
1.Sınıf Okuma Yazma kitabında gördüklerim /M.MORGÜL 

Bu sene en yeni sistem(!) Okuma Yazma bu kitapla öğretilecek. Önce kapağını 

görelim. 

 

Birbirinin tepesine çıkmış, okuma yazmayla hiçbir ilgisi olmayan, kitaplara basıyor, dengesiz 

duruşlar, dünyayı boya ile kirletiyor… Sol elinde kalem…  

Kitap boyunca kalemler hep sol elde ve doğru vücut duruşu yok. Örnekteki duruşa 

bakınız; başı arkaya bu kadar dönemez, ağzı bu kadar çık olamaz, vb. 



 

 

 

Kitabın sayfalarına bakıyoruz; okul tabelamız değişti, okulumuz artık Atatürk İlkokulu 

değil! Eski kitaplarda okul tabelasında Atatürk İlkokulu veya Cumhuriyet İlkokulu yazardı. 

Okul bayrağı artık beyaz şeritli değil! Okulun çatısı çatı değil ve neden mor? 

 

 

 

1.TEMA: ZAMAN VE MEKAN 

SÜPERMEN ile okuma yazma öğretiyoruz! 

Modelimiz Süpermen, sol elinde kalem ve yazma pozisyonunda hiç değil, 

harfler de süs için. Zamana yolculuk edebilir, mekânı sınırsızdır;  



 

                     

Model uçan adamın tema ile bağlantısı şudur;  zamandan ve mekandan münezzeh 

uydurulmuş çizgi tiplemesidir.  

İngilizce 5.sınıf kitabında “can” fiili onunla öğretiliyor, haşa Allah: “Superman can 

save the world. He can help you!” 

Müzik nasıl yapılırmış… (Sh.14)  

Kan ter içinde müzik yapıyorlar. Çalanların hepsi ters tutuyor, şef de sopasını yanlış 

tutuyor ve gözleri kapalı.  

 



 

Keman çalan çocuğun başına göz yorucu/dikkat çelici mor bulanık nesne konulması 

gizli tacizdir, akıl çelicidir. Resimde gözünüz bir kere onu fark ettikten sonra diğerlerine 

bakmanız zorlaşmaktadır. Çünkü o şekil bir tek onda var, bulanıktır, soğukluk verir, zaten 

mor soğuk renktir.  

 Tekerlemeler şu hale geldi… 

             

             

 

               

       Geleneksel çocuk tekerlemelerimizde olmayan uyduruk şeylerle Okuma-Yazma 

öğretiyoruz.  

 

 

 

 



Okuma metinlerine resim sokmak…  

Yazı ile resim bir arada olamaz.  

2015’deki 1.sınıf kitabında bunun gibi yazı cümlesine sokulmuş karma yapılmış 

resimler vardı; “Ata (çöplük resmi) atma” yazıyordu. Bu kitaba açtığımız davayı kazandık. 

Bilirkişi raporunda resimle yazı birlikte cümlenin anlamını vermekte tereddüt yaratır, resmin 

tek bir kelimeyle karşılığı yoktur, şeklinde açıklamalarla buna bilimsel itirazımız olmuştu, 

kazandık. MEB mahkeme masraflarını ödemeye mahküm edildi, MEB bu karara itiraz etti, şu 

anda itiraz Danıştay’da görüşülüyor.   

Bu yıl bu kitapta bilirkişiyi atlatmanın yolunu bulmuşlar diyeceğim, ancak metnin 

altına şifre anahtarı koymuşlar, burada açıkça şifre eğitimi görüyorum. 

 Öykü de ne öykü ama, kahramanı Tüytop… Hiçbir çağrışımı olmayan görünmeyen 

bilinmeyen bir şey… Böyle uyduruk şeylerle çocuk zihinleri bulandırılıyor. Çocuk bu 

metinden bir şey öğrenemez. 

 

Çocuk dikkatini metni okumaya verecekken, baykuş gözleriyle dikkati çeldiriliyor, 

okuma ve anlamada sıkıntı yaşatır. Bu öğretim şekli, anlamlı okumada neden dünya 

sıralamasında geriye düştüğümüzün belgesidir.  

Çocuğun algısını bozmaya yönelik böyle gizli silahlarla yapılmış kitapların, Çocuk 

Koruma Kanununa aykırı olması hesabıyla, bütün veliler tarafından savcılığa şikâyet edilmesi  



gerekir.  Ve bunlarla eğitim olmaz, bu kitaplar yerine eskiden bizlerin okuduğu kitaplarla 

çocuğunuzun okula gönderilmeleri gerekir.  

Sevgili veliler, lütfen çocuğunuzun çantasına ne koyduğunuza bakın. 

Ayrıca, İsrail’de baykuş resmi ve baykuş sembolü kullanmak yasaktır; inanışlarına 

göre  “Viran olasın” bedduasıdır.  

Egemenlik kurdukları yerleri yıkıp viraneye çevirdiklerinde “orda baykuş öttürdük” 

derler. O nedenle asla kendileri için baykuş sembolü kullanmazlar. 
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