
 “Cumhurbaşkanı Atatürk” ifadesi doğru kullanım mıdır? 
 

4.Sınıf Türkçe (MEB Yay. 2018-2019) 
Yazarları: Hayriye Kaftan Ayan, Ümit Arslan, Sevim Kul, Nihan Yılmaz 
 
Sh.256’da “Cumhurbaşkanı Atatürk” tanımlaması... 
Bu sayfada Atatürk ile ilgili iki fotoğraf yer alıyor. Ancak fotoğraf altı yazılar yanlış 

yerdedir. Oysa kural olarak fotoğrafla ilgili bilgiler fotoğrafın altına yazılır. Bu kurala 
uyulmamıştır.  

Daha önemlisi, Atatürk için “Cumhurbaşkanı Atatürk” denilmek suretiyle bugün 
güncel olan bir sıfatla Atatürk’ten söz edilmektedir. Öğrenci bugüne kadar Atatürk’le ilgili 
öğrendiği bütün unvanların dışında bir şeyle karşılaşıyor. Bu durum izaha muhtaçtır.   

Ayrıca, her iki fotoğrafın yazısı birbirinden farklı yerdedir; biri sağ yanda diğeri sol 
yandadır. Bu bir tutarsızlık örneğidir, kuralsızlıktır. 

 

 
 Atatürk, Cumhuriyet tarihi boyunca bu şekilde bir unvanla yazılmamıştır. Bu durum 

kitabı Türkçe ders kitabı olmaktan çıkartacak kadar önemli yanlıştır.  
Fotoğraflarla ilgili önemli bir yanlış da altlarındaki gölgelerdir. Gölgeli resim 

boşluktaymış gibi duygu verir, zemine oturmamış demektir. Zeminsizlik, ayakları yere 
basmamak gibidir, algılanabilir değildir. Altında gölge varsa bu durum o resmin değerini 
düşürür, yani resme negatif yükleme yapar.  

Bütün bu kuralsız, çelişkili ve negatif yüklemelerden sonra böyle bir sayfada 
Atatürk’ün fotoğraflarının da değer kaybedeceği açıktır.  

Bu sayfada ve kitabın bütününde Atatürk’ün manevi varlığına karşı çok ciddi 
değersizleştirme saldırıları yapıldığı açıktır.  

.......... 
 
 
 



Atatürk’ün Harf Devrimiyle getirdiği temel yazı kuralları bozuluyor 
Yazım kuralları bu kitap boyunca alt üst edilmektedir. Adeta Türkçe dersi değil stilli 

yazı adı altında yazı dersine dönüştürülmüştür.  
 Eskiden Güzel Yazı Dersi diye bir ders vardı, eğik yazı el yazısı gibi estetik amaçlı 

yazı çalışması yapılırdı. Ders kitabını yazı defteri gibi kullanmak ise hiç yoktu. Çocuklar artık 
ne defter kullanmayı biliyor ne kitap nasıl temiz tutulur, hiç öğrenemiyorlar, çünkü hem kitap 
hem yazı defteri olan bir materyal veriliyor ellerine.  

 
Orta bölümü şişik satırlara yazı yazdırmak... 
4.Sınıf Türkçe (2018-2019) kitabında çocuğun alıştığı yazıyı değiştirmesine yönelik 

yönergeler var ve “Harfleri siz de kendi yazı stilinize göre yazınız” denilmekte, örnek için 
çocuğa bilgisayarda kullanılan yazı karakterleri gösterilmektedir. Çocuk bunu başaramaz, 
çünkü çocuğa sunulan yazı satırlarının orta bölümü şişiktir.  

Ortası şişik satıra yazı yazarken çocuğun yazısı güzelleşmez, tersine bozulur. Bu 
durumda Türkçe harflerin dikey olarak simetrisi bozularak okunaksız hale gelecek, çocuk 
kendi yazdığını dahi okuyamayacaktır. Bu sırada küçük harf “ t ” (T) ise haç işaretine 
dönüşecektir. Aşağıda 17.sayfada yaptığımız harf denemelerinde bu sonuç görülmektedir. 

 

 
 
Kitap boyunca otuz bir sayfa stilli yazı etkinliği için ayrılmıştır. (Sayfa;17, 25, 32, 37, 

47, 52, 59, 65, 80, 85, 91, 95, 108, 116, 123, 127, 145, 151, 157, 161, 174, 189, 193, 209, 213, 
218, 224, 237, 244, 250, 257) Bundan da anlaşılacağı gibi bu kitap bir stilli yazı defteri olarak 
tasarlanmıştır. 

Önerilen stilli yazılarda harfleri koyu ve kalın uçlu kalemle yazmak var, yanlıştır, stil 
farkı bu değildir. Kitap boyunca böyle kavram yanlışları bolca yapılmaktadır. Örneğin, satırın 
sadece orta şişik bölümünü kullanmak stil değişikliği gibi örnek verilebiliyor; büyük harf ile 
küçük harf arasında yükseklik farkı bırakmayacak şekilde kuralsız yazmaya neden olur.  

Birçok yazı etkinliğinde verilen metinden daha küçük yazı alanı açılmakla çocuk 
verilen satıra sığmayacak uzunlukta cümleleri yazmaya zorlanmaktadır. Sonuçta çirkin bir 
sayfa ortaya çıkacak ve çocuk yazmaktan da kitaptan da soğuyacaktır.   

..... 
 
Bayrağımızı ve M.Akif Ersoy’u metnin bitişine koymak... 
19.sayfada Türk bayrağını ve M.Akif Ersoy’u metnin bitişine koymak suretiyle ve 

ayrıca resim üzerinde karartma koyarak üzerlerine gölge düşürmek suretiyle her ikisine birden 
aynı anda değersizleştirme saldırısı yapılmıştır.   

 



              
 
2893 sayılı TÜRK BAYRAĞI KANUNU Yasaklar bölümünde der ki: 
“Madde 7 – Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya 

layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin 
törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. 
Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli 
yapılamaz. Elbise veya uniforma şeklinde giyilemez.  

Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve yönetmelikte belirlenecek kamu kurum ve 
kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön 
veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz.  

Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, 
saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen 
gösterilmeden kullanılamaz.  

Bu Kanuna ve yönetmeliğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli 
soruşturma yapılır.” 

Yukarıdaki bayrak, 2893 sayılı Bayrak Kanununa aykırı resmedilmiştir. Bayraktan 
alınmış bir kesitin üzerinde oynanmış ve her bir özelliği bozulmuş haldedir.   

 Yasada Türk bayrağı fon olarak kullanılamaz denilmekte, fakat bu kurala aykırı 
şekilde yazının altına fon yapılmıştır. Ayrıca kırmızı renk üzerine kirlilik yaratacak şekilde 
siyah gölgeler düşürülmek suretiyle karartılmış ve yine hilalin şekli kırıklı hale getirilerek 
hilal ile oynanmıştır. Yine, yıldız üzerine gölge düşürülerek soldurma yapılmıştır.  

Bilinen bir teamül daha vardır; bir resimde dalgalanan bayrak varsa, bayrağın 
uçkurunun ve bağlı olduğu direğin beraber görünmesi gerekir. Dalgalanmakta olan bayraktan 
bir kesit alınarak kullanılamaz. Bu teamüller ceza hükümleri değildir fakat bayrağa saygı 
gereğidir. Diğer yandan kırmızı renk sınırsız alana yayılmıştır, bu halde bayrağın altın oran 
kuralı ihlal edilmiştir. Bütün bu ihlaller bayrağın manevi değerine gölge düşürüldüğünü 
gösterir. 

Kitabın 196. sayfasında gece vakti gökte dalgalanmakta olan bir bayrak görseli daha 
bulunmaktadır; 15 Temmuz 2016 akşamı yaşanan darbe kalkışmasının halk tarafından 
durdurulmasını ifade için konulan fotoğrafa eklenmiş bir bayraktır. Ancak bu bayrak da 
kuralsız özel imalattır.    



19.sayfadaki durumla ilgili olarak bir eleştirimiz de şudur; bir Türkçe kitabında 
yazıların okunaklı olması önemlidir. Bu sayfada bayrak resmi metnin altına kadar uzatılarak 
farklı düzlemler birbirine girdirilmiştir, böylece metnin rahatlıkla okumasında güçlük 
yaratılmıştır. Türkçe dersinin böyle bir eğitsel amacı olamaz.   

.... 
Sh.49: “Milli Mücadele ve Atatürk” başlığı altında resmedilen Çanakkale Şehitleri 

Abidesi siyah beyaz karikatüre çevrilmiş, heykellerin kaideleri yana kaymış halde düşecekler 
gibi gösterilmiş ve “Atatürk Aralarındaydı” adlı şiirin sonunda yer alan bu çizim sayfa dibine 
getirilmekle bir kere daha değersizleştirilmiştir. 

                  
Şiirde gencecik şehitler konuşturulmaktadır. Son satırlarda Ağrılı olan şehidin gülerek 

şakalar yaptığını söylemek şehit kavramını küçültmektir. “Mustafa Kemal Paşa aralarındaydı” 
demekle şiirin havasından çıkıp ciddiyetsiz anlatıma geçilmektedir.  

Çanakkale Savaşları (1915) Milli Mücadelenin başladığı 1919’un öncesindedir. 
Metnin başlığı Milli Mücadele olduğu halde Çanakkale savaşlarını anlatan şiire yer 
verilmiştir; bu durum tarihsel dönemleri birbirine karıştırmaya sebep olur.   

Bu ünitede “Şerife Bacı” adlı dinleme ve izleme videosunda Milli Mücadele tarihi 15 
Temmuz 2016 tarihine kadar uzatılmış, böylelikle tarihsel dönemler bir daha karıştırılmıştır.  

www.youtube.com/watch?v=oWzBOE7Upyg 
.....  
Anıtkabir’i baş aşağı getirmek... 
Sh.190: Milli Kültürümüz başlıklı ünitede kullanılan turistik logoda Anıtkabir çizimi 

dairenin alt kenarına getirilmek suretiyle düşeceği duygusu verilmiştir, bu haliyle insanın içini 
sızlatan bir görseldir.  

Bu logoda dairenin çevresinde olan her nesneye buradan fırlayıp atılacağı hissi 
verilmekle her biri değersizleştirilmektedir. 

 

                    

http://www.youtube.com/watch?v=oWzBOE7Upyg


Logonun ortasındaki ay yıldızın konumu bir başka perspektif hatası içermektedir, 
çünkü silindirden kesit alınmış onun üzerine konmuş gibidir. Bu durumda iki farklı düzlem 
üst üste bindirilmiş haldedir; bu durum fizik kurallarına aykırı olup algı sorunu yaratmak 
üzere düzenlenmiş tuzaktır.  

Bu ünitede turistik ve kültürel açıdan ülkemizi anlatacak diye umulan Şiir Şiir Türkiye 
adlı dinleme ve izleme videosu ise 15 Temmuz görüntüleriyle bitiriliyor; 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi turizm ünitesine konu edilirse ciddiyetini kaybeder:  

https://www.youtube.com/watch?v=WamajYksNKQ 
Bu videoda Nazım Hikmet’in "Dörtnala gelip... " şiiriyle başlayan, Orhan Veli gibi bir 

çok şairden daha alıntı yapan, şairi sıkça değişen bir karışım yapılmıştır. Durum böyleyken, 
video “Beni vatansız bırakma Allahım” diyerek 15 Temmuz görüntüleriyle bitiyor. Bu bitiriş 
sanki Milli Mücadele ünitesinin bitişiymiş gibi algılanmaya açıktır, oysa bu ünite Turizm ve 
Kültür ünitesidir.  

Bu gibi tarih yanıltmaları nedeniyle 4.Sınıf Türkçe kitabını okuyan bir çocuk Milli 
Mücadele Dönemi adıyla bilinen tarihsel dönem hakkında tereddüde düşer.   

Milli Mücadele tarihine saygı çocuklarımıza bu şekilde öğretilemez.  
Bu kitabın bütününde Atatürk’ün manevi varlığına karşı çok ciddi değersizleştirme 

saldırıları yapılmaktadır.   
 

Mahiye Morgül /8.11.2018 
 




