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Konu: 2017-2018 ders yılında İlköğretim okullarına dağıtılan Matematik-2 Ders ve 

Öğrenci Çalışma Kitabının yazarları, görsel tasarım ile basım ve dağıtımını yapan MEB Talim 
Terbiye Kurulu Başkanlığı hakkında suç duyurusu.  
  

İstem:  
Matematik öğretim kurallarına aykırı şekilde kitap yazarak çocuğun akıl ve ruh 

sağlığına zarar veren, çocuğu öğrenme güçlüğüne sevk etmek suretiyle öğrenme isteğini yok 
eden, Anıtkabir resminin yanına korku görseli koyan ve bu suretle çocuğun maneviyatını 
bozan, bütün bunlarla çocuğun matematiksel düşünmesini ve zihinsel gelişimini engelleme 
suçu işleyen yukarıda adı verilen kişilere ve kurum yöneticilerine, tarafınızdan belirlenecek 
olan ceza maddelerine göre ceza verilmesini, ve;  

50.sayfada Anıtkabir resminin yanına korku görseli koymak suretiyle üretilen imajın 
Psikiyatristlere ve Psikolojik Harp uzmanlarına inceletilmesini, alınacak rapora göre bu 
görselin cezai karşılığını belirlemenizi ve bu durumu ceza artırma sebebi kabul etmenizi talep 
ediyorum.  

 
GEREKÇE 
2010 yılından beri kullanılmakta olan 2.Sınıf Matematik Ders Kitabı’nda sayısız 

pedagojik yanlış ve beraberinde kavram yanlışları bulunmaktadır.  
Matematik kitabı parçalı/fasikül halindedir, bu da yanlıştır; konuları parçalayıp 

dağıtmak, bilgiyi derli toplu tek bir yerde tutmamak, konuların akılda tutulmasına engeldir. 
Çocuğun aklını dağıtmak ona verilecek en büyük zarardır.   

Kitapta cetvel görselleri dahi parçalı halde verilmektedir, cetvel görselleri arasında 
tutarlıklık yoktur.  

 
CETVEL RESİMLERİNDE TUTARSIZLIK (s.6-7-79-81-86-87-89-90-92) 
a-Kitapta toplam 13 kere cetvel resmi var ve çoğu 0’dan başlamıyor; başlama noktası 

her bir cetvelde başka başka olamaz, olursa çocuğun aklı karışır.   
b-Hiçbirinin santimetresi normal cetvelin santimetresini tutmuyor. Bu durum çocukta 

mesafe kavramı oluşmasına engeldir, akla ziyandır. 
Kural: Matematik Bilimi kuralları olan bilimdir.  
Farklı cetvel çizimleri tutarsızlık gösterdikleri için belli bir kural oluşturamaz. 
Kuralsızlık çocuğun aklını bulandırır, matematiksel düşünmeyi yok eder.   



Matematik dersi sayılarla denklem/eşitlik/denge kurmanın öğretisidir ve 
“Matematiksel düşünme” denilen zihinsel beceri, zincirin halkalarını akıl bağlarıyla “denge” 
üzerinden kurma becerisidir. Tutarsızlık ise akıl bağlarını kopartır, akli denge sorunu yaratır.  

Cetvel, bir araç olarak geometri dersi için olmazsa olmazdır. Geometri, nesneler 
arasında metrik bağ kurmayı, bu sayede “analitik düşünme”yi sağladığı için mühendisliğin de 
temelidir. Cetveli kuralsız hale getirmek analitik düşünmeyi ve hatta çocuğun mühendis 
olmasını baştan kapatmak demektir.  

Bu sakıncaları nedeniyle, çocuğu bozuk cetvellere baktırmak çocuğa karşı işlenmiş 
ağır suçtur.  

Kural : Matematik bilimi “birim” kullanan bilimdir.  
Birim demek, ölçülebilirliği kesin/net olan demektir. Bu kitapta ise net bir uzunluk 

ölçüsü/birimi vermiyor, aksine verilenler çocuğun matematiksel düşünmesini bozuyor.  
Ayrıca; resim üzerinden cetvel kavramı verilmez, çünkü resimdekiyle gerçek cetvel 

arasındaki birim santimler birbirini tutmayacaktır, kitaptakiler de tutmamaktadır.  
Çocukların okula başladıktan sonra sistemli olarak Matematiği anlamaz hale nasıl 

getirildiğini açıklamaya devam edelim.  
 
MASALDAN MATEMATİK SORUSU OLMAZ 
Matematik-2 Ders Kitabı’nda çok sayıda masaldan soru var.  
Kural: Masallar matematiğin konusu değildir. 
Masaldan matematik sorusu olmaz! 
1.Örnek: 5.sayfada resimli olarak yer alan “Gargamel, Bilgin Şirin’in sakladığı 

hazinenin haritasını ele geçirdi. Haritada yazan adım sayısına göre göle doğru ilerledi...”  
Yaşamla örtüşmeyen böyle bir soru çocuğun matematikle bağını keser, onu hayal 

aleminde dolaştırır.  
2.Örnek: 95.sayfada yer alan Pinokyo’nun burnu!... 
 

 
 
3.Örnek: 97. sayfada yer alan,  Kırmızı Başlıklı Kız’ın yürüdüğü yol!.. 
 

 
 



Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi, bu kitabı kullanan öğrenci soruyu ciddiye alıp 
toplama işlemini cevaplandırmış, ancak çocuğun sonucu nereye yazacağı belirsiz 
bırakılmıştır. Bu noktada çocuğun beynine bir kere daha kuralsızlık ekilmiştir. 

Ayrıca resimde dikkat çeldirici yanıltma tuzakları var; bunlar da pedagojik hatadır.  
 
4.Örnek: 93. sayfada yer alan, Üç Çalışkan Kunduz köprü yapıyor!.. 
Köprünün uzunluğunu bulduracak ancak sorunun görselindeki köprü düz değil, 

eğridir!  
Çocuğu eğriye baktırıp doğru imiş gibi cevap istemek, çocuğa algı tuzağı kurmaktır. 
Düz, dik, eşit, doğru gibi temel geometrik kavramlar daha baştan böyle yanlış 

öğretilirse çocuğun matematiksel düşünmesi baştan kesiliyor demektir, suçtur.  
 
BİRİM OLUŞTURMAYAN NESNELER SAYILAMAZ 
Matematik biliminin tanımında “birim” vardır:  
“Sayılabilir ve ölçülebilir nesnelerin sayılabilmesi ve ölçülebilmesi için birim kullanan 

bilime Matematik denir.” (Tane, kilo, litre, metre, TL, gibi.) 
Tanımından da anlaşılacağı üzere, birim oluşturmayan nesneler Matematiğin konusu 

değildir. Başlangıç eğitiminde birim olarak TANE kavramı kullanılır. Çocuğun masanın 
üzerine koyup eliyle tek tek dokunarak (test ederek) yani tane tane sayabilmesi gerekir.  
 Kural: Birim oluşturmayan nesneler matematiğin konusu değildir. 
 Kitapta bu kurala aykırı birçok etkinlik görülüyor.  
 Örnek: 87.sayfada yer alan görselde, kovaya düşmekte olan yağmur damlalarının iki 
ayrı kovayla eşleştirilmesi isteniyor. Bunun hayatta olamayacağı açıktır.  

Üstelik damlalar dik olarak yere inmesi gerekirken, her bir damlayı başka kovayla 
eşleştirmek suretiyle biri sağa yatık diğeri sola yatık düşen damlalar hayatta olabilirmiş gibi 
imaj veriliyor. Bu yolla çocuğun DİK kavramını algılaması da engelleniyor.  

 

 
 



Yukarıda bulunan 87.sayfada farklı uzunlukta cetveller görülmektedir. Kitabın 
üzerinde cetvelle bu uzunlukları ölçtüğümüzde, gerçek uzunlukları şöyledir: 

20-30 arasını gösteren resimdeki uzunluk, gerçekte 9 santimetredir. 
20-35 arasını gösteren resimdeki uzunluk, gerçekte 13 santimetredir. 
Görüldüğü gibi, çocuğun matematiksel düşünmesi defalarca örselenmektedir. 
 
CANLILARI BİRBİRİNE KARIŞTIRMA 
İnsanlar aklıyla hareket eder, hayvanlar ise içgüdüleriyle.   
Hayvanların da insanlar gibi matematiksel düşünme özelliği varmış gibi yanıltıcı bir 

bilgi asla ders kitaplarına giremez, hele de Matematik kitabına hiç giremez, girmemelidir. 
Aksi hâlde çocuk bilimsel düşünmeye geçemez, yani çocukluktan çıkamaz; bedeni büyür ama 
aklı büyüyemez. Bu durum, bugün ciddi bir sorun olarak karşımızdadır.  

Kural: Yalnızca insan beyni matematiksel düşünme özelliğindedir.  
2.Sınıf Matematik ders kitabında bu kurala aykırı sorular var.  
Örnek: 84.sayfada, “Zeynep ile kedisi Tekir birlikte televizyondaki bilgi yarışmasını 

izlediler.... A takımının toplam kaç puan kazandığını Zeynep ve Tekir zihinden nasıl 
buldular?” 

Tekir de beraber düşünüyorsa, bu çok vahim hatadır, doğa bilimleri de yanlış 
öğretiliyor demektir. Çocuğun aklı allak bullak edilmektedir; ciddi suçtur. 

 
KAVRAM EĞİTİMİ, TEMEL EĞİTİMDİR 
Matematiksel düşünmek, temel kavramların doğru öğretilmesiyle yakından ilgilidir. 

Çünkü insanoğlu düşünme edimini sadece ve sadece kavramlarla yapabilmektedir. O nedenle 
temel eğitim demek aynı zamanda kavram eğitimi demektir. Eğer kavramlar doğru verilmezse 
çocuk düşünme faaliyetini gerçekleştiremez. 

Matematik dersinde, Dik, Düz, Eşit, Doğru kavramları gibi Yatay (Uzunluk), Dikey 
(Yükseklik) kavramlarının da doğru öğretilmesi gerekir.  

Bu kitapta yanlış kavram eğitimi verildiğine dair iddiamızı güçlendirecek bir görsel 
daha var:  

70.sayfada uçurtma uçuran çocuğun elindeki ipin 90 derece dik resmedilmesi:  
a-Çocuğa ipin uzunluğu sorulmaktadır; oysa uzunluk kavramı dikey resimle verilmez. 

Bunun adı  uzunluk değil, “yükseklik”tir.  
b-Hiçbir uçurtmanın ipi 90 derece dik olmaz, yatık ve eğri olur.  
c-“Uzunluk” kavramı yatay düzleme aittir, yükseklik ise “dikey” düzleme ait 

kavramdır.  
Çocuğa “yükseklik” gösterip “uzunluk” sormakla, çocuk bu kavramları birbirine 

karıştıracak ve sonuçta Matematiği anlamıyor diye suçlanacak, damgalanacak, ötelenecektir. 
Buna sebebiyet vermek çocuğa karşı işlenmiş suçtur. 
 
ATATÜRK İLE KORKU RESMİNİ EŞLEŞTİRMEK! (s.50) 
İnsan/çocuk kendisini mutlu edecek olan bilgiyi öğrenmek ister, mutlu olacağını umut 

ettiği şeyi öğrenmek için harekete geçer. Bu nedenle eğitimde korkunun yeri yoktur.  
Kural: Çocuk korkuyla eğitilmez, çünkü korku zihinsel faaliyeti keser!  
Ancak bu kitapta bunun ötesinde daha büyük bir sıkıntılar var.   
Öncelikle bilinmelidir ki, bir sayfada yer alan görsellerin hepsi birlikte algı alanımıza 

girer. Örneğin sayfanın bir yerinde duran korkutucu (negatif enerji yayan) bir görsel, aynı 
sayfadaki diğer öğelerle eşleşerek onları da korkutucu kapsamına sokar, çünkü negatif 
enerjinin egemen olma özelliği vardır.  

Bunu öncelikle belirtmek şunun için gerekti; 50.sayfada Anıtkabir resminin altına bir 
korkutucu resim konmuştur. Bu çok ciddi ve sıkıntılı bir durumdur. (Bkz. Ek: 1 ) 



Sayfada yer alan aşağıdaki korku ögesinde karanlıktan dehşetle etrafa bakan elli çift 
göz görülüyor. Çocuktan bunları ikişerli sayması isteniyor: 

“Aşağıdaki resimde kaç tane göz olduğunu ikişer ikişer sayarak bulunuz”deniyor. 
a-Çocuk, çift gözleri ancak dokunarak sayabilecektir. Oysa insan gözü dokunarak 

sayılamaz!  
b-Bu ürkütücü gözlere çocuk dokunmaya mecbur edilmektedir. Zor bir andır, tüm 

insanî duygular burada tarumar edilmektedir.  
c-Özellikle erkek çocuklar bundan davranış kopyalayabilir ve parmağını 

arkadaşlarının gözlerine doğru uzatarak çevresini rahatsız etmeye başlayabilir. 
d-İnsan bedeni TANE ile ifade edilmez, hem de etik değildir.  
e-Saydıktan sonra çocuktan sonucu “100 tane göz var” şeklinde ifade etmesi 

isteniyor. Oysa insan gözü çift ifade edilir.  
 

 
 
 f-Bu soruda çocuk insan doğasına aykırı düşünmeye zorlanıyor.  

g-Resmin çerçevesi de bulanıktır. Çerçevenin net çizgilerle sınırlı olmaması bu resme 
sınırsız karanlık imajı vermektedir. Bu durum, daha yüzlerce karanlıktan bakan göz varmış 
gibi korkuyu artırma tuzağıdır.  

h-Bu resim sayfanın alt kısmındadır, sayfanın üst kısmında ise Anıtkabir ve önünde 
içeriye girmek üzere resmedilmiş iki öğrenci grubu var. Ancak bu çocukların ilgileri 
Mozole’ye dönük değil, sağa sola birbirine bakarken, tereddüt halindedirler.  

Bu resim, çocuğun kafasında soru bırakacak bir resimdir.  
i- Eğer, 50.sayfanın tamamına bir bütün olarak bakarsak, Anıtkabir ile korkulu 

gözlerin eşleştirildiğini görürüz. Bu eşleştirmeyi destekleyen bir öğe daha vardır, Anıtkabir’in 
görülebilen iç mekânı karanlık olarak resmedilmiştir.  

Bu sayfada görsel tasarımcının çok özel çalışma yaptığı anlaşılmaktadır.   
Bu sayfanın çocuğumuza vereceği zarar, gerek çocuğun psikolojisini bozmak 

açısından ve gerekse manevi değerlerimizin aşağılanması açısından, Psikologlar ve Psikolojik 
Harp uzmanları gibi alan uzmanları tarafından incelenmelidir.   

Başsavcılık makamının bu talebimizi değerlendireceğini umut ediyorum. 
 
BEYNİMİZ RİTMİK SAYMA ÖZELLİĞİNDEDİR 
Ritmik dizilişte olmayan nesneleri saymayı beynimiz reddeder, bu nedenle dağınık 

duran nesnelere bakmaktan rahatsızlık duyarız. Ritmik dizilişteki nesneler hızlı algılanır. 
Beynin bu özelliği nedeniyle örneğin çarpım tablosu aynı zamanda bir ritim tablosudur. 

51.sayfada yer alan görselde, dağınık halde duran yaprakların üzerinde 30’a kadar 
sayılar var ve kurbağanın geriye doğru ikişer sayarak zıplaması isteniyor.   

1.Yanlış: Ritmik dizilişte olmayan, yani dağınık halde olan nesneleri hızlı görmek 
olanaksızdır. Çünkü dağınık duran (aritmik /ritmik olmayan /ritimsiz) nesneleri gözümüz 
seçerken zorlanır ve bu nedenle algıda gecikme yaşanır.  



Kısaca dağınık nesneleri saymak, geç algılama, algıda yavaşlama ya da öğrenme 
güçlüğü şeklinde ifade ettiğimiz algıda azlık hastalığına sebebiyet verir.  

Kitabın kapak resmi de böyledir, ritimsizdir; iri yazılı rakamlar nedensiz olarak karışık 
(1-4-3-7-6-8-0-9) resmedilmiş haldedir. Daha kitabı açmadan çocuk anlamsız şekilde duran 
rakamlarla bombardıman ediliyor. 

2.Yanlış: Sorunun kahramanı çocuğun kendisi değil, kurbağa olarak verilmiştir. 
Hayatta ikişer ikişer zıplayan bir hayvan olarak da bilinmez.  Soruya göre, geriye ritmik 
sayma işini “kurbağa” yapacağı için, çocuk kendi üstüne almayacak ve gereken hızlı/ritmik 
düşünme temposuna girmeyecektir. 

Oysa Matematikte, çocuğa ritmik sayma becerisi kazandırmak hedeftir. Buna engel 
olacak şekilde, a) 3.şahıs üzerinden soru sormak, b) ritmik zıplama özelliği olmayan 
hayvanlar üzerinden sayı saymaya çocuğu zorlamak hatadır.   

........... 
 
Kitabın 2.yarısı; Öğrenci Çalışma Kitabı 
Bu bölüm ayrı kitap gibi yeniden sayfa numaraları verilmiş haldedir, şaşırtıcıdır.  
Bir kitabın yarısı başka bir kitap olamaz. Çocuğa, “Kitap neye denir?” konusunda bile 

doğru kavram vermiyor.  Bu hatalı tutum disleksi malzemesidir. 
 
Atatürk resmini bir bahaneyle küçültmek... 
Sayfa 58: Sayfanın dibinde, oldukça küçültülmüş halde kâğıt para ve üzerinde minicik 

kalan bir Atatürk resmi var.  Manevi değeri en yüksek olan Atatürk resmini bu görsel tuzakla 
o kadar küçültmüşler ki, 2 santimlik alan içinde kenarda adeta kaybolmuş haldedir. 

Burada Atatürk’ü iki santimetre kadar küçültüp sonra da üstüne cetvel koyup 
ölçtürmek ile karşılaşıyoruz. Atatürk’ü cetvelle ölçmek gibi tuhaf bir kavram beyin altına 
gönderiliyor. Bu görselle Atatürk’e bir daha değersizleştirme yapılmaktadır. 

 

 
 
Ayrıca; 
a-Kağıt para uzunluk ölçümü için değil, sadece üzerinde yazan para değeri olarak 

Matematiğin konusudur. “Değer” kavramını da yanlış öğretilmektedir. 
b-Keza, çilek de, balina da, uzunluk kavramı vermek için kullanılacak öğe değildir. 
c-Bu görseli sayfanın en altına koymakla Atatürk’e bir kere daha değersizleştirme 

yapılmaktadır.  
d- Atatürk resmi bulunan kâğıt para bir fotoğraf olduğu halde diğer resimler fotoğraf 

değil çizimdir; bu durum fotoğrafın değerini bir daha düşürür. 



e- Atatürk’ten önce çocuğu zıplayan çekirge imajıyla doldurmak da büyük hatadır; 
üzerine çekirge zıplamalarını anlatan bir soru koymak, hiç hoş değildir, en azından 
saygısızlıktır.   

Tüm kitaplarda Atatürk’e sistemli saygısızlık yapıldığı kanaatindeyim. Tüm 
kitaplarına inceleme başlatılması için bu hususu suç duyurusu kabul etmek Başsavcılığın 
tasarrufunda olacaktır. 

 
 
ÇEKİRGENİN BİR SEFERDE NE KADAR ZIPLADIĞI! 
58.sayfada yer alan 2.soruda çekirgenin bir seferde kaç santimetre zıpladığı soruluyor.  
Matematiğin konusu hiç değildir, olsa olsa şaka sorusu olabilir.  
Bilim dışı sorudur. Çünkü test edilemeyen bilgi bilimsel değer taşımaz, Matematiğe 

girmez. Doğa bilimlerinin bile konusu olmayan böyle bir şey çocuğun zihnini boşa işgal 
etmektir. Bu kadar saçma bir şeyle Matematik eğitimi olamaz! Çocuğa zulümdür. 

 
ŞAKA GİBİ SORULARLA MATEMATİK YAPILMAZ!  
Matematik ciddi derstir, şaka dersi değildir. Şaka dalga geçmek için yapılır, derste 

yapılmaz. 
1.Örnek; sayfa 59’da yer alan aşağıdaki görselde iki şaka var.  
 

 
 
a-Çocuğu eğri çizime baktırıp metre (düz-doğru) ölçümü yaptırmak, şaka gibi!  
b-Hayvanat bahçesinde leyleğe ait barınak olmaz! Çünkü leylek göçmen kuştur. 
Matematik gerçekliktir, şakayla matematik olmaz.  
 
2.Örnek: Sayfa 24’de, geometrik şekil üzerinden yürüyerek yuvasına ulaşacak olan 

bir karınca, yolda hangi hayvanlarla karşılaşacak acaba, diye soruluyor.  
Bu bir şakadır. Çünkü görselde yer alan hayvanların (karınca, fare, kirpi, kurbağa, 

kuş) hiç biri birbiriyle aynı yaşam alanı içerisinde bulunmazlar ve bunlar birbirini görür 
görmez yer; kirpi kurbağayı yer, kurbağa fareyi, kuş karıncayı yer.   

Şakadan Matematik sorusu olmaz. Olursa çocuk Matematiğin gerçeklikle bağını 
kuramaz, düş ile gerçek arasında bocalar. Bu da sağlıklı düşünmeye engeldir. 

 
Sistematik Şaka Soruları...   
Benzer bir soru 1.sınıf Matematik kitabının son sayfasında, “hangisi daha ağırdır” 

şeklinde yer almıştı; fil, fare, leylek, devekuşu!.  
Hiçbirinin ağırlığı çocuk tarafından tartılamazdı, bu hayvanlar aynı yaşam alanı 

içerisinde hiçbir zaman bulunamazdı ve hepsi bir diğerinden korkan hayvanlardı; fil fareden 
korkar, fare leylekten, devekuşu filden...  



Görüyorum ki Matematik öğretiminde sistematik olarak çocukların aklını karıştıracak 
şaka sorular yer almaktadır. Bu durum çocuklarımızın akıl ve ruh sağlığını koruma anlamında 
beni daha da endişelendirmektedir.  

 
 
 
Özetle 
Yukarıda örneklerle açıkladığım sakıncaları nedeniyle “Matematik-2 Ders Kitabı” 

bilimsel eğitim vermeyen, pedagojik kurallara aykırı basılmış, çocuğun zihinsel gelişimine ve 
ruh sağlığına zararlı bir kitaptır.  

Temeli yanlış başlamış olan bir bina nasıl ki yükselemezse, matematik temelini bu 
kadar yanlış öğreten bir ders kitabından sonra çocuğun iyi bir Fen Bilimleri Eğitimi alması hiç 
mümkün değildir.  

Böyle hatalarla dolu bir kitapla matematik öğretmenin sonuçlarını çocuklarımızda 
öğrenme güçlüğü olarak, disleksi, diskalkuli, disgrafi ve dispraksi olarak göreceğiz, 
görüyoruz. Çocuklarımız psikologlara akmaya başladı. Bu tanılarla rapor almış çocukların 
ileride daha ne gibi sorunlarla karşılaşacakları ailelerini de endişelendirmektedir. 

Çocuğun beynini Matematiği öğrenemez hale getiren bu ders kitabını yazanların, 
resimleyenlerin, yayınlayan ve dağıtan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının mutlaka 
cezalandırılması gerekir.  

 
Sonuç ve istem: 
Yukarıda açıkladığım pedagojik yanlışları nedeniyle Matematik-2 Ders ve Çalışma 

Kitabının çocukların zihinsel ve ruhsal gelişimine zarar vereceği zararı dikkate alarak;  
a-İlkokul 2.Sınıf Matematik-2 Ders ve Çalışma Kitabının yazar, yayıncı ve görsel 

tasarımcılarını 2.sınıf öğrencilerine kalıcı zihinsel ve ruhsal hasar vermek suçundan 
yargılamanızı ve; 

b-Kitabın 50.sayfasında yer alan, Anıtkabir’e ve Atatürk’e yönelik psikolojik 
saldırının görsellerini Psikiyatrist ve Psikolojik Harp uzmanlarına inceleterek, bunun çocuğun 
ruh sağlığına ve maneviyatına vereceği zararı cezayı artırma sebebi kabul etmenizi; 

Saygılarımla arz ve talep ederim. 
 
Tarih-İmza 
Mahiye Morgül /19.2.2018 
............ 
 
 
 
 
EK 1: (50.sayfanın tam görünümü)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 




