
 
MATEMATİK-1 DERS KİTABI (MEB Yay, 2010-2011 Ders Yılı) 
Yazarı: Melek Ay, Risalet Bülbül, Rabiye Ersayar 

 Kitabın onay tarihi: 2005 
2005 yılında bu kitaba onay veren Talim Terbiye Kurulu Başkanı halen Milli Eğitim 

Bakanı olan Ziya Selçuk’tur. 
 (Kitabın künyesinden: Milli Eğitim Bakanlığı, Talim terbiye Kurulunun 18.7.2005 

gün ve 274 sayılı kararı ile çalışma kitabı olarak kabul edilmiş, Yayımlar Dairesi 
Başkanlığının 04.03.2009 gün ve 883 sayılı yazısı ile 5.defa 468.000 adet basılmıştır.) 
 

Tespit. 1  
Anıtkabir sayfanın dibinde küçücük resmedilmişse, ve ... 
Kitabın 82.sayfasında yer alan tam sayfa görselde, sayfanın en aşağısında, iki küçük 

fotoğraftan birinde Atatürk posterinin asılı olduğu yarısı görülen okulda bir tören anı ve diğer 
fotoğrafta ise arka bahçesinden çekilmiş minicik bir Anıtkabir fotoğrafı yer alırken,  sayfanın 
yukarısında ise oldukça büyük ve sevimsiz bir ev ortamı görülmektedir.  

Ev ortamı Atatürk’ten ve Anıtkabir’den daha yukarıda resmedilmişse bu durum 
Atatürk’e ve manevi mirasına saygısızlık yapıldığını gösterir.     

Görseldeki duvar takvimi 25 Ekim 2010 gösteriyor. Masadaki yazıda ise 30 Ekim var, 
doğum günü davetiyesiymiş. Ancak Ekim ayının en önemli günü 29 Ekim’dir ve Cumhuriyet 
Bayramına ait bir görüntü verilmemektedir.  



 
 
Anıtkabir’e arka bahçesinden bakıyoruz, girişi burası değildir.   
Okulun yarısı yok, öğrenciler seçilemez halde, belli ki bir kutlama var ancak neyi 

kutladıkları belli değil, bu sırada okula asılmış olan Atatürk posteri seçilemeyecek kadar 
uzaktan görülüyor.   

Görselde, masanın üzerinde belirtilen 30 Ekim tarihi Hıristiyan Halloween bayramının 
arifesi olup, o gün korku filmi izleyip “turkey” eti yemektedirler; İngilizce kitaplarında böyle 
öğretiliyor. Keza, halı üzerindeki motif de vaftiz ayininde papazın elindeki haça 
benzemektedir. Böylece öğrencinin dikkati Cumhuriyet Bayramından uzağa çekiliyor. 

Masanın üzerindeki yazıda Ali adlı çocuk kendi doğum günü kutlamasına davetiye 
yazmış gibi gösterilmektedir. Atatürk’ün Cumhuriyet’i ilan ettiği günü unutan bu çocuk 
Ali’dir diye imaj veriliyor. Burada Ali adının seçilmesi bile maksatlı görünüyor.  

Atatürk’ü ve manevi mirasını değersizleştirmenin bir yöntemini de böyle bulmuş bu 
kitabı hazırlayanlar.  

 
Tespit 2.  
Rakamları iğrenç böcek resimleriyle vererek Matematiği sevdirmemek... 



Sh.25’de uzun-kısa farkını verirken boyu en kısa diyerek yılanın yanında barsak 
solucanını göstermek... 

 

      
 
Sh.43: Böcekli şeytanlı yedi rakamı... 
 

     
 
Yedilerden biri korku filmlerinden şeytan imajı veriyor.  
 
Sh.49: Sıfır rakamını kuyruklu böceğe ve yılana benzetmek... 
 

       
 
Tespit 3.  
Sh.143’de çocuktan bulutları sayması isteniyor.  
Sayılamayacak nesneler Matematiğin konusu değildir. Bulut gibi sabit olmayan 

maddelerle, hatta ağırlığı olmayan su buharı gibi varlıklarla sayı kavramı verilmez. 
 



                      
 
Hayatta sayılabilirliği olmayan nesneler, bulutlar, dalgalar, yağmur damlaları, kar 

taneleri, uçmakta olan arılar, gökte yıldızlar matematiğin konusu değildir. Kitapta bunlarla 
sayı kavramı verildiğine tanık oluyoruz.  

108.sayfada “Bir portakal soyunuz. Dilimlerini onluk ve birlik gruplara ayırınız” diye 
sözde onluk öğretiliyor. Oysa tanelenmeyen veya dilimleri irili ufaklı (eşit olmayan) 
meyvelerin dilimleri matematiğin konusu değildir.  

Çocuklar kandırılıyor, boşluğa sürükleniyor, bu eğitim Cumhuriyetin getirdiği eğitim 
değildir, Atatürk’ün manevi mirasına aykırıdır.  

 
Tespit 4. 
S.142: Matematikle ilgisi olmayan tekerleme ve bununla verilen eğitsel kazanımın 

şiddet eğitimi olacağını görmemek... 
 

                            
 

 
Tespit 5.  
Kaza geçiren sporcuları saydırmak... 
Sh.134-135: Çıkarma işleminde kullanılan iki tam sayfa görseldeki kaza geçirmekte 

olan sporcuların çaresizlik anları öne çıkartılarak resmedilmiştir. Onları “eksilen” olarak 
göstermekle çocuğa verilen çaresizlik duygusu büyük psikolojik tahribattır ve böyle çaresizlik 
anlarının matematikte yeri olamaz.  

Görselde, kayak, bisiklet, rafting ve yüzme yarışlarında kaza geçiren sporcular 
resmedilmiş ve yarışta başına kötü şey gelen sporcuların yarışı terk etme anlarında onları 
saymaları isteniyor. Oysa gerçek hayatta düşene yardıma koşulur. Kaç tanesi düştü gibi bir 
mantık çocuğa sadece acımasızlık duygusu verir.  Çocuğun psikolojisini bozmak matematiğin 
konusu olamaz!  

Kaç kayakçı düşmüş? 
Kaç bisiklet bozulmuş? 
Kaç yüzücü havuzdan çıkmış? 
Rafting yapan kaç kişi suya düşmüş? 
Bilimsel eğitim çocuğu korumakla başlar, burada tam tersi bir durum söz konusudur.  



Benzeri bir eksilen örneği de, s.139’da var. Görselde kahve tepsisi taşıyan bir garson 
var, ikinci karede garson tepsiden 2 fincanı düşürüyor, çok üzgün halde düşen fincanlara 
bakıyor. Bu resme bakarak çocuğa şunu soruyor: 

Tepside kaç fincan kalmış? 
Çıkarma işlemini moral bozucu örneklerle vermek; ölümle veya yaralanmayla 

sonuçlanan kazalarda yaralananları saydırmak, düşüp kırılanı saydırmak gibi çocuğa sıkıntı 
halinde sayım yaptırmak Matematik dersini de sıkıcı olarak göstermekle eştir.  

Ayrıca çocuğa acıma duygusu yaşatmak ve tam bu sırada hiç umursamayıp sayı 
saymasını istemek insani tutum değildir.  

Bu gibi düşen, kırılan, bozulan, ölüme yaklaşılan vb durumların matematiğe konu 
edilmesi kitabın bir eğitimci tarafından hazırlanmadığını gösterir. Çocuğun aynı zamanda 
ruhsal varlık olduğu yok sayılmaktadır. Acıma duygusunu körelten bu gibi sorular çocuğun 
karakter yapısı ona göre şekillendirir. 

Oysa değerler eğitiminin (karakter eğitiminin) bütün ders kitaplarına gireceği MEB 
tarafından ilan edilmiş, açıklamasında ise “Karakter Eğitimi'nde, değerler, öğrencinin 
psikolojik, bilişsel ve sosyal yapısına hitap edecek şekilde aktarılır. Karakter Eğitimi, bireyin 
kendisine ve topluma yararlı olacak temel insani değerleri ve sosyal becerileri kazandırma 
eğitimidir” denilmektedir.  

Söz konusu 1.Sınıf Matematik ders kitabında ise tam tersi eğitim yapılmaktadır.  
130.sayfadaki “yutulmakta olan balıkları sayınız” görseli de bu yanlış eğitime  

örnektir.  
  
Tespit 6.  
Suyun altında ve yutulmakta olan balıkları çocuğa saydırmak. 
Sh.130-131. İki tam sayfa denizin altında küçük balıkları yutmakta olan büyük bir 

yunus balığı var, küçük balıklar dehşete kapılmış haldeyken büyük balık keyif halinde 
görünüyor. Çocuktan büyük balığın yutacağı küçük balıkları geriye doğru sayması isteniyor.  

Öncelikle, Matematik biliminin bir kuralı ihlal edilmiştir; suyun altında balıkların 
sayısı matematiğin konusu değildir. Çünkü hareket halindeki nesneler matematiğin konusu 
değildir. 

Geriye sayma işlemini yutulmakta olan balıkları saydırtarak vermek “eksilen” 
kavramını vermez, çünkü geriye kalan sayı da belirsizdir.  

Ve, az sonra bu balıklardan hiç biri kalmayacak, küçük balıklar dehşet içerisindedir.  
Böyle duygusal imajların, üstelik de korku görsellerinin matematikte yeri yoktur; çocuğa 
acımasızlık davranışı kazandırır.  

 
Tespit 7. 
Taşıt yolunda çocuğa adımlarını saydırmak... 
Sh.170’de çizilen krokide orantı da yok. Bu görselle çocuğun orantı kurarak mesafe 

kavramı alması mümkün değildir ve trafik kurallarını öğrenmesi ise hiç mümkün değildir.  



           
Problemde hiç sorulmadığı halde (gereksiz öge) market ile postanenin mesafesi 

fazladan verilmiştir.  
Görseldeki ikinci fazlalık ise hiç gereği olmayan taşıt resimleridir. Taşıtların yer aldığı 

bu krokide, taşıt trafiğine açık bir yolda çocuğa adımla mesafe kavramı vermek çok 
sakıncalıdır. Yanlış eğitim veriliyor, çocuk trafik kurallarını öğrenemez.  

 
Tespit 8.  
Masaldan matematik sorusu akla ziyandır, bilim dışıdır! 
Sh. 172’de görseli de verilen soru konusunu bir masaldan almıştır. 
Görseldeki uçan cadı bir masal kişisidir, gerçek hayatla ilişkisi yoktur. Oysa 

matematik gerçek hayatla ilgilidir.  
Sorudaki yanlışa gelince; kulaçla uzunluk ölçümü kule gibi dikey alanlarda olmaz. 

Çocuk defalarca şaşırtılıyor. 
Kuledeki prensese uzanıp da ihtiyacı olan ipi veremeyeceği için çocuklar bir kere daha 

şaşırtılmaktadır. Kaç kulaç ipe ihtiyacı var, hesaplayıp o kadar ipi verirse kurtulacakmış gibi 
soruyor, oysa kuleye o ip zaten uzatılamaz. Çocuk kandırılıyor.  

 
 



              
 
Matematiği masaldan öğretmeye çalışmak, buna yeltenmek, Atatürk’ün 

gerçekleştirdiği Cumhuriyetin bilimsel eğitim felsefesine saygısızlık olduğu kadar Matematik 
bilimine de saygısızlıktır. 

Matematik nedir, hatırlatmakta fayda görüyorum: “Sayılabilir ve ölçülebilir 
nesnelerin sayılabilmesi ve ölçülebilmesi için birim kullanan bilimdir.”  

Kitap boyunca bu tanıma aykırı davranılmış, üstelik masaldan soru soracak kadar 
matematikten uzaklaşılmıştır.  

 
Tespit 9.  
Olabilemezlikle matematik sorusu olmaz!  
Sh.173’deki görselde, çizimleri görülen hayvanların (tombul fil, fare, leylek, deve 

kuşu) ormanda karşılaştıklarından bahisle çocuğa ağırlıklarını soruyor.  
Oysa gerçek hayatta hiç biri diğeriyle bir arada yaşamaz. Çünkü fil fareden korkar 

(hortumuna girerse nefesini keser), fare leylekten korkar (gagasını deliğine sokar onu yutar), 
tombul fil Tibet’te yaşar, leylek ise orman hayvanı değildir, devekuşu ise Afrika’da çöle yakın 
çalılıklarda yaşar.  

Çocukların bu kadar yanlışı birbirinden ayırt etmeleri mümkün değildir, kafaları allak 
bullak olur. Çocuğu kandırmak Matematik değildir. 

 



          
 
Sayfa sonundaki bütün-yarım kavramıyla yukarıdaki ağırlık sorusu birbirine 

karıştırılacak şekilde arada boşluk bırakmadan verildiği için bir kere daha akıl karıştırıcı 
haldedir. Ayrıca, bütün-yarım kavramı kavunla karpuzla verilmez, çünkü elma gibi çocuğun 
eline alacağı bir şey değildir ve ileride bunlarla herhangi bir matematik işlemi 
yapılmayacaktır. Çocuk yine kandırılıyor. 

.... 
 
Yeni Neslin Ders Kitaplarının mucidi Ziya Selçuk... 
Kitabın baskıya hazırlandığı 2005 yılında Talim Terbiye Başkanı olan Ziya Selçuk 

“yeni neslin ders kitapları” konulu kamuoyuna açık bir TV semineri vermişti. O seminerde  
“artık çocuklarımız yanlışı kendileri bulacak” şeklinde anlaşılan bir konuşma yapmış, şöyle 
demişti: 

“Bir gemide 20 koyun 15 de keçi var, kaptanın yaşı kaç, sorusuna cevap vermeyen 
öğrenci kalmayacak” demişti. Şaka eder gibi. O zamandan beri gerçekten de matematik ders 
kitaplarının böyle hazırlandığına tanık olduk. Olabilemezlikleri çocuğun önüne koyan, sonra 
da bu problemi çözmesini isteyen kitaplar yazıldı.   

Atatürk’ün öğretmenlerden istediği nesil bu kitaptaki gibi yetiştirilemez. Görülüyor ki 
bu kitap Atatürk’ün manevi mirasına aykırı bir kitaptır.  

 



 
 
Tespit 10.  
Sınıfta kasap bıçakları ile eğitim olmaz!  
Sh.162-163 de, iki tam sayfaya yayılan sınırsız büyüklükte bir sınıf görselinde (bütün 

perspektif kuralları da yerle bir edilmiş görseldir) ellerinde kasap bıçaklarıyla, bütün olan 
karpuzu, pastayı, yufkayı, vb nesneleri kendi başlarına iki parçaya ayırırken görülüyorlar.  

Sınıfa bu kadar büyük bıçak asla getirilmez. Bu görsele bakıp çocuk evde kendi başına 
bunu yaparsa o da yanlış olur. Çocuğu kendine zarar verecek şekilde risk taşıyan bıçak 
kullandırmak eğitimin konusu değildir, olamaz.  

 

  
 
Bu görselde, sınıfta öğretmenden uzakta kontrolsüz kendi başlarına koskocaman 

bıçaklar ellerinde veya önlerinde, bıçakla başbaşa çocuklar görülüyor. Böyle bir görsel aslında 
suç kapsamında olmalıdır; şiddet çağrışımı vardır.  

163.sayfada yer alan bu görsel Atatürk’e ve eserlerine doğrudan saygısızlık yapılan 
diğer sayfalarla birlikte değerlendirildiğinde kitabın fazlasıyla yasalara aykırı hazırlandığı 
ortaya çıkmaktadır. Bu kitap Milli Eğitimin Temel Amaçları ile çelişmektedir.  

........ 
Cumhuriyetin Matematik eğitimi bu hale gelmiş olamaz. Sorumluları mutlaka kanun 

önüne çıkartılmalıdır. 
Okurlarıma sormak istiyorum: 
2005 yılından itibaren okullara dağıtılan ve 2009 yılında 5.kez basılarak 2010 yılında 

ilkokul 1.sınıf öğrencilerine dağıtılan bu kitabın basımına onay veren Talim Terbiye Kurulu 
Başkanlarını, İlköğretim Genel Müdürlerini ve Milli Eğitim Bakanlarını hatırlıyor musunuz? 

Bunlardan birini çok iyi tanıyorsunuz, çünkü şu anda Milli Eğitim Bakanınızdır.  
Uğur Mumcu sağ olsaydı da yazsaydı. 



 
HABLEMİTOĞLU’NU ANDIK 
17 Aralık, Sevgili Necip Hablemitoğlu’nun katledilişinin 16.yıldönümü. Elindeki 

belgeleri devlet katında birilerine anlatmaya çalışırken tanıdım kendisini. Gülerek anlatıyordu. 
Hep o gülüşüyle gözümün önündedir. Işıklar içinde uyusun. Ölüm yıldönümünde 
Karşıyaka’da anıtmezarı başında ailesi ve sevenleriyle buluştuk. Saygı töreni yaptıktan sonra 
az ileride uyuyan Ahmet Taner Kışlalı’nın anıtmezarını ziyaret ettik.  

Korkunun kol gezdiği dünyamızda gerçeği yazdığı için aramızdan kopartılan o yiğit 
kalemlere selam olsun.  

17.12.2018 
Mahiye Morgül 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




