
 Değerli anne babalar, nineler dedeler, 

Çocuklarımızı kötü kitaplardan kurtarmak için bir şeyler yapmak lazım. Örneğin, 

aşağıdaki suç duyurusuna kimlik bilginizi ekleyip ilinizdeki Adliyeye götürebilirsiniz, ücreti 

yoktur.  

Çocuklarımız için 2018 yılı çok daha çetin bir yıl olacak, hele Yerel Yönetim yasası 

geçerse çocukları çok büyük felaketler bekliyor. Uyanık olmalıyız. M.M. 

 

 

   Cumhuriyet Başsavcılığına 

Ankara 

 

Suç Duyurusu: İlkokul 1.Sınıf Ders kitabını araç kullanarak TCK 86/2, 86/3-d, 87/2-

a-b ve 257. maddelerin ihlâli.  

 

Şikâyetçi :  ............. 

TC kimlik:  ............. 

Tel:          :  .............. 

Adres       :  .............. 

 

Şikâyet edilen: Talim Terbiye Kurulu Başkanı, Türkçe 1.Sınıf Okuma Yazma ve 

Türkçe Ders Kitaplarının yazarları, görsel tasarımcı ve metin yazarları, bu yazarların EDAM 

Şirketi. 

 

Konu: Milli Eğitim Bakanlığı “okutulması sakıncalıdır” raporu olan 1.Sınıf Türkçe 

kitabındaki yanlışlara devam etmekte ve bu yolla İlkokul çağındaki çocukların zihin ve ruh 

sağlığına kalıcı zarar vermektedir.    

 

Suçun kaynağı:   

11.İdare Mahkemesinde (Esas: 2013/1598) Türkçe-1 Okuma Yazma kitabına karşı 

açılan davada Milli Eğitim Bakanlığı “kitapta yanlış yoktur” şeklinde savunma yapmıştı. 

Arkasından İdare Mahkemesinin belirlediği bilirkişi heyeti tarafından kitabın bozuk görselleri 

ve diğer yanlışları tespit edilerek rapor halinde mahkemeye sunuldu. Çocuğun zihinsel 

gelişimine vereceği zararlar tek tek belirtilerek “okutulması sakıncalıdır” şeklinde rapor 

verildi. (Ek.1) 

2015 tarihli bu rapora rağmen Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2017-2018 ders 

yılında, aynı yanlışları daha da artırarak basıp dağıtmaya devam etti.   

 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

 

 

İSİM    İMZA     TARİH  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

AÇIKLAMALAR 

 

İşlenen suçla ilgili olarak: 

TCK’da, devlete ait kurum içerisinde kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye 

kullanmak suretiyle suç işlemesi söz konusu olduğunda ceza artırıcı hükümler bulunmaktadır:  

TCK  Madde 86  

(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin 

bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

(3) Kasten yaralama suçunun;  

b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan 

kişiye karşı,  

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,  

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,  

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.  

 

Suçun belirtileri: 

-Eğitimde kalitenin hızla düşmesi, Matematik’te 1999 Dünya ölçeklerinde 14. olan 

ülkemizin 2016’da en gerilere düşmesi,  

-Lise mezunlarımızın okuduğunu anlamada Dünya sonuncusu olması, 

-Liselerde işlenen cinayet suçlarının artması ve bu nedenle ilköğretim çağında aldıkları 

eğitimi sorgulama ihtiyacının doğması,  

-İlkokul çağında Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli ve Dispraksi (denge bozuğu) tanısıyla 

her yıl artan sayıda çocuğun psikologa gider olması,   

-Ders kitaplarındaki korkutucu ve itici görseller nedeniyle ders çalışmak istemeyen 

çocuk sayısındaki artış, 

-Özellikle kız çocukların korktuğu büyükçe yılan, fare, kurukafa, hayalet, vb resimler,   

-Hayat Bilgisi kitaplarında sürekli olumsuz örneklerin yer alması,  

-Ne olduğu tanımlanamayan (hayalet, canavar vb) algı-dışı yaratıklar,  

-Bilimdışı ve akla ziyan okuma metinleriyle çocuğu zihinsel kaosa sürükleme,  

-İnsanlar için yaşam alanı olmayan mekânlarda çocukların resmedilmesi,   

-İnsanların havada uçma özelliği varmış gibi sürekli ayakları yere basmadan ve  

dengesiz duruşlarda insanların resmedilmesi, yaşam alanlarının kaotik resmedilmesi, 

-Korkutucu dinleme metinleriyle çocuğun ruh dünyasını alt üst etme,  

-Matematiğin konusu olmayan yağmur damlası, kar tanesi, yıldızlar, denizaltında 

balıklar, uçuşan böcekler gibi tanelenmeyen nesneleri saymaya zorlayarak çocuğun doğal 

sayıları dahi öğrenemez hale getirmek, 

-Karıncaların bacaklarını saydırmak gibi algı-dışı örnekler içinde çocuğu çaresiz 

bırakarak hayattan soğumasına sebebiyet vermek,  

-Çocuğu eğitimden soğutarak okul dışı ortamlara kaçmasına sebebiyet vermek,   

-İlkokul yaşındaki çocuğu sürekli “Aşağıdakilerden hangisi değildir” gibi olumsuz 

sorularla negatiften düşünmeye zorlayarak çocuğun zihinsel gelişimini kapatmak, çocuğa 

“ben yapamıyorum” duygusu yaşatarak çevresiyle iyi ilişkiler kurmasına engellemek,  

-Milli ve manevi değerlerimizi hayvanların yanında, sayfanın dibinde, dağınık halde, 

orantısız, vb hatalı resmetmek suretiyle itibarsızlaştırmak, bu suretle çocuğu ilham alacağı 

değerlerden kopartmak,     

-Robotları aile bireylerinin yerine koyarak çocuğun sosyal ve duygusal gelişimini 

engellemek,  



-Denizin dibine yazı alanı açarak çocuğu orada yazmaya zorlamak, yaşam alanı 

olmayan bu gibi yerlerde kendini hissetmesine sebebiyet vererek çocuğa ruhsal daralma 

yaşatmak,   

-Türkçe dinleme metinleri koyarak çocuğu bir cinayetin tanığı pozisyonuna getiren 

öyküler dinletmek,  

-Türkçe ders kitaplarında 8.sınıfa kadar çocukları masal çağında tutarak ruhen ve 

zihnen büyümelerini engellemek, vb. 

....... 

 

21.5.2015 tarihli bilirkişi raporundan birkaç cümle: (Ek 1’den) 
1- Sözcük yerine resim kullanılmasının cümle kavramının gelişiminde karmaşaya yol 

açacağı,  

2-Kullanılan resimlerin anlaşılır olmamasının okuma-yazmada anlamayı 

engelleyeceği,  

3-Çocuğun yaşamında yer almayan davranışlara yönelik cümlelerin düşünmeyi 

olumsuz etkileyeceği, 

4-Türkçenin doğru söylenişine uygun olmayan cümlelerin Türkçenin yanlış 

öğrenilmesine sebebiyet vereceği,  

Bilirkişi heyeti bu raporun sonunda kararını şöyle özetliyor:   

“Kitabın bu özelliklerinin çocuğun dil, düşünce ve duygusal gelişimini olumsuz 

etkileyeceği, bundan dolayı okutulmasının sakıncalı olacağı kanaatine varılmıştır.”  

Bu rapor dava dosyasına girdi. Sonra, ertesi yıl dağıtılan kitaplarda benzer yanlışları 

fazlasıyla gördük; örneğin raporda sakıncası belirtilen “cümle içerisinde sözcük yerine resim” 

kullanılmasına aynen devam edildi, yanı sıra daha kötü görseller girdi kitaba.   

2017-2018 ders yılında dağıtılan Türkçe kitabında ise çok daha fazlası oldu; artık bir 

tür ajanlık eğitimi gibi, şifreli yazı okuma eğitimine dönüştü. Benzer şekilde “şifre okur 

yazarlığı” eğitimini İngilizce ve Arapça ders kitaplarında da görmeye başladık.  

 

 

DERS KİTABINDA RESİM İLE YAZI BİRLİKTE YER ALIYORSA 

SONUÇLARINI NE OLARAK GÖRÜRÜZ 

 

Kitabın adı: “İlköğretim Türkçe 1”, Okuma Yazma Öğreniyorum 

Yazarları: Remzi Demiroğlu, Emrullah Gökahmetoğlu,  

Yayınevi: MEB, 19.3.2012, 3.Baskı 

(11.İdare Mah. Dosya esas no: 2013/1598, Dava MEB’in karara itirazıyla 

Danıştay’da). 

Sayfa: 48 -85 

ATA (çöp-lük) ATMA!  

OYA (palto) ASMA! 

   
Dikkat: Bu kitabı kullanmış olan çocuğumuz çöp resmini yazı olarak görmektedir! 

 



    
 

Pedagojik açıklama: Çocuk/insan önce resimleri görme özelliğindedir. Dikkati ilk 

çeken resim olur. Oysa bu derste çocuk yazıyı okumaya dikkatini verecektir, bu dikkat akışı 

kesilmemelidir. 

İnsan beyni resim ile yazıyı birlikte ancak yazı bu resimle ilgili açıklama yapıyorsa 

bunu algılıyor ve kaydediyor. Yazı içinde resim kaotik durumdur.   

Yazı ile resim ayrı kuralları olan iki farklı disiplindir,  ikisinin kuralları beynimizde iki 

ayrı dosyada kodlanır. Burada gördüğümüz durumda zihnimiz bu görseli yazı dosyasına mı 

resim dosyasına mı koyacağını bilemez, kaos yaşar. Böyle dengesizlik karşısında hafıza 

kayıtları bulanıklaşır.   

İki örnek daha verelim.  

“Irmak ile Arılar” yazısında seçilen dengesiz cümleler ruhsal gerilim yaratacaktır.  

      
 

Gerilim cümleleri:  

Özel isim IRMAK mı yoksa dere olan IRMAK mı, belirsizdir. Irmağın serin olur suyu, 

ılık deyimi derede kullanılmaz.  Irmağa emir cümlesi “Akma ırmak akma” olmaz. Arılar çiçek 

koklamaz, bal toplar. Resimdeki çiçek midir, çiçek resmi midir, nasıl okunur, belli bir kuralı 

yok. Irmak ile arıların anlamlı bir bağlantısı yokken başlıkta aralarına “ile” bağlacı konmuş; 

bunca kuralsızlıktan çocuğun aklı dağılır, sıkıntıya girer, ruhsal daralma yaşar. Ruhsal 

daralmanın sonuçlarını ise birbiriyle sürekli çatışan çocuklar olarak görürüz. 

Çocuklar, ders kitaplarında ruhsal gerginliğe sebebiyet veren o kadar çok kötü 

cümleyle karşılaşıyor ki, bu yolla okul hayatı boyunca çocuğun yaşamla bağı sürekli 

gergin/stres içinde tutulmaktadır. Bu nesil çocukların stresten kaynaklı pek çok sağlık sorunu 

(fiziksel ve ruhsal sorun) yaşayacağını söylemek kehanet olmayacaktır.  

 

Kitabın adı: İlköğretim Okuma Yazma 1, (2015-2016 ders yılı) 

Yazarı: Özlem Doğan Temur,  

Yayınevi: Yıldırım Yayınları, Ankara 2015 baskı.  

Bu kitapla ilgili olarak, milli ve manevi değerlerimizi aşağıladığı için, korku görselleri 

ve porno içerdiği için hakkında Danıştay’da açılmış bir dava ve Cumhuriyet Savcılığına ve 

Genel Kurmay Başkanlığına yapılmış suç duyurusu mevcuttur.   

(Danıştay 8.Daire, Dosya no: 2016/1284, dava devam ediyor) 

 

Sayfa: 20 -29  

Resim-yazı kolaj cümleler: 



      
 

Gerilim cümlesi: “Ata at elle.” Oysa at ellenmez, at binilir.  

Bu elle kelimesi evde ve çocuklar arasında kullanılırken giderek pornoya 

dönüşmektedir! 

Yazının başlığı “Et” orada bir durum ifade etmiyor, böyle başlık olmaz, boşa düşüyor. 

Cümle içerisinde “1 atlet al” yazısında 1 (bir) rakamı kuralsız yazımdır, yazıyla 

yazılması gerekirdi. Resim ile yazının karışık kullanılması ne kadar yanlışsa, rakamların yazı 

içerisinde hatalı kullanılması da o kadar yanlıştır. 

“Tan, annene 1 atlet al” cümlesi anlamsızdır, uyduruk ifadedir. Anneler atlet değil 

fanila kullanır ve üstelik onu da çocuk annesine almaz. 

”Nine etli ... tat” ve “Anlat nine anlat” emir cümlesidir, yaşıtıyla konuşur gibi 

ninesiyle konuşulmaz, saygısız ifadedir, gerilim verir. 

Yaşamla bağ kurmayan böyle cümleler zihinsel faaliyet için kullanılamayacağı ve tam 

tersine düşünce enerjisini (akışı) kestikleri için strese sebebiyet verirler. 

 

AKIL SAĞLIĞINA VE GÖZ SAĞLIĞINA ZARARLI KOLAJ METİNLER 

 

Kitabın adı: İlkokul 1.Sınıf İlk Okuma Yazma  

Yazarları: EDAM Yazarları Davut Civelek, Derya Yılmaz Gündüz, Fatma 

Karafilik.  

Yayınevi: MEB Ankara 2017 

Sayfa 197: “Tüytop Ormanda” 

           

         



  
Görüldüğü gibi, bu sayfada çocuk resim ile yazıyı birlikte okumaya zorlanıyor.   

Bu bir şifreli yazı çalışmasıdır. Bu açıdan sakıncası milli istihbarat ve milli savunma 

ile ilgili merkezlere sorulabilir, ancak böyle bir metnin bu yaşta çocuğun ruhsal, zihinsel ve 

görsel gelişimine vereceği zararı konuşmak daha önemlidir.   

 

Metinde Gerilim cümleleri:  

A) Tüytop adında bir hayvan yoktur. Bu isimle çocuğun beyninde herhangi bir imaj 

canlanmaz. Böyle belirsizlik hali ruhsal gerginlik yaratır.  

B)Öykünün iki kahramanından biri muğlak. Muğlaklık, dengesizlik, akla 

oturmazlıktır, böyle yazılar aklı yorar, akla ziyandır.  

C) Ormanda kitaplık olmaz. Hayvanlar kitap okumaz, kitaplık kurmaz, yuva kurar.  

Çocuk yanıltıldığını sanıldığından çabuk anlar ve güvensizliğe düşer. Bundan sonra 

kitapları ciddiyetle okumaz. 

D) Dört kitabı dik resmetmek kitaplık değildir, oysa kitaplık rafları olan genellikle 

ahşaptan yapılan mobilyadır. Çocuğu şaşırtmak güven öldürür, kitaba ve eğitime saygısını 

yitirir.  

E) Yazının bitişi yarım kalmışlık duygusu veriyor, fikrini gerçekleştirmeden yazı 

bitiyor.  

F) Baykuş zaten kendisi negatif yüklü hayvandır, viran bırakılmış yurt çağrıştırır, hatta 

bu nedenle İsrail gibi bazı ülkelerde bu resmin kullanılması yasaktır. 

G) Şifrelerle yapılan bir okuma çalışması çocuğun yaşına da uymaz.  Sadece özel 

istihbarat birimlerinde yetişkinlerle yapılan ajanlık eğitimi için bu yöntem işe yarayabilir, 

çocuklara kullanılması pedagojik olarak sakıncalıdır.   

 

 



Kitabın adı: İlkokul Türkçe 1 Ders Kitabı  

Yazarları: Davut Civelek, Derya Yılmaz Gündüz, Fatma Karafilik. EDAM 

Yazarları 

Yayınevi: MEB Ankara 2017 

S.151-152 

Serbest okuma metni: Elektrikler kesildi! (....) Nasıl Kitap Okuyacak? 

 
 

Gerilim cümleleri: 

A) Tek satırda olması gereken başlık yazısı alt alta üç satır halinde olmamalıyken bir 

de iki satırı alacak kadar büyük bir tuhaf yaratık resmi orda dikkati dağıtıyor.  

B) Dikkat çeldirici öge aynı zamanda öykünün kahramanı olunca bir daha zararlı hale 

geliyor.   



                  
 

C) Resimdeki yaratığın adı Kırçıl imiş, onu şifre dizgesinde öğretiyor. Hayatta böyle 

bir canlı olmadığı için okunan metnin hayatla bağı yok. Daha baştan beyin 

bulandırıyor. Çocuk okuduğu metinle hayatın bağını kuramazsa ayakları yere 

basmaz, sağlıklı düşünemez. Hayal dünyasında gezer durur. Oysa eğitim çocuğu 

masal çağında tutmak değil, tam tersine çocuğun ayaklarını yere bastırmak, çocuğu 

hayatın gerçekleriyle adım adım buluşturmaktır.  

D) “Nasıl kitap okuyacak?” şeklinde soru cümlesiyle metin başlığı olmaz, bu 

kuralsızlıktır ve elektrik mi kesilir, elektrikler mi? Bu da çocuğun kafasını 

karıştıracaktır.  

E) İlk iki cümle arasında zaman kavramı allak bullak oluveriyor, sabah okumaya 

başlamış, hava kararmış, hala okumaya devam edecek, elektrikler kesilmiş... Bu 

saçmalığı çocuk daha ilk cümlede anlayacak ve metinle arasında ciddi bir 

yakınlaşma duymayacak, okunmanın anlamsız bir şey olduğunu aklına yazacaktır. 

F) Resimler yazıyı şişirdi, satırların arası açıldı, paragrafları yok oldu, cümleyi 

resimle başlatmak gibi kuralsızlık ve anlamsızlık baskın oldu, yazılar uçuşuyor. 

Sadece şifrelenmiş yazı nasıl okunur, çocuk bunu öğreniyor olacak.  

 

Bu metinle beraber çocuğun görsel algısında ve görme yeteneğinde ortaya 

çıkması muhtemel sıkıntılar:  

a-Şifrenin yazılı olduğu koyu kırmızı şeritte görme sıkıntısı oluşur; kırmızı zemin 

üzerinde siyah harfleri seçmek zordur, çocuk gözünü kısarak ve yaklaşarak bakmak zorunda 

kalacaktır. Çünkü kırmızı üzerinde siyahı görme hızı oldukça düşüktür, çocuğun göz sağlığına 

zarar verecektir. Bu sayfada beyaz zemin üzerinde olan siyah yazılar normal hızda seçilebilir 

iken, bu alanda görsel algı hızı düşer, göz yorucudur.  



Altı renkli şerit yazılar her zaman çocuğa zararlıdır, çünkü dalga boyu farklı renkler 

görme hızını değiştirir. Göz merceği hangisine uyum sağlayacağına karar verirken doğal  

olarak tereddüt yaşar, bu durum algıda gecikmeye sebep olur, okuma hızını düşürür.  

Bu gibi renk üstüne yazı yazmanın göz sağlığına vereceği zarar ve yaratacağı algıda 

yavaşlama (geç anlama) nedeniyle bu ders kitabı bir kere daha zararlıdır.  

b-Mizampaj hatası: Metne ilişkin açıklayıcı bilgiler dip not için ayrılan alt kısımda yer 

alması gerekirken, burada üst başlığın hemen altına getirilmiştir.  

“Tüytop Ormanda” parçasında şifreler sayfanın dibindeydi, burada ise şifreler 

yukarıdadır. Bu durum kuralsızlık örneğidir, tutarsızlık ve dengesizlik öğretir.   

c- Metnin devamındaki sayfada üç gaz lambası, üç el feneri, bir yaratık, bir de güneş 

resmi yer almış, üç el fenerinin çizimi ışıkların göze doğru getirilmesiyle bir daha dikkat 

çelici öge konumuna geçmiştir. Işığın direk göze getirilmesi görme duyusuna zarar verir. 

Burada el fenerinin tutuşu çocuğa yanlış gösterilmektedir, bu durum bir kere daha yanlıştır.  

d-El fenerinin ışığında kitap okumak ise göz sağlığı açısından önerilecek şey değildir.    

e-Kiler gece karanlık yerdir; çocuk karanlıkta yerdeki gaz lambasını duvardaki el 

fenerini görmüş... Çocuğa görülmeyecek mekanda eşya aramak hayal ettiriliyor; hayal 

edilmesi bile sağlıklı durum değildir. 

f- Zaman kavramını allak bullak eden yazı; çocuk (bugün) okumaya başlamış, akşam 

kilerde okumaya devam etmiş, orda uyumuş, ertesi gün sabah gün ışığıyla tekrar okumaya 

devam etmiş... Zamanda sınırsızlık algılanabilir değildir,  akla ziyandır.  

Bu kadar sıkıntı yaratan bir okuma metnine çocuklar doğal refleks olarak “okumak 

istemiyorum” diyecektir. Çünkü çocuklar yaşadıkları zihinsel ve görsel sıkıntıları izah 

edebilme becerisinde değildir, tepkilerini sadece “istemiyorum” diyerek belli ederler, tek 

savunma silahları bu sözcüktür. Oysa çocuklar böyle metinleri okurken bir tür zihinsel tacize 

uğramaktadırlar. 

g-Ayrıca burada, ne Türkçe paragraf yazım kuralına uyulmuş, ne düz yazı kuralına 

uyulmuş; hep kuralsızlık öğretiliyor. Kuralsızlık estetik algıyı köreltir. Estetik algı ise beynin 

düşünce enerjisi üretirken en çok ihtiyacı olan kaynaktır. Örneğin doğada bize bahşedilmiş 

muhteşem estetik düzen/akış vardır, bu akış beynimizi besler, o nedenle doğaya bakmak bize 

huzur ve güven verir, ruhumuza can gelir, gözümüze ışık gelir. Doğaya aykırı görseller ise 

ihtiyacımız olan enerji akışını keser, zararlıdır.  

Bu bilgi ışığında yukarıdaki sayfaya bir kere daha bakacak olursak; 

Gaz lambaları 90 derece dik/doğru zeminde dururken, el fenerleri onunla aynı 

düzlemde değildir; ne cümlede geçtiği gibi duvarda asılıdır, ne de okuma pozisyonunda bir el 

tarafından tutulmamaktadır, hatta eksi 25 derece ile imaj verilmiştir. Bu özelliğiyle dikkat 

çeldirici öge olma özelliği katlanmıştır.  

Özetle, bu metinde görsel algıda sıkıntı yaratacak pek çok şey vardır. 

...... 

Okuma Parçası eğer ana fikir ve bitiş duygusu vermeden bitiyorsa...  

Bu şifreli okuma metni 1.Sınıf Türkçe kitabının son sayfasıdır. Metin toparlayıcı tek 

cümle etmeden bitiyor. Gazeteden alınmış dedikodu haberi gibi okuma metni olmaz; çocuk 

eğitsel bir kazanım alacak okuduğundan. Metnin sonuna geldiğinde başıyla bir bağlantı 

kuracak, “demek ki neymiş?” diyecek, ana fikir çıkartacak.  

Bu metin ana fikir çıkartılacak bir metin değildir, okuma kitabına girmemesi gerekirdi. 

Ana fikir vermeyen okuma metni olmaz. Son paragraf bitiriş hissi vermelidir. Bitiş 

duygusu vermeden kapatılan bir kitap yarım kalmışlık duygusu verir, strese yol açar.  

Kitap bitti, ama ne çocuklara “İyi Tatiller” demek var, ne “Müjde Okuma Bitti” var, ne 

tatil hazırlığı...  

1970’li yılların Türkçe ders kitaplarıyla bir karşılaştırma yaptığımızda, hangisinde 

çocuğun daha ferahlatıcı ve zihin açıcı eğitim aldığı daha iyi anlaşılacaktır. (bkz.Ek.3) 



........ 

 

DENGESİZ RESİMLERE BAKMAK NEDEN ZARARLIDIR 

Doğadaki dengeyi/akışı hissetmek güven duygusu verdiği için aklın da ruhun da 

besinidir. Örneğin aynı düzlemde dizilmiş nesneler algılanabilirdir. Farklı düzlemdeki 

nesneleri birbiriyle ilişkilendirmek zihnin doğasına aykırıdır. O nedenle bir sayfada yer alan 

görseller eğer başka başka açılarda yerleştirilmişse beyin buna itiraz ediyor, onu kendine 

tehlike olarak görüyor ve onu diğerleri gibi dik-düz zemine oturtamayınca sıkıntı/gerilim 

yaşıyor.  

 “Dengesizlik” aklın kabul etmediği, hafızanın kayıt yapamadığı bir şeydir ve bugün 

bu ders kitaplarıyla eğitilmiş yeni nesil de “denge bozukluğu” yaşayan çocuklarımız vardır. 

Diğer yandan çocuklarımızın matematiksel düşünme becerileri azalmıştır, mesafe 

kavramlarıyla oynanmıştır. Örneğin “10cm ne kadar uzunluktur, elinle göster” dediğimizde 

lise çağındaki çocuklar bile tereddüt edebiliyor, ellerini neredeyse 30cm açarak 

gösterebiliyorlar.  

Çünkü 1, Matematik 2.sınıf kitabında bir karış uzunlukta olan bir alana bir tane 30cm, 

bir tane 15cm, bir tane de 20cm cetvel resimleri gördüler; böyle milimetreleri birbirinden 

farklı, dengesiz, tutarsız 10cm resimler gördüler.  Çünkü 2;  

a) On yaşına kadar beyne atılan bilgi yanlışları daha sonra düzeltilemiyor,  

b) Tutarsızlığı/dengesizliği beynimiz kabul etmiyor, evrendeki dengeyi aynen istiyor.  

c) Çocuklar pergel cetvel iletki hiç kullanmadan liseye kadar geliyor. 

Dengesiz duruştaki resimlere bakmak insana ürküntü verir; çünkü doğaya aykırılığı 

insan aklı (uluakıl) reddediyor.  

Ve, tüm bu pedagojik bilgilerin aksine ders kitaplarının kapakları dahi dengesizlik 

örneğidir. (bkz.2017-2018 ders yılı Türkçe kitap kapakları) 

 

          
 

 

Beş yıl önceki 1.Sınıf kitabında denge bozuğu görsel örnekleri:  



      
 

 
 

Aralıksız 2005 yılından beri bütün ders kitaplarında çocuklarımıza DENGE BOZUĞU 

(Dispraksi) görseller boca edilmektedir. Sonuçlarını şimdi görmeye başladık; özellikle 10 yaş 

erkek çocuklarda düz çizgide yürüyememe hali dahil birçok “denge problemi” baş göstermeye 

başlamış olup bu konuda psikologlara başvuran velilerin olduğu tarafımdan saptanmıştır. 

Aileler ve psikologlar bu tür bilgileri sır gibi saklamaktadır, bu da problemin ulaştığı boyutu 

görmeyi engellemektedir. 

.......... 

 

BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİTESİNDEN KÜRESEL PİYASAYA ERİŞİM 

 

1.Sınıf Türkçe kitabında, “Bilim ve Teknoloji” (s.113) ünitesinde çocuklara,  

a-Robot bebek Beberobo ile bir küresel pazarlama şirketine erişime aracı olunuyor.  

b-Robot köpek Siberton ile ABD Siberton Baptist kilisesine erişime aracı olunuyor.  

Robot ile bebek kelimesini yan yana getirmek bile yanlıştır; çünkü robot kelimesi 

sıcak aile ortamına dair değildir. Ancak merak edip internete Beberobo yazıp bakınca robot 

bebek pazarlama şirketi çıkıyor. Bu noktada, çocuğu eğitimin dışına sürükleyen bir tuzak söz 

konusudur ve cezası mutlaka vardır. 

Aynı ünitede bir de robot köpek var, adı Siberton. Bunu internete yazınca ABD’de 

ticaret yapan bir Baptist kilisesi çıkıyor.  

Henüz okula başlamış olan küçücük çocuklarımızı buradan ne tuzakların beklediğini 

tahmin etmek zor değil. Burada işlenen suçun çocukları koruma kapsamında bir cezası 

mutlaka olmalıdır. 



Çocuğu ailesinin bilgisi dışında böyle yerlere yönlendirmek suçtur ve devlet kurumu 

eliyle yapıldığı için ağırlaştırıcı kasıt unsuru taşımaktadır. TCK 86.madde kapsamında 

olamıyorsa da mutlaka bir cezai müeyyidesi olmalıdır. 

Bu tür suçların Çocuk Koruma Kanunu kapsamında olması gerektiğini düşünüyorum. 

...... 

 

DERS KİTABINDA KORKUTUCU GÖRSELLER   

 

Korkutulan çocuk; 

Ruhsal yara alır, içe kapanır, çevresine güven duymaz, saldırganlaşır,  yalan 

söyler, davranış kapar, korku duyduğu objeden uykuları kaçar, vb.  

Ders kitaplarında yer alan korkutucu görseller ve dinleme metinlerindeki korku sesleri, 

tıpkı çocuğa korku metinleri okutmak ve korku filmleri izletmek kadar sakıncalıdır.  

Böyle görsellerin çocuğun ruhunda ne gibi yaralar açtığını öğrenmek üzere 

başvurduğumuz psikolog ve psikiyatristler maalesef isimlerini vermekten kaçınmışlardır.  

Özellikle kız çocukların kitaptaki gibi gerçeğe yakın büyüklükte ve korku imajı 

yüksek resmedilmiş yılan, fare, hortlak, kurukafa, gibi itici görsellerden korktuğu bilinen bir 

durumdur. On yaş civarında erkek çocuklar ise bunlardan korkmadıklarını göstermekten haz 

duyarlar ve bundan bir oyun çıkartırlar, korkan kız arkadaşlarına bu resmi tutarak üstüne 

giderler. Böyle bir korkutma olayını yaşamış olan kız çocuğu doğaldır ki artık o kitaptan ders 

yapmak istemeyecek, sınıf arkadaşlarıyla sağlıklı iletişim kuramayacak, hatta okula gitmek 

istemeyecektir.  

Böyle bir olayı yakından tanıdığım eğitimci yazar Mahiye Morgül’den dinledim. Aile 

yakını olan bir kız çocuğu bunu yaşamıştı:   

“Kızımız İstanbul’da Ata İlköğretim Okulu 4.sınıf öğrencisiydi, Upgrade Fourth adlı 

İngilizce kitabının ortasında siyah ve tam sayfa büyüklükte bir kurukafa vardı, gözlerinden 

parlak ışıklar saçılıyordu, gerçekten ürkütücü bir resimdi. Kızımız bu resme bakmaktan 

korkuyordu, hortlak diyordu, geceleri uykuları kaçıyor, bu kitapla ders yapmak istemiyor, 

İngilizce dersine girmek istemiyordu. Sınıfta bu resimden korktuğunu bilen erkek çocuklar 

onu kızdırmak için hortlak resmini ona doğru uzatıp acımasız şakalar yapıyordu. Bir gün onu 

bahçeye kadar kovaladılar, kızımız demirlere çarparak başından yaralandı. Öğretmeni ise 

“Ama erkek çocuklar korkmuyor, kızınız çok yaramaz,” diyerek ailesine şikâyet etti. Aile 

psikologa gitti, çocuğun korkusu devam etti, çünkü aynı sınıfta o kitapla derse devam 

ediliyordu, ertesi yıl okul değiştirmek zorunda kalacaklardı.   

Karne tatilinde onlara misafir gittiğimde durum bana aktarıldı, kızımız şikâyet edildiği 

için endişeyle bana bakıyordu, gitti odasından kitabı getirdi, “İşte bu hortlak uykularıma 

giriyor, uyuyamıyorum, İngilizce dersi olduğu gün okula gitmek istemiyorum, akşamdan 

uykum kaçıyor” dedi. Kitabı aldım, orta sayfayı çektim yırttım, mutfağa götürüp ateşe tuttum 

yaktım ve o anda kızımızın yüzüne ferahlık geldi, gözleri gülmeye başladı, “Oh artık 

uykularımı kaçıramayacak” dedi, rahatlamıştı. 

Bu yöntemin korkuların yenilmesinde bir yöntem olduğunu duyardım, ilk kez 

uyguladım ve sonuç aldım. O günden sonra kızımız ders kitaplarında negatif enerji aldığı 

resimleri yırtmak suretiyle kendi kendine bir koruma önlemi almaya geçti ve 8.sınıfa kadar 

böylece geldi. Şu anda müzik sınavıyla girilen bir Lisede okumaktadır, ancak İngilizce dersini 

hâlâ sevmiyor.” 

Benzer olayları her çocuğumuz az veya çok yaşıyor. Eğitilmiş anne babalar bile 

sorunun kaynağını anlamakta zorlanıyor. Çünkü çocuklarının ders kitaplarını ya hiç 

görmüyorlar ya da görseler bile ders kitabında zararlı resimlerin olacağını akıllarına 

getirmiyorlar ve saydığımız nedenlerle okuldan soğuyan çocuklarına baskı yapmak suretiyle 

çocuğun yaşadığı travmayı istemeden daha da büyütmeye sebep olabiliyorlar.   



Kitaplardan birkaç korkutucu görsel örneği: 

1.Sınıf Matematik kitabında gerçek büyüklükte bir fare. (2017-2018 ders yılı) 

          
Not: Farenin kendisi de uzunluğu da asla matematiğin konusu olmamıştır! 

Pilot Okul İngilizce 5.Sınıf ders kitabından sayfa boyunda yılanlar ve 

canavarlar: (2017-2018) 

 
 

 
 

 

 
  



 

Türkçe-1, Dinleme metninde ayı saldırısına uğramış iki çocuk.(2016-2017)  

    
 

Okuma Yazma kitabında S sesi piton yılanıyla öğretiliyor! (2015-2016) 

   
İlkokul 1.Sınıf okuma yazma kitabına girmiş olan bu piton yılanı, kasten; 

a- Sıcak renklerde resmedilerek verdiği korku artırılmış, bu yolla çocuk gözünü 

yumduğu zaman dahi gözünün önünden gitmemesi sağlanmıştır.   

b-Dili dışarıda resmedilerek saldırganlığı artırılmıştır. 

c-Ağaçta yukardan bakarken resmedilerek “en güçlü olan” imajı verilmiştir.  

d- Çatal dili dışarıda resmedilerek korku ögesi bir kat daha artırılmıştır. 

Oysa piton yılanı; 

a) Yerde yaşar,  

b) Gri renkte olur  

c) Çocuk kitaplarında dili dışarıda yılan resmedilmez, bu bir pedagojik ve etik ilkedir. 

Diğer yandan çocuğa verilen bu yanlış bilgiyle çocuk her ağaçta piton yılanı var 

zannedecek, ağaç görünce içi ferahlamak yerine içine korku dolacaktır. 

 

Özetle 

Pedagojik ilkelere aykırı şekilde hazırlanmış olan ders kitaplarının sonuçlarını 

küçücük çocuklarımızda zihinsel ve ruhsal örselenmişlik olarak görüyoruz.   



Uğradıkları saldırının çok daha belirgin travmatik sonuçlarını blûğ çağına 

geldiklerinde yaşayacakları için ilkokul çağındayken ne derece yara aldıklarını ölçmek her ne 

kadar zor olsa da ülkemizin geleceğini ilgilendiren böyle bir durumda sonucu görmeyi 

beklemek gibi bir tutum içinde olamayız.  

Hukuk bilgim yetmeyebilir, ancak inanıyorum ki Savcılığınızın ehliyeti içerisinde 

mutlaka Türk hukuk sisteminin Türk çocuklarını koruyacak bir çıkış kapısı vardır. 

 

 

Sonuç olarak  
Yukarıda izah etmeye çalıştığım nedenlerle;  

Pedagojik yanlışlar içeren ders kitaplarını hazırlayarak, kamu kurumlarını buna alet 

ederek, çocuklarımıza zihnen ve ruhen saldıran, onları kasten yaralayan,  başta Talim ve 

Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş ve 2017-2018 ders yılına ait 1.Sınıf Okuma Yazma 

ve Türkçe Ders Kitaplarının yazar, görsel tasarım, metin yazarları ile bunları çalıştıran EDAM 

şirketinin,  
TCK md 86/1,  
TCY md 86/2, 
TCY md 86/3-d, 
TCY md 87/2-a-b, 
TCY md 257, 
Maddelere göre cezalandırılmasını, 

 

Saygılarımla arz ederim.   

 

 

İSİM-İMZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ek 1.  

2014-2015 ders yılında MEB tarafından dağıtılan 1.Sınıf Türkçe ders kitabı hakkında 

Bilirkişi Raporu: “OKUTULMASI SAKINCALIDIR”  

 

 


