olduğu (yazım, bilgi, metne uygunluk vb.) açıkça ifade
edilmeliydi.
24. Sayfa: Ne olduğu belli olmayan nesnelerle gerçek hayata uyumsuz bir oda düzeninde
verilen görseller ve dağınık çizgiler sayfa zemininde verilmiştir. Zemindeki düzensizlik
kitabın genelinde vardır. Odanın zeminindeki cipsler sağlıksız ileti vermektedir. Soru cümlesi
ile yanıt olarak verilen örnek cümle birbiriyle uyumsuzdur.
25. Sayfa: Zemin dağınık, görseller gereğinden fazla ve boyut algısı yanlıştır. Görseldeki
çocuğun sırtında kanat benzeri çizimlerin ne olduğu anlaşılamamaktadır.
26, 27 ve 28. Sayfalar: Çizgi roman şeklinde verilen metin ve yazıların izleniş yönü 1.
sınıf öğrencileri için uygun değildir. Türkçe kurallara uygun olmayan cümlelere yer verilmiş.
Alıntılanan

metnin

doğruluğu

kontrol

edilmemiştir

ve

öğrenciye

bir

davranış

kazandırmamaktadır. Eğitici bir metin değildir.
Mantıksal çelişki içermektedir. Top ‘pıtt’ diye ses çıkarmaz ‘patt’ diye çıkarır. Yansıma
seslerin öğretilişi yanlıştır.
Kirpinin "Ben de oynayabilir miyim ki?" cümlesinde "ki" bağlacı gereksiz kullanılmış.
"Galiba ben hiç oyun oynayamayacağım." cümlesinde gereksiz sözcük kullanımından
kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Oyun sözcüğünün kullanımı gereksizdir.

Karakulak’ın taktığı gözlük belirgin değildir. Çocuğun bunu fark etmesi çok zordur.
29. Sayfa: Kitabın genelinde kullanılan kelime çantası yerine daha işlevsel bir kavram
kullanılabilirdi. Sözlük ya da defter gibi kelimeyle ilişkilendirilebilecek sözcükler
seçilebilirdi.
Kelimelerin anlamlarında gereksiz sözcük kullanımı ve mantık hatasından kaynaklanan
anlatım bozuklukları vardır. "Birbirlerine karşı sevgi gösteren kişiler" ifadesinde "karşı"
sözcüğünün kullanımı gereksizdir.
Metinle, metni kavratmaya yönelik sorular arasında başka etkinlikler olması dikkat
dağıtıcıdır. Bu düzen kitabın genelinde aynı şekilde uygulanmıştır.
30. Sayfa: "Her oyunu" ifadesi "bazı oyunları", "mızıkçılık yaparım" ifadesi "mızıkçılık
ederim" ve "Oyunun kurallarına her zaman uymam." Cümlesindeki “her zaman” ifadesi de
“bazen” şeklinde değiştirilmelidir.
31. Sayfa: "Sayışma yaparız" ifadesi anlatım bozukluğuna neden olmaktadır. Çünkü
“sayışmak” bir eylemdir ve yardımcı eyleme gerek yoktur. "…önce sayışmayı okuyalım
sonra yazalım" ifadesinde “okuyalım" sözcüğünden sonra virgül kullanılmalıydı.
32 ve 33. Sayfalar: Görsellerde fil ile kaplan aynı boyutta verilmiştir. Dünyanın farklı
yerlerinde

yaşayan canlıları

bir arada

göstermek, çocukları

gerçeklik algısından

uzaklaştırabilir. İzleyen sayfada da eli olmayan canlılar aracılığıyla çocuklara bir el oyunu
öğretilmeye çalışılmıştır.
34. Sayfa: Soru yanlış sorulmuştur. Yazımı yanlış olan isim değil isme getirilen ektir.
"… mızıkçılık yapmasından" değil "... mızıkçılık etmesinden" denir.
35. Sayfa: Çok renkli bir zemin kullanılmıştır. İşlevi olmayan nesneler ve resimler bir
arada verilmiş. Ataş ve mandala benzeyen nesnenin hangi amaçla kullanıldığı belli değildir.
36, 37 ve 38. Sayfalar: Hayvanlara eziyeti özendiren bir metindir. Çocuk için olumsuz
bir örnek oluşturmaktadır. Üstelik metinde “hayvana eziyet” sanki normal bir durummuş gibi
önemsenmemektedir. Metinde mantık hataları vardır. Şiirde kendisini görenlerden söz
ediliyor ama görsellerde onu gören kimse yoktur. Kullanılan görsellerin de çizimleri yanlıştır
ve perspektifleri uygun değildir. Son derece özensiz bir çalışma olmuş. Telli defter sayfası
zemini, görsellerin kopuk algılanmasına neden olmaktadır.
39. Sayfa: Tekil kullanılması gereken bahçe sözcüğü çoğullaştırılmış ve "bahçelerinde"
şeklinde yazılmıştır. Etkinlikte, sözcüklerin tanımlarında ve görsellerde mantık hatası vardır.

İzleyen etkinliklerde metinde yer verilmeyen durumlar sorulmuştur. Soruların yanında
kullanılan görseller ile sorular çelişmektedir.
40. Sayfa: Mantıksal çelişki vardır. Görselde tek bir örnek olmasına karşın örnek
cümlede çoğul olarak kullanılmıştır.
Çocuğa yanıtlaması için metinde olmayan bir durum sorulmuştur. Metni kavratmaya
yönelik olan 3. etkinlik ise metnin hemen ardından verilmelidir.
41. Sayfa: Birbiriyle bağlantısız üç görsel üst üste verilmiştir.
42. Sayfa: Resimlerde çizilen canlıların hepsi aynı boydadır. Farklı boylarda olduklarını
algılatacak ikinci nesnelerle birlikte verilseydi, çocukta boyut algısı daha iyi gelişirdi.
43. Sayfa: Terim anlamında kullanılmayan “güneş” sözcüğü büyük harfle yazılmıştır.
46. Sayfa: Etkinlikte kâğıt katlayarak kurbağa yapılacağı söyleniyor ama ortaya çıkan
şekil kurbağadan çok yılana benzemektedir.
47. Sayfa: “Kanat Çırpan Uçurtma” metninde oyunda hileye başvurmak ve bunun için
hayvanları kullanmak anlatılmaktadır. Yanlış davranışın sonucu hakkında net bir çıkarım
sağlanamamaktadır. Okuma parçasında mantık dışı anlatımlar (kuşlar yakalanacak kadar
uyumaz, çocuklar ipi kesebilecek durumda iseler neden yükselmeden önce kesmediler? Göle
düşen çocukların gölden nasıl çıktıkları, bir gün boyunca evden uzak olmalarına karşın nasıl
döndükleri belirsiz), yazım hataları ve anlatım bozuklukları (“ip yetmediği için” denilmez ,
“ve” ile cümle başlamaz) vardır. Deyim yanlış anlamda kullanılmıştır. İçi pır pır etmek
deyimi bir heyecanı anlatır fakat bu metinde korku ifadesi anlamında kullanılmıştır.
"…uçurtma yarışması yapılacaktır" yerine "…uçurtma yarışması vardır" denmesi daha
doğru olur. Bu metinde matematiksel çelişki de vardır. Metinde sayı sıfatları verilirken mantık
dışı hareket edilmiştir. Hareket hâlindeki varlıklar sayılamayacağı hâlde kesin sayılar
verilmesi akla aykırıdır.
Metnin kısaltılarak alındığı belirtilen yazar Mevlana İdris Zengin, hakkında internetten
bilgi edinmeye çalışıldığı zaman bu şahsın; İkindi Yazıları, Diriliş, Dergâh, Albatros, Geniş
Zamanlar ve Gerçek Hayat gibi birçok dinî içerikli dergi ve gazetede, şiir, hikâye ve
denemeleri yayınlanmış olduğu görülecektir.

Mevlâna İdris Zengin’ e ait kitaplar
http://ahmetdursunarsivi.blogspot.com.tr/2015/09/beles-meb-kitaplarnda-ogretmenokuz.html
https://www.ahaber.com.tr/webtv/gundem/mevlana-idris-bu-zihinsel-sefalete-uzuldum
(Mevlana İdris yazmış olduğu ‘’Öğretmen Öküz’’ ve ‘’Öğrenci Eşek’’ kitaplarından dolayı
haber konusu olmuştur. Sitelerden ulaşılabilir.)

6. TEMA
49. Sayfa: Doğa ve Evren yerine “Doğa ve Dünya” ya da “Doğa ve Çevre” gibi daha
genelden özele bir ifade kullanılabilirdi. Doğa ve Evren temasında önce evren, sonra doğa
konularına yer verilmiştir. Kendi içinde çelişkiler barındırmaktadır. Bu sayfadaki görselde
yakın ve uzak algısı netlikle yaratılabilirdi. Perspektif yanlıştır. Yağmur damlaları, ardında
kuyruk bırakarak yağmaz. (Acaba neye benzetilmiştir?)

51. Sayfa: Ağaç sözcüğünün tanımı yanlıştır. Her ağaç meyve vermez.
52. Sayfa: Zeytin dalına benzeyen resimde zeytinler daldan kopuk ve nasıl durdukları
belirsizdir.
53. Sayfa: Zeminin tamamını oluşturan çizgiler göz yoruyor. Yaprakların açması ifadesi
yanlıştır. Çiçek açar, yaprak çıkar/ yeşerir.
54 ve 55. Sayfalar: Bilimsel bilgi yanlışlarıyla dolu bir bölümdür. Birbirinden bağımsız
bilgiler kopuk bir şekilde verilmiştir. Hekimoğlu İsmail adlı yazardan kısaltılarak alındığı
belirtilmiştir.

İnternet kaynaklarından araştırıldığında yazar Hekimoğlu İsmail’in, uzay konusunda bir
uzman olmadığı anlaşılmaktadır. Yazar, dinî kitaplarıyla tanınmaktadır. Fettullah Gülen’e
yakınlığıyla bilinen Zaman gazetesi yazarı, TİMAŞ Yayınevi kurucusu, DGM’de yargılanmış
bir kişidir. Hem bilgi hem de yazım yanlışlarıyla dolu bu bölüm, çocuklara herhangi bir şey
öğretmekten uzaktır.

56. Sayfa: Daha önce 54. sayfada verilen “Güneş’in, en büyük yıldız olduğu bilgisi” bu
sayfada tekrar edilmektedir. Oysaki Güneş, Güneş Sistemi içinde en büyük yıldızdır.
Güneş’ten daha büyük yıldızlar olduğu da bilinmektedir.
57. Sayfa: "Güneş bizi ısıtıyor." cümlesinde şimdiki zaman yerine geniş zaman kipi
kullanılmalıdır.
58. Sayfa: Yanlış bilgi verilen bir konuda görsellerle de yanlış bilgi verilmeye devam
edilmektedir. Bulut görünümlü bir şekil var ama bulut renginde değil, gökyüzü rengindedir.
Satürn benzeri bir gezegen var ama yeşil renklidir.
1) 1. Cümle "Geceleyin gökyüzünde neler görüyorsunuz?" değil, "Geceleri gökyüzünde
neler görürsünüz?" şeklinde yazılmalıydı.
2) 2. Cümlede ise özne başa alınarak "Gök cisimleri uzayda nasıl hareket eder?" diye
yazılmalıydı.
59. Sayfa: Işık yayan bir teleskop var ama teleskop ışık yaymaz. Görseldeki çocuk
bilinmeyen bir nedenle renksiz çizilmiş. Soruların yanıtları ise metnin içinde yoktur. "Uzayda
kaç tane yıldız var?" gibi mantık dışı sorulara yer verilmiştir. Bu tür sorular çocuğu
aptallaştırır aynı zamanda yanıtlayamayacağı sorular sormak çocuğun özgüvenini zedeler.

60. Sayfa: Görseldeki nesnenin ne olduğu belirsiz ve göz yorucudur. Ayrıca soruda “Gök
cisimlerinin karışık hecelerini bulalım.” İfadesi de “Karışık olarak verilen hecelerden gök
cisimlerinin isimlerini bulalım.” şeklinde yazılmalıydı.
61. Sayfa: "…resmini yapalım" yerine "…resmini çizelim" denmesi gerekirdi.
63. Sayfa: Noktalama işaretleri yazılmaz, konulur. Yemek yapılmaz, pişirilir. Örnek
cümlelerin sonundaki daireler gereksiz ve dikkat çekicidir. Pembe bir halka ve üzerinde yeşil
bir kısım bulunmaktadır. Bir halka üzerinde pembe ve yeşilin kullanıldığı sembol
araştırıldığında benzer bir simgenin eşcinsel haklarını simgelemek için kullanılan yeşil bir
daire ile çevrili pembe bir üçgen görülmektedir.

Pembe ve yeşil renginin uygun olmayan bir biçimde ve sıklıkla kitabın hemen her yerinde
kullanılması çocukların, varlıkların renklerini yanlış algılamalarına neden olacaktır. Örneğin
pembe ağaç, renklendirilmemiş çiçekler, pembe mantar, mor fil gibi görseller çocukların
varlıklar ve renkleri arasında ilişki kurmalarını engellemekte, algılarını dağıtmaktadır.
Görsellerle 1. Sınıfta gerçekle ve yaşamla karşılaşması gereken çocuğun algısı dağıtılarak,
çocuksulaştırılarak konu basitleştirilmektedir.
64 ve 65. Sayfalar: Bay Yavaş’ın kaşları yüzüyle bağlantılı değildir. Karikatürize edilmiş
görsellerdeki canlılar birbiriyle orantısızdır.
66. Sayfa: Ters duran mantarların bir anlamı yoktur. Görseller işlevsizdir.
67. Sayfa: 3. Etkinlikte cümlelerdeki sözcükleri zıt anlamlarıyla yeniden yazmaları
istenmiştir. Ortaya anlamsız cümleler çıkabilmektedir. Kış uykusu, yaz uykusu gibi anlamı
olmayan söz grupları oluşurken özel isim olarak kullanılan bir sözcüğün de zıt anlamının
yazılması istenmiştir. Öğretici olmayan bir etkinliktir.

68. Sayfa: 4. Soruda özneden sonra virgül kullanılmalıydı. İki tarafından kopartılmış
görüntüsü olan defter sayfası gerçeklikten uzaktır. Böyle bir defter olamaz. Kitap içinde
kopuk defter sayfası görseli sık sık kullanılarak verilen bilginin önemsiz ve geçici olduğu
algısı uyandırılmaktadır.
69. Sayfa: "Metne farklı bir başlık yazalım" yerine ‘"metne uygun bir başlık yazalım."
cümlesi daha doğru olacaktır çünkü her farklı başlık uygun olmayabilir. Başlık yazılması
istenen metin 4 sayfa geride kaldı. Bu nedenle yönerge anlaşılmaktan uzaktır.
"Doğada hangi hayvanlarla karşılaşırız?" cümlesi de mantıksızdır.
70. Sayfa: "fok balığı" değil "fok" denir.
71. Sayfa: Zemin çok karışıktır. Bay Zıpzıp ile ilgili bilgiler yanlış ve bilimsellikten
uzaktır.
72, 73, 74 ve 75. Sayfalar: Görselleri çok dikkat dağıtıcı olan bir metindir. Metnin yazarı
EDAM yazarlarından Nuriye YAVUZ’dur. İlk görselde mavi bir ağaç dalı var. Mavi renkli
ağaç doğada (mavi çam dışında) görülebilecek bir şey değildir. Baloncuklar, yıldızlar hem
anlamsız hem de dikkat dağıtıcıdır.
Görselde yer alan kız çocuğu EDAM yayınlarının çıkardığı ve iki dilde yayınlanan
Jasmine ve Meryem isimli yayınların karakteridir. Çocuğun kazağındaki yıldız, saçındaki
böceğe benzeyen toka ve Arap harflerini çağrıştıran saçlarının görünüşü çocuklar için uygun
değildir.

73. Sayfadaki öğretmen, kitap içinde başı açık tek kadın yetişkindir. Bütün vücudunu
örten uzun giysiler giymiştir. Başı ve göz kapakları anlamsız bir şekilde yukarı doğru
sivrilmektedir. Resimdeki diğer yetişkinler olan anneanne ve dede öğretmenden farklı
resmedilmiş. Dede sakallı, anneanne ise kapalı ve son derece güler yüzlüdür. Çocuklar
karmakarışık ve uyumsuz giyinmiş. Hiçbirinin kolları bile açıkta değildir.
Metinde mantık ve yazım hataları vardır. Örneğin ip kocaman olmaz, kalın veya uzun
olur. “İnşallah” "çok şükür" gibi din temelli sözcüklere yer verilmiştir. Cümleler arasında
tutarsızlık vardır. Salıncak kuruluyor, top oynayıp öyle salıncağa biniyorlar. Salıncağın
kurulması saatler sürmüş gibi bir algı yaratılmış. "…uyku çekmeyi tasarlıyordum" sözü de
yanlış çünkü uyku çekmek tasarlanmaz, düşünülür.

Gökyüzünün ne zaman bulutlarla

kaplandığı belli olmadan az sonra yağmur yağdığı belirtilmiştir. Olaylar akış sırası içinde
verilmeliydi. Araca ne zaman bindikleri belirsizdir. Kaza geçirmek heyecanlı bir olay olarak
anlatılmıştır. Böyle ürkütücü bir olayın heyecanlı olarak adlandırılması tutarsızlıktır. Metin
eğitsel değil. Mantık ve bilgi hatalarıyla dolu olmasının yanı sıra örtülü olumsuz iletileri çok
net bir şekilde kullanmıştır. Kapalı giyinen önemli ve iyi bir figür, açık olan öğretmene ise
önem verilmemiş ve bu öğretmen görsel olarak da çirkin resmedilmiştir.
76. Sayfa: Kapaktaki görsellerde de yer alan Zeynep karakterinin saçları çok belirgin bir
şekilde Arap harfleri ile bezenmiştir. Gözlerinde ne olduğu anlaşılamayan şekiller var. Göz
kapağı altta gibi bir görüntü ortaya çıkmıştır. Görseller soruların yanıtlarını verecek özellikte
değildir.
78. Sayfa: Cümlelerde özne en başta verilse daha anlaşılır olabilirdi. Metni kavratma
soruları metnin ardından verilmemiştir.
79. Sayfa: Metne farklı bir başlık yazalım" yerine "Metne uygun bir başlık yazalım."
cümlesi daha doğru olacaktır çünkü her farklı başlık uygun olmayabilir. "…gezi yaptığımız
alanları’"yerine "gezdiğimiz alanları" denmesi daha doğrudur.
80. Sayfa: "…uygun boşlukları bırakarak" yerine "uygun boşluklar bırakarak"
yazılmalıydı. Çocukta boşluk algısı yaratacak su ve deniz görselinin kullanımı gereksizdir.
81 ve 82. Sayfalar: Çizgi roman şeklindeki serbest okuma metni 1. sınıf öğrencileri için
uygun değildir. Metnin bir sonucu da yoktur. Metin eğitsel değildir.
7. TEMA

Temanın adı Millî Mücadele ve Atatürk. Kullanılan görseller ise başlıkla doğrudan
bağlantısı olmayan jetlerdir. 15 Temmuz’u anımsatmaktadır. Kırmızı ve mavi şeritler üzerine
denk gelen yıldızlar da Amerikan bayrağını çağrıştırıyor. Temadaki görseller TBMM’nin
çocuklar için olan yayınlarından alınmıştır. Çanakkale Zaferi anlatılırken Atatürk adı
geçmemektedir.
85. Sayfa: Türkiye haritasında Ege adaları yoktur. Komşu ülkeler verilmemiştir.
86. Sayfa: Soruda bilgi hatası vardır. Düşman gemilerini Seyit Onbaşı batırmamıştır.
Çocuklara doğru- yanlış sorusu sormak onları ezbere yöneltir.
87. Sayfa: Şiirde mantık hatası var. Çanakkale Anıtı savaştan sonra yapılmıştır,
dedelerimizden armağan olamaz.
88 ve 89. Sayfalar: Konuşma balonları içinde verilen bilgilerde hep miş’li ifadeler
kullanılmış. Masalsı bir hava katıldığı için sanki verilen bilgilerin gerçek olmadığı sonucu
çıkarılabilir. Çocuk, Atatürk’ü kendisine benzetmek yerine kendisini Atatürk’e benzetmeliydi.
Çocuğun, Anıtkabir ve bayrağın bulunduğu fotoğrafın üzerinde resmedilmesi yanlış ileti
vermektedir. Anıtkabir ve Türk bayrağı değersizleştirilmeye çalışılmıştır.
90. Sayfa: "Denilince" sözcüğünde iki edilgen eki kullanılmıştır. Bunun yerine “denince”
yeterli olurdu. Vatan ve lider sözcüklerinin yazıldığı şerit görsellerin uçları yırtık ve eski bir
görünümde resmedilmiş. Kitabın birçok bölümünde bu görünüme yer verilmiştir.
92. Sayfa: "Atatürk hangi özelliklere sahipmiş?" cümlesinin yüklemi "sahiptir"
olmalıydı.
93. Sayfa: "Atatürk’e ne anlatmak isterdin?" sorusu yerine "Atatürk’e ne sormak
istersin?" veya “Atatürk’ten neler öğrenmek istersin?” soruları daha eğitici ve anlamlı olurdu.
94. Sayfa: Doğruyu yanlış üzerinden öğretmeye çalışmak yanlıştır. Cümleleri yazarken
hata yapılmaz, cümleler hatalı yazılır.
95, 96, 97 ve 98. Sayfalar: Metin içinde devamlılık yoktur. Kimi zaman konuşma
balonlarıyla kimi zaman üçüncü kişili anlatımla kimi zaman da metinden bağımsız şekilde
şiirle devam eden bir metin.

Birleşik zaman sık kullanılmış. "…bayrak taşıyacaklardı" ifadesi sanki geçit töreninde
bayrak taşıyacakları sonucunun çıkarılmasına neden olmaktadır ancak metnin devamında
bayrak salladıkları görülmektedir.
Hasan Âli Yücel’den alınan şiirde sözcüğün yeri değiştirilmiştir.
Görseldeki dede hem sık kullanılmayan Afgan gibi bir isme sahip hem de sakallıdır.
Yetişkinler erkekse mutlaka sakallı, erkekse kapalı olmalı iletisi kitap boyu sık sık
verilmiştir.
98. Sayfada "Bugünü" sözcüğü belirli bir günü kast ettiği için ayrı yazılmalıdır. “Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız” ifadesi de yanlış yazılmıştır.
99. Sayfa: Çocuğun elindeki bayrakta hareket algısı yanlış resmedilmiştir. Hem bayrak
yanlış hareket etmektedir hem de çocuk diğerinin ayağına basmaktadır.
100. Sayfa: "Denilince" sözcüğünde çifte edilgenlik kullanılmıştır. Doğrusu “denince”
olmalıdır.
101. Sayfa: Sorular bilgi düzeyindedir. 3. Soruda gereksiz sözcük kullanımından
kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır.
Bayrak çiziminde ay ve yıldız, siyah çizgiyle çizilmek yerine kırmızı renkte çizilmeliydi.
Bu tür çizimler bayrak çiziminin yanlış öğrenilmesine neden olmaktadır. Çocuklar ay ve
yıldızın çevresinde siyah bir çizgi varmış gibi algılamaktadır. Türk bayrağında böyle bir çizgi
yoktur.
102. Sayfa: Kitabın diğer sayfalarında da sık sık yer alan siyah, beyaz yıldızlar ve üç
yıldızın kullanılma amacı anlaşılmamaktadır. Yıldızlar siyaha boyanmaz. Kitabın çeşitli
sayfalarında siyaha boyanmış yıldızlar bulunmaktadır.
103. Sayfa: Türkiye haritasında Kıbrıs ve Ege adaları yoktur, Türkiye haritası hatalı
çizilmiştir. Türk bayrağının da orantısı yanlıştır.
104. Sayfa: “Saygı duruşunun ardından İstiklâl Marşı okundu” denmeliydi. Çocuklar
marşı dinlemek yerine söylemeliler.
105, 106 ve 107. Sayfalar: "vatanını seven, çalışkan insanlar" tamlaması arasında virgül
olmaz.

Görsellerdeki dedenin başında fes mi kalpak mı olduğu anlaşılamayan şapka, dönemin
gerçekliğiyle uymamaktadır.


Metinde cumhuriyet vurgusu eksiktir.



Yazım yanlışları vardır.



Dedenin ve torunun sol elle selam vermesi de mantığa aykırıdır.



Bayrak ters ve orantısız çizilmiştir. Yıldız aydan büyük ve ay- yıldızın
etrafında siyah çizgi vardır.



Dede elindeki bayrağı baş parmağını kullanmadan tutuyor. Bayrağı bu
şekilde tutmak zordur.

106. Sayfadaki kadın ve erkek savaşçı çizimi özensiz ve doğru ileti vermeyen bir
görünümdedir. Çocukların zihninde savaş yıllarını canlandıracak çağrışımlar vermekten
uzaktır.
108. Sayfa: 2 ve 3 numaralı görsellerdeki Türk bayrağı çizimleri yanlıştır. İkinci
resimdeki bando kıyafetli çocuk çizimleri başka ülkelerin millî giysili çocuklarını

çağrıştırmaktadır. Etkinlikte ve metinde "meclis" ifadesi kullanılmıştır. Türkiya Büyük Millet
Meclisi ifadesi daha doğru olurdu.
109. Sayfa: Başlık yazılması istenen metin dört sayfa geride kalmıştır. Ayrıca "Metne
farklı bir başlık yazalım" yerine "Metne uygun bir başlık yazalım." cümlesi daha doğru
olacaktır çünkü her farklı başlık uygun olmaz.
110. Sayfa: Hiçbir anlamı olmayan, çizim ve şekillerle doldurulmuş, çocukların özenerek
deneyeceği karalamalar görünümü vermektedir.
111. Sayfa: Cümledeki virgül gereksizdir. Virgülün çevresine çizilmiş pembe-yeşil
halkanın anlamı düşündürücüdür. Yeni bir meclis kurulduğu bilgisi verilmişir ama Osmanlı
Mebusan Meclisi ile TBMM aynı özelliklere sahip değildir. “Sonunda düşmanlar
vatanımızdan kovuldu.” cümlesinde neyin sonunda olduğu belirsizdir. Savaşın veya
mücadelenin sonunda denebilirdi. Bu metinde baloncuk içinde sorulan “Bu metinde hangi
kelimeler dikkatini çekti?” sorusu anlamsızdır. Sayfada dikkat çeken şeyler; balonlar, yıldızlar
ve çocuğun yanağından fışkıran “şeyler”dir.
112. Sayfa: "Atatürk Ne Demek?" başlıklı bir şiir yer almaktadır. Her ne kadar içerikte
farklı bir bakış olsa da başlık seçimi yanlıştır.
113. Sayfa: Bilim ve teknoloji teması için seçilen görselin zemini sanki karalanmıştır.
Kapakta Arap harflerine benzer şekillerin yer aldığı, dağınık kitapların bulunduğu bir raf var.
Rafın üzerinde duran ve kitaplardan en fazla iki kat büyüklükteki çocuk görseli de
anlamsızdır. Orantısızlık beyni yorar, matematiksel düşünmeyi engeller.

114. Sayfa: “Kalın Camlı, Mavi Saplı” başlıklı dinleme metni gözlükle ilgili yanlış ileti
vermektedir. Çizimdeki gözlük camı ya da pencere camı görüntüsü veren saydamlık, defter
teline geçirilmiştir. Bu da kafa karıştırıcıdır. Yatağa yüzükoyun uzanan çocuğun ayaklarında
terlikler vardır.
115. Sayfa: Diyanet Çocuk Dergisi’nden alıntılanan bu dinleme metniyle ilgili etkinlikler
dil yanlışları ile doludur.
2. Etkinlik 3. cümle “Çocuk, gözlüğünü neden seviyor?” şeklinde olmalıydı. Virgülün
kullanılmaması iki sözcüğün tamlama oluşturmasına neden olmuştur. Aynı etkinliğin 4.
sorusunda ise “Çocuk geceleri gözlüğüne ne yapıyor?” sorusunda "gözlüğüne" sözcüğü,
anlatım bozukluğuna neden olmuştur. Bunun yerine “gözlüğünü” yazılmalıydı.
116. Sayfa: Konuşma balonundaki soru yanlıştır. Bunun yerine "neler yapar/neler
hisseder" diye sorulmalıydı. Resmin etrafındaki kesik çizgiler, resmin kesilmesi gerektiğini
çağrıştırmaktadır.

117. Sayfa: "Gözlük takmam gerekiyor." cümlesi soru cümlesi olmamasına karşın soru
işareti konmuştur. 5. Etkinlikteki sorular ile verilen yanıtlar örtüşmemektedir. Soru nelere
dikkat edilmesi gerektiğini sorarken yanıtlar yapılanları aktarmaktadır.
119, 120, 121 ve 122. Sayfalar: Ekranza başlıklı metinde Siberton adlı robot köpek
dikkat çekmektedir. Elektronik kumanda sözcükleri onunla öğretilmektedir. 4. Etkinlikte
bulmacanın iç yazısında Türkçe yazım hataları vardır. Yön belirteci olarak ok işaretleri
kullanmak yerine Türkçe cümle kesip parçalanarak ve çevirip anlamsızca yerleştirilerek
yazılmıştır. Böyle bir okuma yazma metni asla kabul edilemez. Israrla öğretilen Siberton
sözcüğü internette arandığında Siberton Baptist kilisesi çıkmaktadır. Kilisenin sitesini
tıklayınca İngilizce : “Learn How to Pray to God’’ ( Allah’a Nasıl Dua Edilir Öğren) kitabının
reklamı çıkmaktadır. Böyle bir araştırmayı çocuk yaptığında karşılaşacakları çocuklar için
sakıncalıdır.

"EKRANZA" başlıklı metin vermek istediği ileti açısından açık ve anlaşılır değildir.
Başlıkta sözü edilen EKRANZA, metnin geneliyle ilişkili değildir.
- “Bilgisayarda izledikleri animasyonlar” yerine “canlandırma” sözcüğü kullanılmalıydı.
- “Süper” sözcüğü yerine harika sözcüğü kullanılabilirdi.
- Siberton gibi Türkçe olmayan ifadeler kullanılmamalıydı.

- 119. sayfada yalın zaman kullanılırken 120. Sayfada anlatım birleşik zamana
yönelmiştir.
- Çocukların oturuş yönü yanlıştır.
- Öykünün başında dedelerine cep telefonundan gülücük göndereceklerini söylerken
ziyaret ettiklerinde dedelerinin evinin elektronik hiçbir aletin olmadığı bir yerde olduğu
söylenmiştir.
- Metin, sonuç çıkartılabilecek bir son içermemektedir. Öyküde adı geçen Neşeli’yi
yanlarına alıp almadıkları belli değildir.
- “Vermek istediği ileti nedir?”, “Metnin yazılış amacı nedir?” sorularının yanıtı
alınamamaktadır.
- Bilimsel bir konu imiş gibi sunulan EKRANZA konusunda yalnızca erkek çocukların
görsellerinin olması, kızların bilimle ilgilenmemesi gerektiği izlenimi yaratmaktadır.
125. Sayfa: “…dedelerinin anlattığı masalı daha önce izlemişlerdi” cümlesi yanlış çünkü
masal ancak ekranda izlenebilir.
127. Sayfa: İnternet sözcüğü özel isim olmadığı hâlde büyük harfle başlamıştır. Resimde
perspektif algısı yoktur. Resim yanlışlarla doludur. Çünkü bir köyde inek bahçenin ortasında
sağılmaz, ahırda sağılır, dede bahçede masanın üstünde oturmaktadır köyde böyle bir davranış
yoktur. Köyle ilgisi olmayan bir görsel ve metindir. Köy yaşamını çocuklara yanlış tanıtan bir
görseldir.

128. Sayfa: Sayfada iki resim olduğu hâlde "resme bakalım" denmiş ama hangi resme
bakılacağı belirtilmemiştir.
130 ve 131. Sayfalar: Çocuğa herhangi bir katkısı ve eğitsel bir değeri olmayan bu
metnin seçimi yanlıştır. Metnin yazarı İslam Sanatları ve Tasarımı eğitimi görmüş Yahya
Alakay’dır. 131. Sayfada virgülle biten satır sonları, yazım hataları vardır. Cümle yapıları 1.
Sınıf için uygun değildir. Yeni okuma yazma öğrenmiş ilkokul birinci sınıf çocuğunun önüne
konmaması gereken bir metindir. Metinle çocuğa bir ürünün tasarlanması, pazarlanması ve
satılması bilgisi de verilmektedir. Bu durum Beberobo adlı bir ürünün pazarlanıp
pazarlanmadığını düşündürmektedir. İnternet tarandığı zaman yurt dışında buna benzer bir
ürünün torun özleyen ninelere satışı konusunda reklam filmlerine rastlanmaktadır.

Metnin içinde "İcat Taci" adı geçmektedir. İcat ve Taci sözcüklerini 1. Sınıf öğrencisi
sesleri uzatarak okumayacağından anlamsız bir sözcüktür. Seslendirmesi zor olan sözcükler
anlaşılamaz ve kafa karıştırıcıdır. Metin Birdirbir dergisinden alınmıştır.
- Metnin içinde hep aynı zarf fiil eki (-dığında/ -diğinde) kullanılmış.

Bu ek bazı

yörelerin halk ağızlarında sık kullanılan, edebî eserlerde pek tercih edilmeyen bir ektir. Bu
durum dili zayıflatmıştır.
- Metinde geçen "bebek firar ettiğinde" ifadesinde mantık hatası vardır. Bebek firar
edemez.
133. Sayfa: 2. Cümlede anne sözcüğünden sonra virgül kullanılmalıydı.
134. Sayfa: Bu sayfadaki etkinlik için birkaç sayfa önceki resme dönmek gerekmektedir.
Ayrıca "metne farklı bir başlık yazalım" yerine "Metne uygun bir başlık yazalım." cümlesi
daha doğru olacaktır çünkü farklı olan her başlık uygun olmayabilir.
135. Sayfa: İlk iki görseldeki çocuk mutsuzdur. Erkek çocuklar hareket hâlinde iken kız
çocuk uykuda resmedilmiştir.
137. Sayfa: Görselde zemin yoktur. Her yer duman içinde ama nedeni belirsizdir.

138. Sayfa: "Olmasaydı, Ne Olurdu?" etkinliğinde elektriği temsilen ampul kullanılması
ve olmasaydı "Karanlıkta kalırdık." yanıtı ilginç olmuştur. Bu örnek belirgin bir şekilde örtülü
ve yanlış ileti içermektedir

140, 141, 142 ve 143. Sayfalar: Görsellerle yazılar uyumlu değildir. "…incelemeye ve
de öğrenmeye" ile "…su da çok güzelmiş" ifadelerindeki “de” bağlaçları gereksizdir.
- “Aaa ip çok güçsüz olduğu hâlde nasıl da gide gele semsert taşı kesmiş.” cümlesinde
mantıksal çelişki vardır. Semsert denmez.
- Çok güçsüz (ki bunun yerine ince denmesi daha doğru olurdu) olduğu söylenen iple
nasıl kuyudan su çekilebiliyor? İp taşı nasıl kesiyor? İp taşı kesmez aşındırır.
- “Matematikte en başarılı öğrencilerden biri olmuştu” ifadesi de yanlış. Çok başarılı
öğrencilerden biri olmuştu denebilirdi.
- Konuşma balonlarının arasına giren anlatıcı, dikkati dağıtmaktadır.
- Metnin yazarı olan Nefise ATÇAKARLAR, Timaş yayınlarının yazarlarındandır.

144. Sayfa: Tanımlar yanlıştır.
145. Sayfa: “küçük olmayan” demek yerine “küçük karşıtı” kullanılabilirdi. 67. Sayfada
karşıt.
148. Sayfa: Aziz Sancar hakkında bilgi verilirken hem 8 çocuklu hem de kalabalık bir
aile oldukları söylenmiştir. Kalabalık olduğunu yeniden belirtmeye gerek yoktur.
150. Sayfa: Resim çizmek eylemi yerine resim yapmak eylemi kullanılmıştır.
Görseldeki kız çocuğunun yumurtaya benzeyen gözleri ve etrafındaki yıldızların anlamı
anlaşılamamaktadır.
151 ve 152. Sayfalar: Yazının arasında görsellerin kullanılması uygun değildir. "…odaya
gelen ışık" yanlış bir kullanım çünkü ışık odaya gelmez, dolar. Güneş çizimi yanlıştır.
Kitabın arka kapağında Güven Usta reklamı bulunmaktadır. Güven usta bir robot,
görselde bir çeşme var, bu çeşmeden su içilmez uyarısı var, çocuk eğilmiş su içiyor, Robot
Güven

Usta(!)

çocuğu

içmemesi

için

uyarıyor,

bir

de

konuşarak; “İşaretler

sağlığını koruman için seni uyarıyor. Değil mi ustam!” demektedir.
Kitap boyunca çocuğa gerçek yaşamla ilgili bilgi verilmezken, çocuk elindeki Türkçe
kitabını kapattığı zaman yaşamsal olan bilgiyi bir robot veriyor! Üstelik resimdeki içilemez
olan su için yaya kaldırımına bir de çeşme yapılmış, su içilmeyecekse ne yapılacaktır? Bu ne
mantıktır! Yetmedi; bu tanıtımın altında ÇSGB ve Türkçe yazım kuralına uymadan “Güvenle
Büyü Türkiye” yazıyor. (Yani ülkemiz robotlarla mı güvenle büyüyecek?)

ÖZETLE
İlkokula başlayan bir çocuğa Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış olması gereken 1. Sınıf
Türkçe Ders Kitabı, henüz 2017 Türkçe Öğretim programı (Programın ne kadar doğru olduğu
da tartışmalıdır) onaylanmadan, Türkçeyi doğru kullanamayan, çok önemli dil yanlışlarına yol
açan metinlerin çoğunu özgeçmişleri tartışmalı kişilerden ve yayınlardan seçen, kısaltan,
kısaltırken çarpıtan, ders kitabı yazma konusunda hiçbir deneyimi olmayan üç öğretmene
yazdırılmıştır. Bu kitabın görselleri EDAM adıyla dinî yayınlar yapmak amacıyla kurulmuş
TTK başkanına ait bir şirkete yaptırılmıştır.
Bu kitapta verilen yazılı ve görsel iletiler çocuklar için "TEHLİKELİ"dir. Bu kitapları
yazan, kitaplara çizimler yapan, metinler ve çizimler seçen, devlet bütçesinden bastırılarak
ücretsiz olarak okullara dağıtılmasına ve zorunlu olarak okutulmasına karar verenlerin, Türk
Millî Eğitimi Temel Kanunu, Temel İlkeleri ve ölçütleri çerçevesinde hesap vermeleri
gerekmektedir. Bir buçuk milyon birinci sınıf öğrencisi tehlikededir. Kitabın derhal
toplatılması gerekir.
Eğitim-İş’in oluşturduğu uzmanların inceleme raporunda ayrıntılı olarak verilen
yanlışların bazıları aşağıda özetlenmiştir:
* Bu kitapta; öğrencinin altı yaşına kadar sahip olduğu dil becerilerini kaybettirecek
özellikte dil ve anlatım yanlışları, mantıksal çelişkiler, yersiz kullanılmış deyimler vardır.

* Çocukta algı bozukluğu yaratacak berbat çizimler, özensiz görseller ve örtük iletiler
veren şekiller, çizimler ve renkler kullanılmıştır.
* Yazım ve noktalama yanlışları vardır.
* Kitap bir bütün olarak hayattan ve gerçeklerden kopuk konular üzerinde durmaktadır.
Kitaptaki konular hayatın içinden ve çocuğun yakın çevresinden seçilmemiştir. Oysa 2005'ten
önceki İlköğretim programlarında Türkçe - Hayat Bilgisi kitaplarında: Okul Hayatımız,
Cumhuriyet Bayramı, Evimiz Ailemiz, Yeni Yıl, Sağlığımızı Koruyalım, 23 Nisan, Ders Yılı
Sonu vb. konular işlenmekteydi.
* Ders kitabının öğretmenler ve ana babalar tarafından dikkatle incelenmesi ve
kullanılmaması gerekmektedir.
* Bu kadar yanlışın olması ders kitabındaki hataların bilinçli olduğu izlenimini
uyandırmaktadır.
* EDAM şirketinin, ana babalar ve eğitimciler tarafından bilinmesi,

bu şirketin

yayınlarının durdurulması, kamusal eğitime müdahalesinin engellenmesi gerekmektedir.
* Ders kitaplarının ve diğer eğitim araçlarının öğrencilere vereceği zarar konusunda ortak
mücadele örgütlenmelidir.
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İLKOKUL 1. SINIF İLK OKUMA VE YAZMA KİTABI İNCELEME RAPORU
Bu kitap da tıpkı İlkokul Türkçe Ders Kitabı gibi 2017 Türkçe/ilkokuma Yazma Öğretim
Programı TTK'da onaylanmadan, ders kitabı yazma deneyimi olmayan aynı sınıf
öğretmenlerine yazdırılmış, 1.552.751 adet bastırılarak okullara ücretsiz olarak dağıtılmıştır.
Kitapta belirtilmemekle birlikte görsellerin TTK Başkanı Alparslan Durmuş'a ait olduğu
bilinen EDAM Şirketine yaptırıldığı anlaşılmaktadır.
Kitabın 4. sayfasında verilen ANDIMIZ'da Türkçe kitabında olduğu gibi "Türk'üm"
yazmak gerekirken "Türküm" olarak yanlış yazılmıştır.

Kitabın Kapağı; Kitap, ayağı yere sağlam basmayan, denge sorunu yaşayan, amaçsız
davranışlar sergileyen çocukların olduğu bir görselle başlayıp, neredeyse kitabın tamamında
benzer biçimde sürmektedir. Çocuklar kitapları çiğnemekte, fizik kanunlarına aykırı duruş

sergilemekteler: Arkadaşının ellerinin üzerinde denge sağlamaya çalışan şapkalı çocuk, içinde
ne olduğu belli olmayan dolu kovayla nasıl devrilmiyor, cambazlık mı etmeye çalışıyor? Bu
görseli bir ders kitabının kapağında gören çocuklar bu yanlış iletiyi denemeye kalkmaz mı?
Sarı kitabın üzerindeki cinsiyeti belirsiz çocuk da harflerin dizildiği ipi tutuyor. Birazdan
harfler akıp gidecekmiş gibi. Çocuklara kalıcılık izlenimi vermeyen bu ileti de çok yanlış.
Çocuğun elinde ipteki harfler A B C Ç sırasıyla dizilmiş, kitap içinde harfler E L A K olarak
dizilmiş.
Tek ayağıyla kitabın sırtına basarak elindeki çanta aracılığıyla denge sağlamaya çalışan
çocuk ise aynı zamanda başında bir arkadaşını taşıyor. Başındaki tütülü arkadaşı da elindeki
fırçayla gökyüzünü boyamaya çalışıyor. En üstteki diğer tütülü kız da sol elindeki kalemle
yazmaya çalışıyor.
En üstteki çocuk elindeki boya kovasını taşırken zamk gibi bir zemine yapışmış ayağını
kurtarmaya çalışıyor. Bu görsellerle çocuğa hangi bilgi, beceri, tutum ve davranış
kazandırılmak istenmiştir? Nasıl bir ileti verilmiştir?

Kitap, ilk sayfaya hatayla başlamaktadır. Sayfası belirtilmeyen Organizasyon Şemasının
olduğu bölüm ilk okuma-yazma öğretimine aykırı anlatımlarla doludur. “Harf Senaryosu”
diyerek verilen her harfi öğretirken gösterilen çizimler, eğitici bir nitelik taşımadığı gibi
dikkat dağıtıcı, zihin bulandırıcı, göze zarar verecek biçimde puslu ve çift görünümde
çizilmiştir. Resimlerde ne anlatıldığı anlaşılamamaktadır. Yukarıdaki ikinci sayfada en üste
yazılan “İyi ki iki ağzımız yok arkadaşlar!” cümlesiyle öğrenciye hangi ileti (kazanım)
verilmeye çalışılmıştır? 3. sayfada Sesi Yazmaya Hazırlık denmektedir. Ses yazılmaz duyulur,
harf yazılır.

Kitabın sayfalarından örümcek ağı, lamba, yıldız, balon, çiçek, çocuk sarkmaktadır. Bunlar,
dikkat dağıtıcı ve anlamsız çizimlerdir. Çocukta dikkat dağınıklığı oluşması için özellikle
çizilmiş izlenimi veriyor.

Kitap boyunca çocuklar kalemi sol elinde tutuyor, 14. Sayfada ne amaçla konulduğu
belirtilmeyen ve anlaşılmayan görselde çocuklar sol elleriyle çalgılarını çalıyor, orkestrayı
yönetiyor. Yanlış bir iletidir. Çocuk bu görsellerle karşılaştığında hangi elini kullanacağı
konusunda kafa karışıklığı yaşayabilir.

Çocuk, muma büyük bir çabayla üflüyor ama mumu söndüremiyor. Yazı yazan çocuğa
gösterilen bu görsel çocuğa zorlanma, sıkışmışlık, bunalma hissi verebilir.

Sol elini kullanarak yazı yazmakta zorlanan çocuk görseline her hece yazma çalışmasında
yer verilmiş.
Sayfa 12’deki görselin hangi amaçla konulduğu belirtilmemiştir. Çocuğu psikolojik
olarak olumsuz yönde etkileyebilecek bir görseldir. Rüzgârda savrularak uçan ve korkan bir
çocuk görseliyle ne anlatılmak istenmektedir? Amaç, çocuğu korkutup bunaltmak mıdır?

1. Temanın adı ‘’Zaman ve Mekândır’’. Ancak tema ile içeriğin hiçbir bağlantısı yoktur.
Hatta sayfa 13’teki görsel, mekân kavramını altüst etmektedir. Tavuğun, horozun, civcivin
eşek ve kedinin hareketsiz bir biçimde bir arada olması mantık dışıdır. Ayrıca horozun
kuyruğundaki civcivin düşmeden durabilmesi de fizik kurallarına aykırıdır yani resim
gerçeklikten uzaktır. 6-7 yaşındaki çocuk henüz somut işlemler döneminde olduğu için
görsellerin gerçek yaşamla bağlantılı olması gerekirdi. Koyunla köpeğin bakışmasına anlam
verilememektedir. Kurbağanın gülümsemesi ve ineğin bön bakışları oldukça tuhaftır. Tavuk,
horoz ve civcivlerin durduğu zeminin neye benzediği belirsizdir. Kitaptaki bütün temalar
burada olduğu gibi içerikleriyle mantık ilişkisi kurulmadan verilmiştir. Temalar ne dinleme
metinleriyle ne de içeriğindeki görsellerle ilgilidir.

2. Temanın adı "Erdemler". Erdem sözcüğü çoğul olamaz ve ilgili sayfalarda verilen
iletilerin "Erdem" kavramı ile hiçbir ilgisi kurulmamıştır.

1. Sınıf İlk okuma yazma kitabında harf öğretimi şu şekilde gerçekleşmektedir: Her harf
öğretilirken bu harfe ilişkin bir görsel gösterilmekte, bu görselin ilk harfi çocuğun öğreneceği
harf olmaktadır. Görseller o kadar kötü ve gerçek dışı çizilmiş ki çocuğun öğrenmesi gereken
harfi anlaması mümkün değildir. O zaman görselin amacı harfi öğretmek değil, görselle
birtakım iletiler vermektir. Örneğin çizimde inek beş memeli çizilmiş. Sayfa 41'de çizilen
inek de beş memeli olarak resmedilmiş. Bununla ne yapılmak istenmektedir?
Bu görselin hemen altında yine gerçeğe benzemeyen birtakım görseller bulunmakta, bu
görsellerin içinde öğrenilen harfin aranması gerektiği anlaşılmaktadır. Yine hiçbir açıklama
yapma gereği duyulmamıştır. Aynı sayfada çocuğun, harfi yine görseller üzerinde çizimler
yaparak öğrenmesi istenmektedir ancak bu çizimler harfi öğretmemektedir. Bu şekilde bir
yöntemle harf yazmayı öğretmek, çocukta disleksiye neden olacaktır.

(Beş memeli inek
çizimi)

Okuma- yazma, bu kitapta olduğu gibi birtakım anlamsız sembol ve görsel yığınıyla
öğretilemez.
Bu kitabın; ilk okuma yazma öğretimi konusunda hiçbir bilimsel bilgi, hatta fikir sahibi
olmayan kişiler tarafından yazıldığı anlaşılmaktadır.
1. sınıf İlk okuma yazma ders kitabında tekerleme diye yazıldığı düşünülen birtakım
metinler akıllara ziyandır. Bu metinlerin, tekerleme söylemeyi saçmalamak olarak düşünen
bir zihniyet tarafından yazıldığı anlaşılmaktadır. Bunlar, tekerleme söylemenin amacı dışında
metinlerdir. Tekerleme; düzgün konuşma yeteneği kazanmak, sayışmak, ezber yeteneğini
geliştirerek hızlı öğrenmek, öğrenme yeteneğini, sözcük dağarcığını geliştirmek, aynı
zamanda çocuğu sosyal yönden geliştirmek için geliştirilmiş önemli bir edebî türdür. Ancak
kitaptaki tekerlemeler; tekerlemenin bahsedilen kazanımlarının tamamen dışında saçma
sapan, anlamsız, kafa karıştırıcı, uygunsuz olması ve yanlış söz dizimiyle resmî dile
(Türkçeye) zarar verici niteliktedir.

Kitapta harf öğretme ve hece oluşturma aşamasına niçin alfabenin ilk harfi olan “a” ile
değil de “e” ünlüsüyle başlanmış? Ses Temelli okuma yazma öğretimi Türk diline ve çocuk
psikolojisine uygun değildir. Dilimizin cümle yöntemiyle öğretime uygun olması büyük bir
şanstır. Bu yöntem dil öğretiminde hızlı, anlamlı okumayı ve öğrenmeyi sağlar. Hiç bir
bilimsel araştırma yapmadan 2005'te ses temelli okuma yazmaya (hatta elyazısına) ve E- L
harfiyle başlamaya dönülmüştür.
Cümle yöntemiyle ve karma yöntemle okuma- yazma öğretimine 2005 yılında son
verilmiştir. Bu yöntemle okuma- yazma öğretilen çocuklar bu yıl PİSA sınavına girmişlerdir.
Sonuç ortadadır. ÖĞRENCİLER OKUDUKLARINI ANLAYAMAMAKTADIR. OECD
ülkeleri eğitim sistemimize müdahaleleriyle amaçlarına ulaşıp ulaşmadıklarını PISA sınavıyla
test etmişlerdir. Başarısızlığın nedeninin okuma- yazma öğretiminden kaynaklandığına hiçbir
araştırmada değinilmemektedir. PISA’daki başarısızlık akademik çalışmalarda öğretim
programlarındaki kazanımlara bağlanmaktadır. Sorunun temeline inilmemektedir.
El yazısıyla öğretim bu sene değişmişken neden okuma- yazma öğretim yöntemi
değiştirilmemiştir?
Kitapta öğretime başlatılan hecelerden ve sözcüklerden birkaçı şu şekildedir: elle, em, öl,
kelek, kel, elek, kek, nail, Nalan … heceler belli bir düzende değil, çocuk için söylemesi zor
olan heceler seçilmiştir. Ayrıca öl, kel, kelek, elle gibi yanlış iletiler çağrıştıran sözcükler
oluşturulduğu görülüyor.

Kitaptaki dinleme metinleri çocuklar için doğru iletiler vermemektedir. Dinleme
metinlerini öğrencilerin dinlemesi sakıncalıdır. Dinleme metinlerinden biri Behiç Ak’ a aittir.
Behiç Ak’a ait olan bu kitabın adı ‘’Ben Ne Zaman Doğdum” dur. Bu hikâyeye ilişkin
dinleme metninde ilgi çeken bir ayrıntı kitapta çocuğun doğum tarihinin “26 Nisan 2010”
olmasına karşın dinleme metninde bu tarih “26 Nisan 1991” olarak değiştirilmiştir. Bu, çocuk
için şaşırtıcı olacaktır. Ders kitabında görselde gördüğü çocukla yaşı arasında bağlantı
kuramayacaktır. Bu yaş grubunda olan çocuklar kendi doğum tarihlerini bileceklerinden
onların kendi doğum yılı ile değiştirmek en doğrusu olurdu. Ancak 26 Nisan 1991 tarihinin
dinleme metninde özellikle seçilmiş olması, bu tarihle ilgili bir ileti verilmeye çalışıldığı hissi
uyandırmıştır. Bu tarih araştırıldığında Körfez Savaşı, ardından Sovyet Rusya’nın dağılması
ve Ortadoğu’da kesin ve kalıcı yeni bir düzenin kurulmasıyla ilgili bilgiler sıralanmaktadır.
Bu araştırma sonuçlarına öğretmen ve öğrenciler kolaylıkla ulaşabilmektedir. Buradan
yalnızca görsellerle değil, dinleme metinleriyle de çocukların öğrenmeleri istenen birtakım
belirli bilgilere, zararlı, akıl dışı, korkutucu, şiddete yönelten içeriklerle buluşmalarına olanak
sağlanmaktadır. Çocuklar bu tehlikenin farkına varamayacak kadar savunmasız ve masumdur.
Ayrıca bir yazarın metninden alıntı yapılırken değiştirme yapmak etik değildir.

Başka bir dinleme metni Yıldızlı Alfabe’dir. Adını yazmak isteyen fakat adı çok uzun
olduğu için bundan korkan, korkutulan bir çocuğun hikâyesinden söz edilmekte. Hikâyedeki
çocuğun adı Mustafa Can Yaşar Sönmez Şafak’ tır. Dinleme metninde bu ismin her seferinde

yerlerini değiştirip bazı isimleri ekleyip çıkarak zihinde kaos yaratılmaktadır. Nüfus
Kanununa göre bir kişi en fazla 3 isim alabilir. Hikâye akla ziyan ve gerçek dışıdır.

Kitapta uyumakla ilgili tekerlemeler ve görseller sıklıkla kullanılmış.

Kız pipeti çekerken oğlan neden garip garip bakıyor?

Bir eşek yastıkta yatarken diğer eşek neden
bön bön bakıyor.

Cinsellikle ilgili bilinçaltı oluşturacak görseller

Gece vakti güzel parka davet. Yanlış ileti gece vakti parka gidilmez

Çocuğun bildiği bir oyunla ilgili bir metin olduğu için çocuk okumaya gerek duymayabilir.

Korku dolu bir hikâye

Resimdeki görsellerle tüket, diyor!

El görseli 4 şeklinde gösterilmektedir. Zaten her gün televizyonlarda izlenen siyasi bir
propaganda işaretinin !.sınıf ders kitabında yer alması uygun değildir.

Görseldeki ineğin beş memesi vardır. İneğin dört memesi vardır. İneğin kuyruğu yer çekimine
karşı koymaktadır. Su ineğin ağzına uçmaktadır. Bu görsel gerçek dışıdır.

Seni leylekler getirdi yavrum hikâyesini hatırlatıyor.

Bu dinleme metni şiddet ve nefret temalı.

İlk Okuma Yazma kitabında harfler başka bir nesne yokmuş gibi E eşekle, A ayıyla, İ inekle,
F fareyle öğretilmeye çalışılmış. Kuşkusuz hayvan adları da öğretilmelidir. Ancak özellikle
şehirde yaşayan çocukların yakın çevresinde bulunmayan, bazıları da kaba anlama gelen
sözcükler seçilmiştir. Bunun nedeni hiçbir kasıt olmadan üç deneyimsiz öğretmen yazarın
pedagojik bilgi zayıflığı olabileceği gibi söz dağarcığının darlığı da olabilir. E elma, erik; A
armut, arı, ayva; İ incir, ip gibi çocuğun yaşamından örnekler verilerek öğretilebilirdi.
Öğrencilere harfleri E-A-K sırasıyla öğreten bu ilk okuma yazma kitabının 204. sayfasında
alfabedeki harfler A-B-C-Ç sırasıyla verilerek kitap kendi içinde çelişkiye düşmüştür. Kitap o
kadar baştan savma hazırlanmıştır ki 205. sayfanın başlığı "Dik Temel Abece" iken sayfada
0'dan 9'a kadar sayılar yer almıştır.
İlk okuma yazma kitabının da arka kapağında 1. Sınıf Türkçe Kitabında olduğu gibi "Güven
Usta" reklamı yer almıştır.
İlk okuma yazma kitabının da görselleri (adı belirtilmemekle birlikte kaynakçaya bakınca
anlaşılıyor) TTK Başkanının sahibi olduğu EDAM şirketine yaptırılmıştır.
Bu incelemeyle birlikte, okuldaki ders kitapları ve uygulanan eğitim adı altındaki
faaliyetlerin, okulun ‘’Bir Kitle İmha Silahı Aracı’’ olduğu bu nedenle okuldaki eğitimden

vatandaşların ümidini kesmesi ortaya çıkartılmış, TTK Başkanı’nın da istediği olmuş
sanılmamalıdır.
Bu çalışmanın amacı, tehlikeli ders kitapları, bu kitaplarının örtük iletilerinden ve
etkilerinden velilerin haberdar edilmesidir.

Velilerin okullarında kendi çözümlerini

üretmeleri, kendi vergileriyle ve yardımlarıyla ayakta duran okullarına, ulusal eğitim
programımıza (1968 Eğitim Programı) ve bilimsel ilkelere, Türk Millî Eğitimi Temel
Yasasında belirtilen ilkelere uygun olarak çağın koşullarına uygun olarak yeniden yazılıncaya
kadar Cumhuriyet dönemi ders kitaplarımıza sahip çıkıp, kullanmalarını sağlamaktır. Aynı
zamanda MEB üst düzey sorumlularının da bu duruma dikkatlerini çekmek ve yasal önlemler
almaları konusunda uyarmaktır.
Çocuklar ve veliler verilmek istenen bu kötü iletileri göremeyebilir ve kısa vadede
sonuçlarını kestiremeyebilirler. Bu zararın sonuçlarını kısa vadede görmek de mümkün
olmadığından zararın etkisi tahmin edilenden çok daha büyük olabilir. Bir kuşağa tarih ve
coğrafya yanlış ya da eksik öğretildi. Bu yüzden ülkemize yönelik kötü emellerden, zararın
nereden geleceği ve ülkemiz topraklarının işgal edildiği bilgisinden yoksun yaşamaktayız. Bu
yoksunluk eğitimle gerçekleştirildi. En önemlisi bu bilgilerden yoksun kalınca çocuklarımızı
gizli silahlardan (haklarının çiğnenmesinden, ders kitaplarından, internetten, sosyal çevreden)
korumayı da öğretemedik.
MEB'in 2005-2012'den beri yayınladığı kitaplarla çocuklarda disleksiye (öğrenme
bozukluğuna) yol açılması kimlere ne yarar sağlayacaktır? Bu gün MEB kitaplarıyla disleksi
olan çocuklara, çözüm yolu olarak ekranlarda yer alan kamu spotlarıyla,

disleksi olan

çocuklar birtakım kurum ve kuruluşlara yönlendirilmektedir. Bu kitabı okuyan çocukların
ileride özel eğitim kurslarına yani piyasaya teslim edileceği endişesi yaşanmaktadır.

