
 
 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Ankara Basın Savcılığına 

Ankara 
 

Suç Duyurusu: Çocuk İstismarı içeren; porno tohumu eken, sözle taciz öğreten, bazı 
çocukları ötekileştiren, milli ve manevi değerlerimizi aşağılayan, vb yollarla çocuk istismarı 
yapan, hakkında idari mahkeme kararı olan 1.Sınıf Türkçe ders kitaplarının sorumluları 
hakkında suç duyurusudur.  

 
Şikâyetçi :  Mahiye MORGÜL  
 
Şikâyet Edilen Kişiler:  
Aşağıdaki 3 adet Türkçe-1 ders kitabının basım ve yayınından sorumlu yazar, çizer, 

editör, rehberlik uzmanı, görsel tasarımcı gibi künyesinde adı geçen tüm sorumluları ile 
dağıtımdan sorumlu Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, mahkeme kararı 
olan kitabın dağıtımından sorumlu TTK eski bşk. Prof.Emin Karip. 

 
1.Şikâyet edilen “İlköğretim Türkçe 1, Okuma Yazma Öğreniyorum” (MEB, 

2013, 3.Baskı) ders kitabının; 
Yazarı: Remzi DEMİROĞLU, Emrullah GÖKAHMETOĞLU  

Editör; Prof. Dr.Hayati AKYOL, Program Geliştirme Uzmanı; Dr.Meryem 
ERASLAN, Dil Uzmanı; Serdar AYHAN, Ölçme Değerlendirme; Dr.Nurcan 
ATEŞOK DEVECİ, Görsel Tasarım; Pınar BOYNUZOĞLU ÇOBAN, Rehberlik 
Uzmanı; Banu ÖZDEMİR. 
Suç duyurumuza konu bu kitaba 11.İdare Mahkemesinde veli Nuray Demirel 

tarafından idari dava açılmış, bilirkişi raporları alınmış, mahkeme MEB’nı masrafları 
ödemeye mahkûm etmiştir. Mahkeme belgeleri aşağıda sunulacaktır. Bilirkişi inceleme 
raporlarına aynen katılıyorum ve tespit edilen hususlarda suç duyurusu yapıyorum. 

 
2.Şikâyet edilen “Okuma Yazma Öğreniyorum-1” (Yıldırım Yay.2015) ders 

kitabının; 
Yazarı: Özlem Doğan TEMUR,  

Editör; İlhan YALÇIN, Dil Uzmanı; Riyazi CANBOLAT, Görsel Tasarımcı; 
Nurcan KAYA, Prog. Uzmanı; Zafer ÜNAL, Rehberlik Uzmanı; Emel TEKELİ  
Bir önceki yıl okutulan Türkçe kitabına açılan davada bilirkişi heyetleri tarafından 

belirlenen sakıncalar benzer şekilde fazlasıyla bu kitapta yer almıştır.  
 
3.Şikâyet edilen “İlkokul 1.Sınıf İlk Okuma Yazma ve Türkçe-1” ( MEB, 2017) 

birleşik iki ders kitabının; 
Yazarı; Davut CİVELEK, Derya YILMAZ GÜNDÜZ, Fatma KARAFİLİK, 

Program Geliştirme Uzmanı; Hüseyin ÇEVİK, Ölçme Değerlendirme Uzmanı; 
Çetin TORAMAN, Rehberlik Uzmanı; Şenay BALTÜRK, Görsel Çizim ve Tasarım 
Müzeyyen YILMAZ 
 
Şikâyetin güncel nedeni:   
Son aylarda Çocuk İstismarı suçlarının artmasıyla birlikte ders kitaplarında çocuğa 

karşı işlenen istismar suçları gündeme gelmeye başladı, çocuğun beynine ekilen istismar 
tohumlarının çocukta ne gibi sonuçlar yaratacağı uzmanlar tarafından tartışıldı.  
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Eğitimci olarak benim de bu yönde tespitlerim vardır. Bunları Savcılığınıza iletmeyi 
toplumsal bir görev olarak görmekteyim.   

 
Suçun Kaynağı: 
Adı geçen ders kitaplarında yer alan porno cümleler, milli ve manevi değerleri 

aşağılamalar, akıl ve ruh sağlığına tehdit oluşturan yönergeler, uygunsuz emir cümlesiyle 
sözlü taciz, Ali adındaki çocukları ötekileştirme, Suna ve Demet adlı çocukları gücendirme, 
Yener adlı çocuğa Ayı Yener şeklinde lakap takılmasına ön açma, Tamer ve Mete adlı 
çocukları küçük düşürme, Ata adlı çocuğa sınıf arkadaşlarının “Ata at elle” diyerek sözlü 
taciz yapılmasına ön açma, pek çok anlamsız cümleyle çocukları boşa düşürme, sürekli hayal 
aleminde dolaştırma, algılanabilirliği olmayan resimlere çocuğu baktırmak suretiyle çocuğun 
zihinsel kapasitesini geriletme, gibi pek çok sakınca barındıran bu kitaplarda; 

a-Çocuk İstismarı kapsamında suç işlenmektedir. Bu nedenle; 
b-Sorumlular için soruşturma başlatmanızı; 
c-Soruşturmayı resen belirleyeceğiniz hususlarda genişletmenizi;  
 
Yüce makamınızdan saygılarımla arz ederim.  
 
Mahiye Morgül 
 
  

AÇIKLAMALAR 
 

1.Kitap hakkında açıklamalar: 
İlköğretim Türkçe 1, Okuma Yazma Öğreniyorum (MEB, 2013)  
Baskı adedi: 3. kez basımı 252.732 adet.  
Kitaba açılan davada 11 İdare Mahkemesi iki kez bilirkişi incelemesi yaptırmış, her iki 

raporda da “Kullanılması sakıncalıdır” kararı verilmiştir. MEB’nın 2. savunması alındıktan 
sonra kitabın MEB’ca kaldırılması üzerine dava “konusuz kalmış” ve 11.İdare mahkemesi 
MEB’nın davacı veliye mahkeme masraflarını ödemesi kararı vermiştir.    

Aşağıda bu belgeleri sunuyorum.  
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1.belge: MEB’nın 2.savunması. 
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2.belge: 21.5.2014 tarihli 1.bilirkişi raporu. 
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3.belge: 21.5.2015 tarihli 2.bilirkişi raporu 
 
 

.  
 
Raporda bilirkişilerin “anlama güçlüğü yaratır” dediği cümlelerden bazıları:  
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 4.belge: 26.6.2015 tarihli 11.İdare Mahkemesi kararı. 
 

            
 
 
Ertesi yıl dağıtılan 1.Sınıf “Okuma Yazma Öğreniyorum-1,Yıldırım Yay.” (2015-

2016 ders yılı) kitabında “elle” öğretimi, anlamsız emir ve taciz cümleleri ile milli ve manevi 
değerleri aşağılamaya devam edildi.   

11.İdare Mahkemesinin kararına rağmen MEB ve Talim Terbiye Kurulu başkanlığı 
aynı suçu işlemeye devam etti  

.............. 
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2.Kitap hakkında açıklamalar: 
(Hakkında Genel Kurmay Başkanlığına suç duyurusu yaptığımız kitaptır) 
Okuma Yazma Öğreniyorum-1 (Yıldırım Yay.) 2015 -2016 ders yılı. 
Bitişik eğik el yazısıyla okuryazarlık ve Ses Temelli Öğrenme modeli getirilince ilk E-

L-A-T harfleriyle başlama ve bu harflerle ilk fiil “elle” öğretme kuralı geldi:   
E –L – EL - ELLE 
Çocukların ilk öğrendiği eylem/fiil “elle” oldu ve bu yüzden çocuklara “elle” fiili 

anlamsız cümlelerde kullandırıldı: 
Sh.17: “Ela, lale elle.” (Lale ellenmez!) 
Sh.20   “Ata, at elle.”  (At binilir, ellenmez.) 
Ayrıca; Türk kültüründe Ata baba demektir. Ata’ya emir verilmez. 

                    
 
Kitabın 55. sayfasında yer alan Atatürk resminin altındaki cümlelerde “Ata” 

kullanılması nedeniyle anlaşılmaktadır ki, yukarıdaki cümlelerde gördüğümüz “Ata” bir 
başkası değil Atatürk’tür ve “Ata at elle”, “Ata alet al” gibi emir cümleleri Ata’mıza 
söylenmektedir.  

Mahkeme kararına ve bilirkişi raporlarına rağmen benzer hataların bu kitapta 
sürdürüldüğü anlaşılmaktadır.  

Ses temelli eğitime geçtikten birkaç yıl sonra ülkemizde görüldü ki çocuk sesleri 
birbirine katarak okuyor ama bu sesleri anlamlı cümlede görmediği için anlamlı okuma 
yapamıyor. Çünkü yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere, anlamsız cümle bombardımanına 
tutulan çocuğun doğaldır ki okuduğunu anlama seviyesi düşer. Bu sonuçlar PİSA raporlarında 
karşımıza çıkmıştır.  

Ülke olarak bizi bu duruma getiren eğitimde değişim programının sorumlularını resen 
sorgulamak ve soruşturmayı geriye doğru derinleştirmek  

 
ELLE fiilinden pornoya... 
Çocuk, ilk okuma öğrenirken ilk önce “elle” fiilini öğrenmekle, doğaldır ki cümlede 

kullanmak istediği zaman “şuramı elle, buramı elle” gibi pornoya kaçan komik cümleler 
kurmaktadır. Bu yaşta beyin altına atılan bu tür sözcükler psikologlara göre çocuk bluğ çağına 
geldiğinde hayata geçer.  
         

Beri yandan çocuk anlamsız cümle bombardımanıyla karşı karşıya kalıyor:  
Ata, alet al. Ali et al. Lale eti ilet. Ela, ite et al.  (s.25)   
Lale, taneli (nar) al. Nine etli (çörek) tat. Anlat nine anlat. Tan annene 1 atlet al.(s.29) 
Talat ata ot at. Ali oto al. Onat ata nal al. (s.32) 
Lale on olta al. Nalan ona lale at. Onat ona oto al. Nine Onat’a atlet al.(s.33) 
Anne ere nar at. Er, et al, nar al.(Eren annene et al. s.35-37) 
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Çocuk, gerçek hayatla bağını kuramadığı cümleye anlam veremez, zihinsel boşluğa 
düşer. Çocuklar zihinsel boşluğa düşürülürken bir yandan da müstehcen hece ve sözle taciz 
etmek öğretiliyor.   

 
Porno heceler ve porno emir cümlesi çocuğa taciz suçu işlemeyi öğretir:   
Sh.42:  At-(a)m 
 “m” harfini hecelerle öğretirken Atatürk resminin altında At-(...)m yazısı okunuyor. Boşluğa 

m harfi yazması isteniyor. Çocuklar bunu At-am şeklinde heceler. Müstehcen çağrışımlı bir hece ile 
Atatürk resmi birlikte çocuğun belleğine yerleşir. Oysa doğru hecelemesi A-tam’dır. 

Sh.43: “Tamer meme em”, “er meme em”, “Mete meme al”  
Bu emir cümleleri sınıftaki diğer çocukları Tamer ve Mete isimli çocukları sözle 

taciz etmeye yöneltir. Tacizin iki yönü vardır: 
a-Taciz edileni gruptan uzaklaştırır.  
b-Taciz edeni suç işlemeye alıştırır. 
  

                  
 

 Ayrıca, Mete gibi, Er gibi milli ve manevi anlam taşıyan isimleri böyle yerli yersiz 
kullanmak onları değersizleştirme tohumu eker. Bu açıdan kitap ayrıca suç unsuru 
taşımaktadır.  

Keza diğer sayfadaki “Anne ere nar at” cümlesi hem değersizleştirme hem de askere 
karşı fiilen saldırmayı öğretmektedir. Saldırıyı emir verecek başkasına yaptırmak!   
 

Atatürk’ü arıların üstüne koyarak zihinsel eşleştirme tuzağı... 
Sh.55’de birçok değersizleştirme ögesi birlikte dizaynedilmiş haldedir. Kitabın görsel 

tasarımcısı bundan birinci derecede sorumludur. 
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-Atatürk resmi aşağıda olamaz! Onun yeri sayfanın en yukarısıdır, sağına soluna yazı 
alanı dahi açılmaz, sadece resmin altına açıklayıcı yazı girer. 

-Atatürk resminin yanına yöresine eşek arısı resimleri konamaz! Çocuk her eşek arısı 
gördüğü zaman Atatürk’ü, her Atatürk gördüğü zaman eşek arısını aklına getirecektir; zihinsel 
eşleştirme tuzağıdır. 

-Atatürk resminin yanında “Ata” ile kurulan cümleler şunu gösteriyor; daha önce ATA 
AT ELLE gibi öğretilen cümlelerde kastedilen Atatürk’tür, Ata adlı çocuk değildir.  

15.sayfada benzer bir aşağılama görseli daha var. Orada,  kocaman bir ayı ile eşek arısı 
en yukarıda, küçük bir Türk bayrağı onun altında, yıldız sembolü ise sayfanın en altında 
yürüyen atın semerinde “yıldız kalıcı değil, gidiyor” imajıyla resmedilmiştir.    
 Sosyo-pedagoji açısından bu görsellerin analizi; 

Milli değerlerin sistematik şekilde aşağılandığı böyle bir kitapla eğitilen çocuk ahlaki 
değerlerden mahrum kalır ve ileri yaşlarda bu insan yaşadığı topluma karşı sorumluluk 
duyamaz ve provoke edildiği zaman otokontrol gösteremez. Bu riski yaratan bir eğitim kitabı 
basıldığını düşünmek bile ürperticidir. Çünkü;  

Milli değerlerini koruma duygusu geliştirilmeyen nesiller bir zaman sonra kendi 
toplumlarına ve toplumsal varlıklarına tehdit haline gelirler.    

 
Çatıştırma-ötekileştirme ve sözle taciz tohumu eken cümleler... 

  Sh.59: “yener”, “Yener” yazısı ve yanında ayı resmi var; “Ayı Yener” imajı verir. 
 Sınıfa Yener isimli çocuklara lakap takarak sözle taciz etmeyi öğretirken Yener adlı 
çocuğu yalnızlaştırır, onu sınıf arkadaşlarıyla kavga etmeye ve saldırgan tutum almaya 
yöneltir. Çatışma, ötekileştirme ve sözle taciz tohumu eker. 

Sh.89: “Nalan, Ali’ye ayna tut.” Porno ve Ali’yi taciz etme tohumu eker.  
Aynı zamanda Nalan üzerinden emir alarak tacizde bulunmayı öğretiyor. 
Sh.68: “Eti kedi yedi. Elmayı dedem yedi. Narı kim yedi? Narı Demet yedi.” 
S.69: “Suna sus, yemek ye.” 
Demet ve Suna adlı çocuklarla dalga geçmeyi, sözle taciz etmeyi öğretir.    
 
Ömer adlı çocukları sınıfla çatıştıracak cümleler: 
Sh.74: “Ömer döner yedi. Öner öne otur.” Sınıf Ömer ve Öner ile çatışır!  
Sh.75: “Ömer erken uyan. Okulda sıra ol. Ömer arkada durma. En önde dur. “ 
 
Ali adlı çocukları ötekileştirme cümleleri: 
Sh.77: “Ali, babama elma al.” 
            “Ali köyde domates yedi.”  
Sh.87: “Ali, bak bu ayak izi.”  
Sayfa 87’de ayak izi resminin altında nine...              
             “Ninem onu ziyaret etti.”  
Nine bizim için manevi değerdir, onun resmi sayfanın dibinde olmaz, yabancı bir yere 

girerken gösterilmez. Ayrıca bir sayfada ayak izinin altında nine hiç olmaz!  
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Bu sayfada “büyüklerine saygı” kavramı yok edilirken manevi değerlerimizi aşağılama 

tohumu ekilmektedir; nineler ziyarete gitmez, onlar ziyaret edilir.  
Üçüncü şahıs O’yu belirsiz hale getirmek suretiyle zihinsel taciz...  
 Çocuğu boşa düşürmenin yollarından biridir. 
 “Ninem onu ziyaret etti” cümlesinde “kimi” sorusu boşlukta kalmıştır. Çocuğu 

zihinsel boşluğa düşürmek zihinsel tacizdir.   
Cümlede “onu” derken onun kimliği önceki cümlede verilmiş olmalıydı. Burada 

boşluğa düşen “onu” (üçüncü şahıs) okuyanı da boşluğa düşürür, okuduğunu anlayamama 
sonucu yaratır.  

Kitaptan başka örnekler:  
“Nalan ona lale at.” 
“Onat ona oto al.” (s.33) 
“Ali, anını ona anlat.” (s.54) 
“Ali o ada.” (s.66) 
“Dede o Demir.” 
Çocuk ısrarla boşluğa düşürülmektedir. Bunun çocuktaki belirtisini gözlerindeki ışığın 

kaybolması şeklinde görürüz, çocuk yüzümüze boş boş bakar, anlamadığı için suçlanacağı 
korkusu yaşar. Bu da zihinsel tacizdir. 

33.sayfada yine, çocuk tarafından Nine’ye ve Anne’ye verilen emir cümleleri;   
“Nine, Onat’a atlet al.”   
“Anne, Tan’a olta al.”  
Çocuğu suçlu konuma getiren özellikle olumsuz emirli cümleler keza zihinsel tacizdir. 

Önceki 1.Sınıf Türkçe kitabından buna örnek:  
“Suna masa ile oynama.” 
“Suna suyu akıtma.” 
“Sema suyu iyi kullan.” 
“Kemal arıları tutma.” 
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Son cümledeki anlaşılmazlık bir kere daha tacizdir; arılar zaten tutulmaz. Ancak, 
Atatürk ile arıları yan yana getiren sayfaya gönderme yapılmış gibi de düşünülebilir, bir daha 
yanlıştır.  

Hayatla ve doğayla bağı kurulamayan cümleler çocuğun önüne konmaz, çünkü 
algılanması sorun olup çocuğu boşluğa düşürür, zihinsel tacizdir.  

 
Milli ve manevi değerlerimizi aşağılama; 
Milli olan (Ata, Atatürk, Türk bayrağı, Asker, Türk yıldızı, Türk harfleri vb) ve 

Manevi olan (Kuran, ekmek, nine, dede, anne, baba, vb) kavramlarımıza karşı çok sayıda ve 
çok değişik yollarla aşağılama yapılmaktadır. Bunlar da bir tür saldırıdır. Örneğin; 

Sh.34’de görselde askerler birbiriyle uyum içerisinde değildir ve burada tören varmış gibi 
yanıltma yapılmaktadır. Kötü resimdir.  

 

           
 
Resim sanatı açısından kötü resim nedir? 
Bu resimde resim sanatının olmazsa olmaz kabul edilen 5 kuralı (zemin, mekan, sınır, ışık, 

perspektif) yoktur, bu nedenle değersiz resimdir. Askerlerin kendi gölgeleriyle alakası yok, hizaları ve 
adımları uyumsuz, odak noktası karmaşık, zemin neresi, mekân neresi belli değildir, mekanın sınırı 
yok. Ufuk çizgisi üzerinde bayrak olamazken çocuğa yanlış bir şey sunulmaktadır. 

Bitişik sayfada ise “Anne ere nar at” cümlesi öğretilmektedir. 
Özellikle bu resim nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanlığına suç duyurusu yaptım. 

Komutanlıktan aldığım cevabı aşağıda sunuyorum. 
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“Yapılan incelemede başvuruda belirtilen hususlar ile ilgili adli makamlara suç 

duyurusunda bulunabileceğimiz” ifade edilmiştir.  
Bunun arkasından İdari yargı yoluna gittim, önce MEB’na itirazlarımı bildirdim, sonra 

Danıştay 8.daireye götürdüm, dosya 12.İdare Mahkemesine gönderildi (Ankara 12. İdare 
Mahkemesi E. 2016/2500), dava burada usulden reddedildi.  

MEB’na kitaba ilişkin itiraz dilekçesi vermiştim ve bana gönderdikleri cevabı 
ekleyerek Danıştay’a başvurmuştum.  

Eğer Savcılık Makamınız gerek görürse bu dosyayı resen takibe alabilir.  
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Çocuğu başsız resme baktırmak... 
1.Sınıf Türkçe, (2016-2017)  
S.68, “Başsız Resmi Tamamla”  etkinliği 
 

        
 
Başsız resme baktırılan çocuk yerine kendimizi koyalım... Öğrenciye insanı kesik başlı 

görme alıştırması yaptırmak, çocuğu bu gibi suçlar işlemeye hazırlamakla eştir, suçtur. 
Buradan geleceğin suça bulaşmış çocukları yetişir, bu açıdan bu kitapları yazanlar 

“suça teşvik” suçu işlemektedirler.  
Ve; Başsız çocuk resmini Atatürk’e seyrettirmek... Bu sayfayı psikiyatrist olan bir 

profesöre gösterdiğimde onun tüyler ürperten yorumlarını burada tekrar yazamayacağım.   
Çok yönlü ve çok ağır saldırı var bu görselde.    
  
Negatif enerji bombardımanına tutulan çocuklarımız...  
a-Ağacın dalında ürkütücü halde resmedilmiş piton yılanı(s.61), ayı saldırısına 

uğrayan çocuklar (dinleme metni);  
b-Gerçek hayatla bağı kurulamayan, denizin altına, kavanozun içine, ağacın 

yapraklarına, bulutların üzerine, balıkların karnına vb yerlere yazı yazdırılması, çocuğun 
öğrendiği şeylerle gerçek hayat arasında bağ kuramaması ve bu yolla çocuğu zihinsel boşluğa 
düşürmek. (s.34, 75, 81, 83, 85, 86);  

c-Çocuğa “öl” “küs” “sus” gibi yaşamla sıcak bağ kurmayı kesen sözcüklerle cümle 
kurdurtmak.   

d- Zemin-mekan-sınır-ışık ve perspektif kurallarına aykırı (matematiksel algıya zarar 
veren ) görsellere baktırmak. (s.23,31,34 vb);  

e-Anlambilime (leksikolojiye)  aykırı anlamsız cümleler yazdırmak.  
f- Atatürk resminin yanına eşek arıları resmetmek suretiyle ikisi arasında eşleştirmeye 

sebebiyet vermek, resmin üstüne yazı alanı açarak çocuğun elini Atatürk’ün üzerine bastırmak 
zorunda bırakmak.(s.55); 

g- Türk bayrağını ufuk çizgisinden ötede göstermek.(s.34); 

 
17.07.2018

 
14 / 22



h- Askerleri dağınık duruşta ve farklı odak noktasında resmetmek (s.34),  
ve benzeri görsellere baktırmak yoluyla çocuğun ruh dünyasını ve görsel algısını 

istismar etmeye yönelik zararlı bir kitaptır. 
........ 

 
 

3.Kitap hakkında açıklamalar: 
İlkokul 1.Sınıf İlk Okuma Yazma ve Türkçe-1 ( MEB, 2017) iki ders kitabında... 
 
E-L-A-T harfleriyle öğretime başlama kuralı devam ediyor ve çocuk yine ELLE 

öğrenerek hayata başlıyor. 
İki çocuklu bir ailede üç yıl önce(2014-2015) ders yılında ELLE ile okumaya başlayan 

bir çocuğun kardeşi 2017-2018 ders yılında yine ELLE ile başlamış olacak ve diğer tüm 
görsel ve yazılar her yıl değiştirildiği halde tek ortak malzeme ELLE fiili orda kalıyor. Bu, iki 
kardeş arasında bu pornomsu şakalar yapılabilir demektir.  

Her yıl değişen kitaplarla iki kardeşin başka ortak okudukları hiçbir şey bırakılmıyor, 
bu ayrıca hazin bir durumdur. 
 Bu kitabın görselleri farklı, ama heceler aynı.  
 E-L-A-T ile yapılan ilk fiil “elle”: s.28-29 

                           
 

Kitabın önceki Türkçe kitaplardan önemli fakı şu; internet ortamında çocukları ölüme 
sürükleyen adı Mavi Balina olan intihar tuzağının görselleri aynı sene okutulan MEB 1.sınıf 
Matematik kitabında yer aldı. Korkutucu ve tiksindirici görsellerinin daha fazla yer aldığı bir 
Matematik kitabı çocukların önüne konuldu, onda çocuğu boşa düşürme çok daha belirgin 
haldedir. 

Türkçe 1.sınıf kitabında Mavi Balina’dan imajlar... 
a-Kitabın yönetici imgesinin başı balinanın ağzının içinde resmedildi. Bu çizim 

defalarca çocuğun önüne yönetici olarak gelmektedir. Empati kurulabilir değildir; böyle bir 
kişi çocuğunuzu yönetiyor sanki. İnternette de kimliği belirsiz kişiler çocukları/gençleri 
intihara yöneltiyor, sürekli emir veriliyor orda da. Emir cümleleriyle kurulan bir Türkçe 
eğitimiyle de çocuk hep emir almaya alıştırılıyor! 

Mavi balina görselleri kitap boyunca sayfa kenarlarında başı balinanın ağzında olan 
yöneticiyle beraber görünüyor; kendisi yutulmakta olan bir yönetici çocuğunuzu yönetiyor, bu 
mantık dışıdır.  

Bu kitapta her sayfada “mavi balina başlı yönetici” imajın diri tutmak çok daha büyük 
tacizdir; ölüm kavramına çocuğu hazırlamak gibi.  
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 Sh.56’daki “Tombili’nin Balinası” başlıklı dinleme metninde ve sayfada çok daha 

belirgin Mavi Balina imajları yer almaktadır. Metnin özetinde çocuk annesini iki tane mavi 
balinayla eş değerde seviyor! Çocuklar defalarca boşa düşürülüyor. 

Bir yandan da okula yeni başlayan çocukların sohbetlerine bu intiharlar giriyor, bu 
ciddi sorundur. Çocukların ruh dünyası alt üst edilmektedir. 

 
Çocuğu dengesiz resimlere baktırırken... 
“Kel kel kekelek, keli kel kelek” gibi kekeleyerek okunan uydurulmuş tekerlemeler 

veriliyor. Eğri büğrü kutularda anlamsız ve seviyeyi düşürecek şekilde yazılmış olan bu 
sözcükler çocuğun dil gelişimini ilerletmek yerine geriletir.  

65-51.sayfada görüldüğü gibi “elle” fiili tekrar ediliyor. Resimde başkaca sıkıntılar 
var. 

 

                
 

Soldaki sayfaya dikkatle bakınca şunları görürüz: 
Çerçeveye alınmış yazılarda eğri köşeler dalgalı kenarlar var; bunlar çocukta düz-dik-

doğru kavramı oluşturmaya engeldir. Çocukta “denge”nin oluşması için bu çok temeldir. Bir  
resmin köşeleri 90 derece dik olmalıdır ve başka bir resmin üstüne veya havaya veya suyun 
altına veya buluta veya yağmur damlası gibi hareket etmekte olan bir nesnenin üzerine değil, 
doğrudan kitabın sayfasına sabit zemine oturmalıdır. 

 Zaten bu kitabın kapağında da baştan sona denge bozuk halde insan figürleri var.  
Yukarıdaki sayfanın sol alt kenarında minicik kulübemsi bir ev var. O bile baş 

döndürecek şekilde resmedilmiştir; çok yüksek bir tepededir (burada insan yaşamaz), 
gidilemez yerde, pencereleri bile hizalı değil, ev mi kulübe mi, iki ulu ağaç devrildi az sonra 
devrilecek, yıkıldı yıkılacak, arkada boşluk, ev bulutlardan yüksek... Böyle görseller dikkatle 
bakınca baş dönmesi yapar, tepedeki eve uzun süre bakamıyor insan. Çünkü denge insan için 
yaşamsal önemdedir. Ve, sağ taraftaki yazı alanına bakıyoruz: 

 Boşluğa yazı yazılmaz iken yazı alanı gökyüzüne açılmış; o tekerleme bir bulut gibi 
havada kalıyor; boşlukta, sınırsız alanda hissi veriyor ve böyle bir mekânda okunması istenen 
yazı çok daha tuhaf:  

Olik molik  
İki kolik  
Bunun alkolik çağrışımlı olduğu bellidir. Bu sözle belli bir yere hakaret türü gönderme 

yaptığını Cumhuriyet değerleriyle yetişmiş kuşaklar hemen anlar.   
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Bu görsellerle ve bu imajlarla, çocuğun beynine ekilenlerin mi daha büyük taciz 
olduğu, yoksa çocuğun da içinde bulunduğu Türk toplumuna yönelik bir hakaret mesajı 
içermesi mi daha büyük suçtur, ya da her ikisini de kapsar mı,  Sayın Savcılık Makamının 
takdirine bırakıyorum.   
 
 Çocuğu görsel yolla boşluğa düşürme... 

Uçurumdan düşme, baş döndürücü yüksekten aşağıya bakma, dengesiz duruşlar, iki 
ayağı dengeli şekilde yere basmama, gibi empati kurulamayan, kitabın kapağında olduğu gibi, 
kendini orada düşündüğünde tehdit algısına geçilen görseller çocuk için tehlikeli görsellerdir.  
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Okuma metninde çocuğu aşağı düşürme görseli: (s.47) 
“Kanat Çırpan Uçurtma”  
Metin rüyada görülecek şeyleri anlatıyor, uçurtmanın kuyruğuna asılmış sayısız çocuk 

gölün üzerinde havaya yükselirken suya düşmüşler... Boşluğa düşen çocuklar resmedilmiş...  
 

          
 

 “Hepsi göle düştüler” diyor.... Bu metin bir kâbus anlatımıdır!   
 Bu şekilde boşluğa düşme hissini kuvvetle veren görseller çocuğa yönelik zihinsel 
tacizdir, çocuk istismarıdır. 
 
 Kitabın EKRANZA başlıklı okuma bölümünden... (s.130) 
  İki kardeş bir odada ellerinde iki ayrı kumanda ile iki ayrı bilgisayar ekranına 
bakıyorlar. Aile içinde iletişimin nasıl koparıldığını bu ünitede görebiliyoruz.  

 

           
 
Okuma metninde her cümlede bozukluk var; “tuvalete bile tabletle gitmek” çok kötü 

anlatımdır. Tablet değil bilgisayar oynuyorlar, vs. Böyle kötü örneklerle eğitim olmaz. 
Metinde Beberobo adında hayali bebek bakıcısı bir robot ve bir de Siberton adlı hayali 

robot köpek var, iki kardeş iki ayrı kumanda ile bunları yönetiyorlar. Ancak hayali görünen 
bu robotlar internete girdiğinizde gerçek isim olarak karşımıza çıkıyor! 
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Siberton adı ise bir başka kültürel erozyondur; arama motoruna yazınca karşınıza 
ABD’de Attala’daki bir kilisenin videoları çıkmaktadır. Benzer şekilde, Beberobo arayınca, 
ABD’de dev bir robot bebek pazarlama şirketi çıkmaktadır.  

Çocuk kaçırmaların çoğaldığı bir dönemde, aile bağlarının kuvvetlendirecek yazılar 
koymak yerine ailenin onaylamayacağı ilişkiler uzaktan yönlendirilen suçların da önünü 
açacağı endişesiyle davranmak gerekirdi.  

Çocuklar bu metinde gösterildiği şekilde doğru iletişim öğrenemezler.   
Metindeki anlamsız cümlelerden:  

 S.126:“Siberton, Emre ve Eren’in yanına gitmek istiyor. Yolda giderken topladığı 
kelimeleri kurallara uygun olarak yazalım.”  

Robot kumanda edilendir kendisi istek dilek gösteremez!  
Yahya Alakay tarafından yetişkinlere yönelik bir karikatür dergisi için yazılan ve 

çizilen bu metnin çocuklara okuma metni olarak verilmesi büyük hatadır.  
Ayrıca metnin bazı cümleleri yeni okuma öğrenen bir çocuğa göre değildir. Örneğin,  

beşikten firar etmek, uzaktan iletişim kurmak gibi sadece mizahi anlatımda olabilecek 
deyimler ders kitabına girmemelidir:  

-Bebek ağladığında ve beşikten firar ettiğinde anneye seslenen hoparlör sistemi. 
-Annenin istediği zaman bebeği ile uzaktan iletişim kurmasını sağlayan ekran. 
Çocuk bunlarla anlamlı bir cümle kuramaz ve sonuçta okuduğunu anlama becerisi 

geliştiremez. Zaten bu yazı çocuklar için değil büyükler için yazılan karikatür dergisinden 
alınmıştır.  

 
Kitabın görselleri nerede yapılmış? 
Bu metindeki karikatürlerin Yahya Alakay’ın çıkardığı “Birdirbir” dergisinden 

alındığı kitabın Kaynakça bölümünde belirtilmiştir. Derginin çıkardığı “Filistin” afiş ise 
Odam Lokanta (s.15) okuma metninin görselinde duvarda asılı olarak görülüyor. Böylece 
Türkçe kitabının görsel tasarım firmasının künyesi karşımıza çıkmakta, Y.Alakay’ın da çizeri 
olduğu EDAM şirketine yaptırıldığı anlaşılmaktadır.  

EDAM şirketi ise 2004 yılında o zamanki Talim Terbiye Başkanı Ziya Selçuk 
döneminde şu an görev yapmakta olan Talim Terbiye Başkanı Alpaslan Durmuş tarafından 
kurulmuştur.  

Kitabın künye bilgilerinin yer aldığı 2.sayfada görsel tasarımcı adı verilmediği halde, 
bu bilgiyi kaynakçanın sonunda kitabın bittiği yerde görüyoruz: 

Görsel Çizim ve Tasarım: Müzeyyen Yılmaz. 
 

 “Odam Lokanta” metnindeki dağınık oda görseli üzerine:  
 Odada her şey dağınık haldeyken duvardaki afiş düzgün durmaktadır, ancak “savaş” 
afişi çocuğun yatak odasına asılmaz, çünkü aklı bu afişe takılan çocuk zaten dikkatle ders 
çalışamaz, hem de rahat bir uykuya geçemez. 

Dağınık odada ders çalışmak çocuğun aklını dağıtır. Çocuk da anne de burada çok 
abartılı kötü şekilde verilmiştir. Oysa eğitimde “Kötü örnek örnek değildir” kuralı vardır. 
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Anne tipini bu metinde çok öfkeli pasaklı anne vermektedir ki bu da anne kavramını 

aşağılamaktır. Dağınık bir odada verimli ders çalışması yapılamaz; dağınık ortamda dikkat de 
dağılır. 

Derli toplu görünse de S.17 deki gibi odayı tavandan aşağıya doğru bakarken 
resmetmek büyük yanlıştır. Eşyaları dağınık resmetmekten daha ağır sonuçları vardır. Çünkü  
kuşbakışı bir resimde farklı düzlemleri iç içe geçirmek ve farklı odak noktalarını bir arada 
göstermek ve sonra çocuğu bu resme bakmak zorunda bırakmak, çocuğun zihinsel faaliyetine 
kasten kalıcı hasar vermektir. Bu nedenle aşağıdaki resmin çizeri suçun en büyüğünü 
işlemektedir.  

               
      Bu resme bakmak;    
 - Boşluğa düşme hissi verir. (Dispraksi tohumu eker)  
 - Baş dönmesi yaratır. (Dispraksi tohumu eker) 
 - Yön duygusunu kaybettirir. (Dispraksi tohumu eker) 
 - Göz yorar. (Astigmat ve katarakta yol açar)  
 - Algılanabilir değildir. (Zekâyı geriletir)  
Algıyı böylesine zorlamanın sonuçlarını çocukta zekâ gerilemesi olarak görürüz.  
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Bir resimde beş kural yoksa... 
Bir resimde eğer zorunlu beş kurala (zemin-mekan-sınır-ışık-perspektif) uyulmamışsa, 

estetik sanatlarda böyle bir resme “çöp” anlamında “kiç estetik” denir, bozuk resimdir. Çöp 
kadar değersiz demektir. Böyle resimlere bakmak beyne çöp atmakla eştir. Bu açıdan 
diyebilirim ki şikâyet ettiğim ders kitapları çöple doludur ve bu çöpler oradan çocuklarımızın 
beynine aktarılmaktadır.   

Bu ders kitaplarında çok değişik türde bozuk görsel fark ettim; zemine oturmayan 
altında gölgesi olan, kenarları çapaklı, kenarları eğri çizgili, havada asılı resim, ışığı birden 
fazla yerden alan, gölgeleri farklı uzunlukta olan, farklı yönlere gölge veren, farklı açıda üst 
üste bindirilmiş, sayfa kenarından taşmalar, sayfanın dibine gömülmüş alt kenar paspartu 
boşluğu olmayan, belgesel değerde ve çok bilinen bir fotoğrafa yama yaparak fotoğrafı 
değiştirmek (özellikle Atatürk’le ilgili fotoğraflarda var), gerçek fotoğrafla hayali karakteri 
aynı karede resmetmek, Atatürk fotoğraflarını çizgi karakterlerle karşı karşıya getirmek, sanal 
resimlerle gerçek resimleri aynı sayfada harmanlamak, sol sayfadan başlayıp sayfa ortasından 
kesintisiz diğer sayfada devam eden, karşıdan yansıyan ışık noktası olan, bir yerinde göz alıcı 
parlaklıkta renk olan, odak noktası yerden yukarı ya da tam tersi olan, odak noktası belirsiz 
olan, düşecekmiş gibi sallantıda duran, gökkuşağının altından geçen, vb. 

İki farklı yönden ışık gelmiş gibi ışık kuralına uymayan bir görsel gece karşılıklı gelen 
iki aracın farlarının kesiştiği noktada oluşan kör nokta gibi düşünülebilir; kör noktaya düşen 
insanı şoför göremez.  

 
Özetle;  
İlk Okuma Yazma kitaplarında; ELLE fiiliyle başlamak suretiyle porno tohumu 

ekilmekte ve çocuğun algı sistemini darmadağın eden yazı ve resimler bulunmaktadır.  
Ders kitaplarında saptadığım çocuğun iç dünyasını ve zihin sağlığını tahrip etmeye 

yönelik bozuk ve kötü amaçlı görsellerle çocuklara karşı zihinsel taciz suçu işlenmektedir. 
Cümle öğretiminde emir cümleleri baz alınmakla Emir alarak büyüyen çocuklar 

yetiştirilmektedir. Üstelik bu emirler genellikle arkadaşlarını taciz etmeye yönelik 
cümlelerdir. Bu nedenle ilk okuma yazma kitaplarıyla hem taciz eden ve hem de taciz edilen 
bir nesil yetişmekte ve böylece Çocuk İstismarı suçu işlenmektedir.   

Sosyo-pedagoji açısından söyleyecek olursak; çocuk, kendisine yapılan bu saldırılar 
karşısında izah edemeyeceği bir tehdit altında olduğunu hisseder, tepki olarak topluma karşı 
güvensizlik duyar, ruhsal karmaşa yaşar ve istemeyerek saldırganlaşır. Yani bu kadar taciz 
edilen bir nesil kendisi de taciz eden olmaya adaydır.  

Kitaplarda özellikle milli ve manevi değerlerin sistematik şekilde aşağılandığını tespit 
ettim. Yaşadığı toplumla kendi arasında sıcak ve saygın bağların kurulmasından mahrum 
bırakılan bir çocuk yaşadığı topluma karşı sorumluluk duymaz ve ileride provoke edilmesi 
halinde otokontrol gerçekleştiremez, dolayısıyla kendine ve topluma zararlı şeylere yatkın 
olur.  

Başka bir ifadeyle, milli ve manevi değerlerini koruma hassasiyeti verilmeyen 
nesiller bir zaman sonra kendi toplumlarına ve kendi varlıklarına tehdit haline gelir. Bu 
açıdan ders kitaplarında milli ve manevi değerlere aşağılama yapılmasına göz yumamayız.  

Diğer yandan, son yıllarda özellikle on yaş civarı erkek çocuklarda görülen düz yolda 
baş dönmesi, yönünü kestirememe, uzak-yakın mesafe kestirememe, uçan adımlarla gidiyor 
hissi, gibi dispraksi (denge kaybı) belirtileri nedeniyle bu sonuçların mevcut ders kitaplarıyla 
bağı hukukçuların da üzerinde çalışacağı alan olmalıdır. Çocuk İstismarına bir de bu açıdan 
bakan özel ihtisas mahkemelerinin kurulması hukukçular tarafından mutlaka gündeme 
getirilmeli, böyle suçlar işleyen ders kitaplarının basımı önlenmelidir.  
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Biliniyor ki mevcut ders kitapları tehlikeli internet oyunlarının ve çizgi film 
kahramanlarının devamı haline geldi. Örneğin Türkçe-1 (2017-2018) kitabındaki Siberton 
robot köpek bir çizgi filmde aynı isimle oynatılmış olup ABD’de özel fabrikaları olan bir 
kilisenin de adıdır. Çizgi karakter Süpermene benzeyen bir Süperkız tiplemesi 1.sınıf Türkçe 
(2016-2017) ders kitabına konulabilmekte, çocuklarımıza düş ile gerçek arasında git-gel’ler 
yaşatılmaktadır. Süperkız gibi ayakları yere basmayan bir neslin ne kendine ne topluma 
faydası yoktur, aksine hem kendine hem topluma zararı vardır.  

Çocuk İstismarı açısından ele aldığımızda bu kitaplarla kandırılmaya müsait yani 
istismara açık çocuklar yetişeceği açıktır. Bu kadarı bile başlı başına Çocuk İstismarıdır. 
 

 
Sonuç ve istem: 
Yukarıda açıkladığım nedenlerle; 
a-Belgelerini sunduğum 11.İdare Mahkemesi tarafından dava konusu olan Türkçe-1 

ders kitabındaki sakıncalar bilirkişi raporlarıyla da sabit olduğundan; 
 İdare Mahkemesinin kararı doğrultusunda Remzi DEMİROĞLU, Emrullah 

GÖKAHMETOĞLU yazarlı İlköğretim Türkçe 1, Okuma Yazma Öğreniyorum ” (MEB, 
2013) adlı ders kitabına onay vererek 2014-2015 ders yılında üçüncü kez ilkokullara dağıtan 
dönemin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof.Emin Karip ve dilekçemin başlangıç 
bölümünde adları yazılı olan bu kitaptan sorumlu yazarlar ile künyede adı geçen sorumlular 
hakkında, TCK’da belirlenmiş ilgili maddelere göre bu suç duyurumuzun gereğini yerine 
getirmenizi,    

Devamında; 
 
b- Önceki Türkçe-1 kitabına dair bilirkişi raporuna rağmen aynı yanlışlarla yazılmış 

olan Özlem Doğan TEMUR yazarlı Okuma Yazma Öğreniyorum-1(Yıldırım Yay.2015) 
ders kitabının yazar ve sorumluları ile dağıtımına onay veren dönemin Talim Terbiye Kurulu 
Başkanı Alparslan Durmuş hakkında;  

Kara Kuvvetleri Komutanlığının önerisini de dikkate alarak; 
 
c- 2017-2018 ders yılında ilkokul 1.sınıflarda okutulan Davut CİVELEK, Derya 

YILMAZ GÜNDÜZ, Fatma KARAFİLİK yazarlı, İlkokul 1.Sınıf İlk Okuma Yazma ve 
Türkçe-1 ( MEB, 2017) ders kitabının; yazarları hakkında ve künyede adı geçen sorumlular 
hakkında, ayrıca metin yazarları ve çizerleri hakkında, onay veren dağıtımdan sorumlu Talim 
Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş hakkında;  

 
a-Yayınladıkları ders kitaplarında ağır şekilde Çocuk İstismarı Suçu işledikleri, ve; 
b-Makamınız tarafından resen belirlenecek diğer suçlar için; 
  Suç duyurusunda bulunuyorum ve cezalandırılmalarını talep ediyorum. 
 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 
 
Mahiye Morgül 
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