
Sayın Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kaya’ya Teşekkürlerimle  
 
Edirne Emniyet Müdürünün çocuklarımızı saran mavi balina tehlikesine farkındalık 

yaratmak üzere kahvehaneleri dolaştığını basından öğrendim. Kendisine tebrik ve 
teşekkürlerimi sunmak istiyorum.  

Bu tehlikenin başka nerelerden kaynaklandığını aileler bilmiyor. İlkokul ders 
kitaplarında ve okul öncesi dergilerde bile mavi balinalar var. Aşağıda piyasada satılan bir 
dergiden örnek göstereceğim. 

Adı: RÜZGAR GÜLÜ - OKULÖNCESİ  
Üst başlık: Çamlıca Çocuk Dergisinin ücretsiz eki, Eylül 2018, sayı 30 
Kapak resmi: Köpek balığının saldırısına uğramış halde korkulu gözlerle bakan üç fok 

balığı.  
İçerik: Meraklı Fırfır öyküsünün kahramanı Fırfır adlı fok balığı ve arkadaşlarının 

başından geçen korkulu okyanus serüveni anlatılıyor. Hantal adlı köpek balığından kaçan 
minik fokları mavi balina kurtarıyor.  

Yazan Ahmet Ayar, Çizen; Hüma Kaya 
Öykünün 2.sayfası: 

              
Mavi balinanın adı Balaban; bu daha da ilginç!  
Balaban Bey tarihte Fatih Sultan Mehmet’in en zor işi başarmış olan en değerli 

askerinin adıdır. Tarihsel değeri olan bu gibi özel isimler asla böyle intihara sürükleyen oyuna 
girmemelidir. Etik olarak büyük yanlıştır. 

.... 
Dergide yer alan Kaç Tane Var başlıklı etkinlikte üç tane su fışkırtan balina 

resmedilmiştir. Yuttuğu suyu boşaltmak için tepesindeki delikten su fışkırtma özelliği ona 
aittir.  



                   
 
 Emniyet Müdürlerinin Cumhuriyet Savcılarıyla beraber hareket ederek piyasada 
serbestçe satılan bu tür mavi balinalı dergileri toplatmaları şahsen talebimdir.  

İnternette yeni bir intihar oyunu daha başladı, adı MOMO, beyaz bir maskeyle 
ürkütücü yüzü olan bir görseldir. Bu maskeyi İngilizce 5.Sınıf ders kitabında etkinlik olarak 
bu sene verdiler. Maskeli etkinliklerin tamamında çizgi film piyasasının tekrarı var. Bunlar  
çocukları boşluğa düşüren, araçların önünden karşıya uçarak geçebileceğini hayal ettiren, 
pencereden aşağı atlayan tuzaklardır. Diğer yandan İngilizce kitaplarında; Ben Örümcek 
adamım, Ben Süpermenim, Ben Süperkızım, Süpermen dünyayı kurtarır, O sana yardım eder, 
Vampir filmi favorimdir, Ben canavarım, gibi cümleler kuruyorlar. Hatta İnsan resimlerinin 
kollarını bacaklarını gözlerini kestirip dört kollu beş bacaklı tek gözlü canavar yaptırılıyor. 
Vücudunu öğretirken kesik organ resimlerine çocuklar baktırılıyor. Bunlar çocuğun 
psikolojisini vahşileştirmeye yönelik tuzaklardır. Böyle kitapların basımının önlenmesi 
gerekir.  
 Çocuklarımız mavi balina benzeri tehlikelerle kuşatılmış haldedir. 
 Edirne Emniyet Müdürü Sayın Ali Kemal Kaya Beyin kahvehanelerde başlattığı 
farkındalık çalışmasına ders kitapları ve dergiler üzerinden devam etmesini gönülden 
istiyorum ve talep ediyorum. 
 Saygılarımla. 

Mahiye Morgül 
 




