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Konu: İlkokula bu yıl başlayan iki torun sahibi bir eğitimci yazar olarak, Matematik-1 

Ders Kitabında çocuğun psikolojisini bozacak şekilde çok sayıda korkutucu ve algı dışı 
görseller ile kavram yanlışlarının olduğunu, göz sağlığını ve matematiksel düşünmesini 
engelleyecek düzeyde bozuk resimlerin yer aldığını bizzat tespit ettim.  

Torunlarımın ve tüm çocuklarımızın akıl ve ruh sağlığına zarar veren, her çocuğun 
“zihinsel, fiziksel ve ruhsal” gelişimine kalıcı zarar vermek suretiyle TCK’na aykırı şekilde 
basılmış olan Matematik-1 ders kitabına bir eğitimci olarak suç duyurusu yapmaya karar 
verdim.  
 

Gerekçe: 
A-Adı geçen kitapta, matematiksel değeri olmayan nesnelerle matematik 

yapılabilirmiş gibi çocuk kandırılıyor. Hareket halindeki nesneler, sabit ölçülebilirliği 
olmayan nesneler, az sonra eriyip su olacak nesneler, az sonra yer değiştirecek olan hareket 
halindeki nesneler, gibi. 

B-Aynı zamanda, çocuğun kâbus görmesine sebebiyet verecek ürpertici hayvanlara 
çocuğu dokunmaya mecbur bırakarak ruh dünyasını alt üst etmeye sebep olunuyor. 
 C- Çizgi film sanal kahramanlarıyla işlem yaptırmak suretiyle çocuğun gerçek 
yaşamdan bağı kopartılıyor.  
 D- Sayılması mümkün olamayacak kadar kötü resmedilmiş resimlere baktırmak 
suretiyle çocuğun göz sağlığına zarar veriliyor. 
 
 1.Örnek: Gerçek hayatta sayılamayan nesnelerle işlem yaptırmak. (s.115) 
 

 
  

 



2.Örnek: Çocuğu Korkutmak suçtur! 
Sh.184: Sayfanın eni kadar uzunlukta, gerçek fare boyunda fare resmi var. Çocuktan 

farenin uzunluğunu karelerle sayması isteniyor.  Böyle bir ölçüm şekli yoktur ve çocuk 

kare saymak bahanesiyle fareye dokunmaya mecbur ediliyor. Bu durum açıkça çocuk 

istismarıdır. 

         
 
Öncelikle; farenin uzunluğu asla matematiğin konusu değildir. Ve; çocuk, fare gibi 

itici bir hayvana dokunmaya zorlanıyor! 
Pedagojik açıklama: Çocuk nesneleri dokunarak sayma yaşındadır, burada istemeyerek 

fareye dokunarak sayacak, iğrenecek veya korkacak, sayamayacak, dahası çocuk 
matematikten nefret etmeye başlayacaktır.  

Hemen altına getirilmiş olan masaya gelince: 
a-Fare ile masanın boyu eşleştirilmekle, çocuk algı yanıltıcı tuzağa çekilmiş, farenin 

boyu imaj olarak masa büyüklüğüne getirilmiştir. Çocuk, fareyi masa büyüklüğünde görür ve 
böylece farenin yarattığı korku da büyür.  

b- Çocuk sınıftaki tüm masaların üzerinde fare görmeye ve sınıfa girmekten de 
korkmaya başlayabilir. (Özellikle kız çocukları bu tür tepkileri çabuk verirler.) 

c-Masanın arka ayakları böyle görünemez, perspektifi bozuk resmedilmiştir. Bozuk 
perspektifli resimler asimetri içerdiği için estetik sanatlarda çöp değerinde (kiç estetik) kabul 
edilir, beyne çöp atmakla eş tutulur. Beynin matematiksel düşünmesini engelleyeceği ve 
mesafeyi algılamada sorun yaratacağı için perspektifi bozuk resimlerin ders kitaplarına 
girmesi sakıncalıdır.  

d-Kalemlerin boyu ile irilikleri orantısız resmedilmiştir; ölçü kavramı vermez. 
Ders kitabına orantısız resim koymak suçtur; matematiksel düşünmeyi yok eder. 
 



3.Örnek:   
Matematiğin konusu olmayan görsellerle matematik öğretmeye çalışmak çocuğu 

kandırmaktır.(s.81) 
 

                        
 
 

4.Örnek: Çizgi film karakteriyle matematik... (s.114) 
 

                     
 
 
       



 5.Örnek:  (Sayfa 56)   
Dili dışarıda yılana korkutucu öge yüklenmiş demektir. Yılan zaten çocuğun 

dokunabildiği hayvan değildir, ona dokunmayı hayal ettirmek bile çocuğu korkutmaya 
yeterlidir.   
 

               
 

Böyle görseller çocuğu hem matematikten soğutur, hem rüyalarına girer kâbus görür. 
Korku zihinsel faaliyeti keser, çocuğu korkuyla eğitmeye kalkmak çocuk istismarıdır.  
 
6.Örnek: (Sayfa 18) 
“Sağında-Solunda” Kavramı suyun altında öğrenilemez, az sonra yer değiştirecek olan 

hareket halindeki balıklar matematiğin konusu değildir.  
Kitap, doğal sayıları da fanustaki balıklarla öğretiyor, yanlıştır; hareket halindeki 

nesneler ritmik diziliş göstermez, kümelenemez, bu nedenle algıda zorlamaya sebep olur,  
“öğrenme güçlüğü” gibi sıkıntılara sebebiyet verir. 

Görseldeki köpek balığı gerçekte çok büyüktür ve diğerlerini yer, bu nedenle aynı 
karede resmedilmeleri çocuğu kandırmaktır.  

 

                     
 
 7.Örnek: 

Ne olduğu belirsiz nesneler, netlik ayarı olmayan, halk arasında “in midir cin midir” 
diyecek tarzda çizgi karakterler ile “birim” oluşturulamaz, aklı dağıtır. Çocuk bir yere 
oturtamadığı şeyden ürperir, aklı dağılır. Sayfa127’de çocuğa zararlı böyle görsel örneği var: 

 

         
 
 



 
8.Örnek: (Sayfa 57) 
Netliği olmayan ve karışık halde duran nesnelerle Azlık-Çokluk kavramı verilemez.  
 

             
 
Oysa, aynı düzlemde ve ritmik dizilişte olan nesneler arasında matematiksel bağ 

kurulabilir. Bu kural burada çiğnenmiş haldedir, çocuğun matematiksel düşünmesine zarar 
verilmektedir. 

Ayrıca, seçilmesi zor olan irili ufaklı nesneler buradaki gibi bir arada olursa göz yorar, 
çocuğun gözlerini astigmat yapar, var olan göz problemini artırır. 

Çocuğun fiziksel gelişimini de örseleye bu durum hukukta suç olarak TCK-
86.maddeye göre ” kalıcı yaralama” kapsamında ele alınmalıdır.  

 
9.Örnek: (Sayfa 61) Arılarla çiçekleri eşleştirerek “Çok” olanı buldurmak istiyor. 

Verilen görsel, ritmik dizilişte olmayan hareket halindeki arıları saydırdığı için yanlıştır, hem 
de seçilebilirliği çok zor olan çizim yaptığı için çocuğun göz sağlığına zararlıdır. 

 



           
 
10.Örnek: Aynı sayfada, satranç oyununda kalan taşlardan ÇOK olanı bulması 

isteniyor, ancak görülebilirliği olmayan bu  taşları çocuğun sayması mümkün değildir!   
Görselde, taşlar göz bozacak kadar kötü resmedilmiştir ve o taşların sayılabilmesi 

mümkün gözükmemektedir. “Hangisi daha çoktur”“diye sormakta, çocuk bu kötü resme 
bakmaya ve net olmayan (ayanilik ilkesine aykırı, açık seçik anlaşılır olmayan) nesneleri 
saymaya çocuk mecbur edilmektedir.  

Böyle görsellerle çocukların göz sağlığına da akıl sağlığına da zarar verilmektedir.  
Ayrıca; 
Azlık-çokluk kavramı satrançla verilmez. Satranç oyununda oyunu kazanmanın 

ölçütü “kalan taş sayısı” değildir. Çocuğunu satranç kursuna veren aileler Matematik kitabı 
çocuğun aklıyla dalga geçiyor diye gülerler.  

Matematik kitabı çocuğun aklıyla dalga geçme kitabı olmuşsa, bu da çocuk 
istismarıdır.  

 
 
 
 



11.Örnek: (Sayfa 93) 
Aynadaki elin parmaklarını saydırmak, çocuğu matematikle kandırmaktır!  
 

 
Şaka gibi...  
Bir de “el parmakları” diye bozuk bir kavram daha karşımızda. 
Çocukla sürekli dalga geçen bir kitaptan matematik kitabı diye söz etmek mümkün 

değildir. Çocuğun akıl sağlığını bozuyoruz. 
 
 
Özetle: 
Yukarıda açıklamaya çalıştığım on bir örnekte görüldüğü gibi, Matematik-1 Ders 

Kitabında çocuk defalarca kandırılmakta, şaşırtılmakta, bozuk görsellere baktırılmakta ve 
korkutulmaktadır.  

Özetle bu kitap matematiği öğretmekten uzaktır ve matematik bilimine aykırıdır.  
 
Sonuç ve İstem: 
Çocuğun akıl sağlığını ve ruh sağlığını, hatta göz sağlığını tehdit eden Matematik-1 

ders kitabının yazarları, görsel tasarımcıları, basıma hazırlayan editör, dil uzmanı, program 
geliştirme uzmanı ve rehberlik uzmanı ile basım dağıtım yapan Talim Terbiye Kurulu 
Başkanlığı sorumluları hakkında, 2017-2018 ders yılında bu kitabı kullanmakta olan iki 
torunuma ve tüm Türk çocuklarına karşı Çocuk İstismarı suçu işledikleri için suç 
duyurusunda bulunuyorum.    
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