
  Türkçe Kitabında Bozuk Bayrak  

 

 Kitabın adı: Türkçe 7 

Yayınevi: Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları Yayınları 

Hazırlayanlar: Cemal Bıyıklı, Sevgi Sıla Bilgin, Betül Çandır, Sevda Arslan 

Kapak Tasarımı: Ceren Çapanoğlu 

Dizgi: Ayşe Onur 

Resimleyen: ..... (Maalesef en büyük sorumlunun adı yok!) 

Bu kitabı karikatür dergisine döndüren sorumluyu gerçekten merak ediyorum.  

Kitabın bütün resimleri karikatür, Türk bayrağı da, Türkiye haritası da, insanları da 

karikatür. Bu kitap zaten ilk sayfasında “Karikatür bir iletişim sanatıdır” diyerek Türkçe 

Yazın sanatının konusu olmayan bir kavramı getirdi çocuğun önüne koydu.  

Şimdi siz bir veli olarak değil bir Türk vatandaşı olarak kitaba bakın. Aşağıdaki 

42.sayfasına bakın, paragrafa ve altındaki resme bakın. Birden fazla yanlış göreceksiniz.   

 

                 
 

YAZI METNİYLE İLGİLİ YANLIŞLAR 

*Metnin başlığı yok. Oysa kitabın “içindekiler” bölümünde bu metnin adı 

şöyle: “Mustafa Kemal Atatürk’ten Alıntı”  

“Alıntı” diye bir başlık olmaz. Başlık konunun en kısa ve en çarpıcı özetine 

denir! Burada başlık şöyle olabilirdi: 

-Atatürk diyor ki... 

-Büyüklük odur ki... 



*Kaynak diye internet adresi verilmiş, böyle şey olmaz. Basılmış eser adı 

verilmelidir.  

*Bu kısa söylev nerede, kimlere, niçin ve hangi tarihte söylenmiştir, 

belirtilmemiştir, bu açıdan da eksiktir.  

Eğer bir metinde “Kim, Nerede, Ne zaman, Neyle, Nasıl, Niçin” sorularına 

cevap yoksa bu metin ders kitabına girecek değerde değildir. 

* Bu sayfanın başlangıcı belirsizdir. Yazıya başlıksız girildiği için, sanki bir 

önceki sayfanın devamıymış gibi yanıltıcı imaj veriyor. Bu da çocuğa yapılmış şaka 

gibi, yazının ve yazarının değerini düşürür.  

*Son satırındaki “Büyüksün.” yazımı hatalıdır;  cümle bitmeden nokta 

kullanılmaz. 

*Kısa söylevler okuma metni yapılmaz. Ancak, bu söylevin geçtiği yaşanmış 

bir öykü anlatılır, bu söylev o öykü ile birlikte kitaba girer. Edebi metin böyle olur.  

  

RESİMLE İLGİLİ YANLIŞLAR 

*Türk Bayrağı; rengi bu değildir, ters çizilmiş, sapın yarısından tutulmuş 

ve orantısı bozuk haldedir. 

*Türkiye Haritası; sınırları bozuk ve Kıbrıs Türk devleti yok edilmiş! 
*Bayrağı tutan adam; belden yukarısı arkaya bakarken belden aşağısı bize 

bakıyor. Bayrağı sağ eliyle mi tutuyor yoksa sol eliyle mi, belirsiz. 

Yüzsüz insan resmedilmez, yönü belirsiz insan çizilmez. 

*Resim boya olduğu halde adam kalemle çizilmiş. 

...... 

Değerli ADD yöneticileri ve üyeleri! 

Derneğinizin adı bu kitapta böyle bozuk bayrak ve bozuk Türkiye haritasıyla 

birlikte verilmektedir; böylece hem derneğinizi değersizleştirme olayına tazminat 

davası açma hakkınız doğmuştur, hem de kitabın onayının kaldırılması için Milli 

Eğitim Bakanlığına dava açma hakkınız doğmuştur. Her ne kadar kitabın iç kapağında 

Milli Eğitim Bakanlığından onay alındığına dair bir not yoksa da, böyle bir dava ile 

hukuki süreci siz hatırlatmış olursunuz.  

Ayrıca belirteyim, Türk Bayrağının ve Türkiye’nin bozuk resimlerinin kitaptan 

kaldırılması talebiyle dava açmak için ADD üyesi olmak gerekmiyor, her Türk 

vatandaşı bayrağını korumak için dava açabilir, tepkisini ilgili kurumlara duyurabilir.  

Şimdi Atatürk’ün “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün 

vatandır” sözünü anımsadınız, değil mi? 

Bu yazım pek bayramlık yazı olmadı, bağışlayınız.  

Çocuklarımızı kurtardığımız gerçek bayramlarda buluşmak dileğiyle...  

 

  Mahiye Morgül 

16.7.2015   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


