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Şikâyet edilen: MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş ile;  

1.Sınıf İlk Okuma Yazma ve Türkçe-1 Ders Kitabının  
 Yazarları: Davut Civelek, Derya Yılmaz Gündüz, Fatma Karafilik 
 Ölçme Değerlendirme Uzm: Çetin Toraman  

Rehberlik Uzmanı: Şenay Baltürk   
Görsek tasarım: Hakan Ergül Yüksek 

 
Şikâyet nedeni:  
Deneyimli bir eğitimciyim. 2018-2019 ders yılı İlkokul 1.sınıf Okuma Yazma 

kitabında çocuğun zihinsel ve ruhsal gelişimine zarar verecek nitelikte birçok pedagojik yanlış 
gördüm.  

Kitapta intihar oyununa sürükleyen MAVİ BALİNALI bir dinleme metninin yer almış 
olması savcılık makamının resen belirleyeceği “intihara teşvik” gibi, “cinayete azmettirme” 
gibi suçlar kapsamında ele alınabilir niteliktedir.  

Çocuğun mantıksız ve hatta porno sayılabilecek cümlelerle eğitime başlatıldığı böyle 
bir kitap eğitim toplumsal etik değerlerimize de aykırıdır; çocukları akran zorbalığına ve 
saldırganlığa özendirecek özelliktedir. Yedi yaşında kız ve erkek çocukların sınıfta birbirlerini 
kendilerine bu kitapta ilk öğretilen “elle” fiilini uygulayarak taciz ettikleri velilerin de şikâyet 
ettiği durumdur.  

Çocukluk döneminde beyne atılan bu tür saldırgan tohumların ergenlik döneminde 
yeşerdikleri bilinen bir şeydir; eğer lise sınıflarında bugün ölümle sonuçlanan akran zorbalığı 
görülüyorsa, nedenlerini çocuklukta çocuğa verdiğimiz yanlış eğitimi görmek gerekir. 

Çocuğa zararlı böyle bir kitabın onaylanması ve yayınlanmasından sorumlu olan 
Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş ve kitabın yazar ve uzmanları hakkında 
gereğinin yapılmasını, 

Saygılarımla arz ve talep ederim. 
 

    Şikayetçi 
Mahiye Morgül 

  
Açıklamalar: 
 
1-İlk Okuma Yazma kitabındaki mavi balina çizimleri: 
Sh.56’da, Tombili’nin Balinası adlı dinleme etkinliğinde çocuğa nasıl bir metin 

dinletildiğini veliler bilmiyor, çünkü bu metnin ses kaydı sadece öğretmenlerinde vardır. 
Dinleme metninde İntihar Oyunu görseli olan balinaya övgüler yapılmaktadır.  

 



              
               
Dinleme metni 5, “Tombili’nin Balinası” görselinde, çocuğun aklından geçirdiği iki 

tane balina var; metni dinlediğimiz zaman neden iki tane olduklarını anlıyoruz. Bulut içinde 
resmedilmesi ve tavandaki yıldızlar o balinaları hayal ettiğini gösterir. Balinalar su püskürtme 
anında olduğuna göre, yutma işi bitmiştir. Öyküde çocuk annesini iki balina kadar çok 
sevmektedir; mavi balinaya bakarak bunu çocuğa söyletmek tuhaf görünüyor.  

Çocuğun giysisinde tehlike sembolü ve şapkasında yatay çizgiler dikkat çekiyor. Aynı 
giysiyi sayfa köşesinden çocuklara komut veren yöneticide görüyoruz.          

 
Tombili’nin Balinası 
Tombili bir yandan resim çiziyor, bir yandan da annesine sorular soruyordu. 
-Anne sence yeryüzünde filden daha büyük canlı hangisidir? 
(Annesi hangi canlının daha büyük olduğunu söylemiştir?) 
-Sanırım balinadır, diye cevapladı annesi. 
-Balinalar filden daha büyüktürler. O zaman ben seni bir balina büyüklüğünde 

seviyorum, dedi Tombili. 
Annesi güldü. Oğlunun bu sözlerinden çok mutlu olmuştu. 
-Ben de seni aynı büyüklükte seviyorum Tombilim, diye yanıt verdi.  
Tombili’nin soruları bitmiyordu. Tombili annesine ne sormuştur? 
-Peki anne dünyada bir balinadan daha büyük canlı hangisidir? 
(Annesi Tombili’nin bu sorusuna nasıl cevap vermiştir?) 
-Sanırım iki balinadır, diye yanıtladı annesi. 
-O zaman ben seni iki balina büyüklüğünde seviyorum, dedi Tombili. 
Annesi; 
-Ben de seni iki balina büyüklüğünde seviyorum yavrum, diye karşılık verdi. 
Tombili sevgi yarışında annesini geçmek istiyordu. 
-Anne ben seni var ya, iki balinanın yanı sıra dünyadaki bütün çocukların toplamı 

büyüklüğünde seviyorum, dedi. 
Annesi kocaman bir kahkaha attıktan sonra oğlunu bağrına basıp yanaklarından öptü. 
Her şey anlaşılmıştı. Annesi hiçbir zaman sevgi yarışında Tombili’yi geçemeyecekti. 

Şeyma Yüksel –Küçükev Yayınları 
......... 
Bu metin çocuğu defalarca boşa düşürmektedir:  



Metinde anahtar kelime “balina” yapılmış, yaşamla bağlı kurulamayacak şekilde bir 
kurguya girilmiştir.  

a-Tombili diye çocuk adı olmaz, bu bir kedi adıdır. 
b-Sevgi kavramı hayvanların büyüklüğüyle ifade edilmez. 
c-Sevgi yarışını tarih boyunca anneler kazanmıştır, metnin sonunda tersi mesaj 

veriliyor.  
d- Sevgi lafla değil fedakârlıkla ortaya konulur, bu kavram burada yok ediliyor.  
e- Sayısı sınırsız çocukları ölüm imajı veren balinayla yan yana hayal ettirmektedir.  
e- Kutsal anne sevgisi yıpratılmakta ve “balina büyüklüğü kadar sevmek” gibi bir şey 

çocukların beyin altına yerleştirilmektedir.   
 
2- Mavi balinalı alıştırmalar. 
61.sayfada üç tane tipik mavi balina var.  
Sağ kenardaki yönetici çocuğun başındaki şapka yine bir balina başıdır ve çocuğun 

başı balinanın ağzındadır, balinanın dişleri onu ısırmaktadır.  
 

               
 
Bu balinalı yönetici çocuk kitap boyunca gösteriliyor.  
Görseldeki çocuk adeta kendisini yutmakta olan mavi balina tarafından 

yönetilmektedir.  
 
3-Türkçe-1 Ders Kitabının kapağında baş döndüren resimler 
Çocuğu görseldeki gibi taklit edilemeyen dengesiz görsellere baktırmak çocukta 

zamanla dengesiz duruşlar, yönünü bulamama, düzgün yürüyememe gibi dispraksi olarak 
tanımlanan psikolojik soruna yol açmaktadır. Sonuçlarını on yaş civarında özellikle erkek 
çocuklarda görmekteyiz; çocuğun görünen fiziksel bir rahatsızlığı yoktur ancak beyin-kas 
koordinasyonunda bozulmalar baş göstermiştir. 

Çocuk gördüğü şeyleri taklit etme özelliğindedir, bu resimdeki dengesiz örnekleri 
taklit etmeye çalışırsa yaşamsal tehlikeyle karşılaşır.  

Bütün eğitsel kuralların aksine birinci sınıfta okutulan her iki Türkçe kitabının da 
kapağında dengesiz resimler bulunmaktadır. Böyle resimlere bakmak akla ziyandır; çocuk düş 
ile gerçek arsında bocalar. 

 (bkz.2017-2018 ders yılı MEB Türkçe kitap kapakları) 
 



      
 
     Son yıllarda özellikle 10 yaş civarında erkek çocuklarda DENGE BOZUĞU 

(Dispraksi) hali görülmektedir. Erkek çocuklarda “Ben de yaparım ne var” gibi iddialaşma 
yaşıdır, yanlış modeli taklit etmeye eğilimlidirler. O nedenle ders kitapları olumlu örneklerle 
yazılmalıdır. Yaşamla örtüşmeyen, örnek oluşturmayan, bu kapak resimlerindeki gibi 
dengesiz olan, özetle ayağı yere basmayan resimlere çocuğu baktırmak sakıncalıdır.   

Çocuklar dengesiz görsellere bakmak mecburiyetinde bırakılmışlardır.  
2005 yılından beri ders kitaplarında yer alan perspektifsiz, dengesiz, yön kavramı 

vermeyen, bulutlarda gezen, birbiri üzerine getirilmemesi gereken nesneleri üst üste koyarak 
algıyı dağıtan, vb tuhaf görsellerden sonra artık 10 yaş üstü çocuklarımızda yürüme bozuğu, 
yön bulamama, geri geri gidememe, uygun adım yürüyememe gibi haller ortaya çıkmıştır. 

Bütün bu sakıncalarıyla toplamda diyebiliriz ki, bu ders kitabı çocuğun sadece akıl ve 
ruh sağlığını değil fiziksel becerilerini de kaybetmeye yönelik tehdit oluşturmaktadır.  

 
4-İ Harfini İnek resmiyle öğretirken... 
İlkokuma Yazma kitabında S.41’de yer alan bir inek resmi az dikkatle bakıldığında 

onun bir inekten başka özelliklere sahip olduğu anlaşılıyor, yanıltıcı resimdir.  
Çocuğu defalarca yanıltmak onun zihinsel gelişimine kasıtlı zarar vermektir.   
 

                     
   
 Kitapta inekmiş gibi verilen bu resme dikkatle bakınız. Hangi özelliğine bakarak 
inektir diyebiliriz, inceleyelim.  



 
a-Memelerine baktınız:  
Memeleri varsa bu bir inektir dediniz, fakat saydınız, dört değil beş memesi var.  
Öyleyse inek de değildir, ancak memeli bir hayvandır. Peki, beş memesi olan bir 

hayvan var mı, yok.   
Beyniniz boşa düştü, bu görseli içine koyacağınız hafıza dosyanız yok, bu bir çöptür! 
 
b-Kuyruğuna baktınız: 
İneğin kuyruğu aşağıya sarkar, havaya kalkmaz. Kuyruğu inek kuyruğu değildir. 

İnekle ilgili hafıza dosyanızda bu bilgiyi oturtacağınız bir yer yok. Akla oturmuyor. 
 
c- Kulaklarına baktınız: 
Boynuzların altında değiller, yana açılmıyor, kedi kulağı gibi sivri. Kulakları inek 

kulağı değil. Kulaklarını da akıl dosyanızda bir yere oturtamadınız.  
 
d-Boynuzlarına baktınız: 
Boşuna aradınız, boynuzsuz inek olmaz. Boşa düştünüz. 
 
e-Alnını aradınız: 
Alnı yok. Perçemleri var. Bu bir inek değil! 
 

              f-Gözlerine baktınız: 
Gözleri inek gözü değil. Bunun gözleri bitişik, pörtlek, daire şeklinde, şapşal imajı 

verilmiş. Su içmeye eğilen ineğin gözleri suya bakar. Suya bakmıyor. 
  

g-Ağzında su içme hareketi aradınız:  
Bu inek su da içmiyor. İnekler diliyle su içer ve ağzı bu kadar açıkken su içemez.  
 
h-Burun deliklerini aradınız: 
Burun delikleri iri olur, bu görselde burun deliği yok. 
 
i-Ağzına baktınız: 
Bu ağız domuz ağzına daha fazla benziyor.  
 
j-Boynuna baktınız: 
 Baş-gövde bağlantısı inekten daha çok domuza benziyor; domuz başlı inek! 
 
k- Suya baktınız:  
Bu su, dere değil durgun göldür. Oysa burası bir tepelik yerdir, böyle eğimli yerde 

durgun göl bulunmaz.  
 
l-Yerde gölge fark ettiniz: 
Bu bir fotoğraf değil, çizimdir. Çizimde gölge olmaz, bu nasıl iştir?  
 
m-Göz alıcı ışıkları fark ettiniz: 
İlgiyi oraya çekmek üzere yıldızlı ışık efektleri gördünüz, bu ne iştir? 
 
m-Ayak izlerine baktınız: 
Yeşil alanda siyah ayak izi olmaz. Merak ettiniz, bu ayaklar gerçekten ineğe ait ayak 

izi midir? (İnek tırnağı uzunca iz vermez!)  
.... 



Bu bir inek resmiymiş gibi çocuklar buna baktırılırsa, yani çocuklar ders kitabın 
içinden kandırılırlarsa, bu çocuklar da ileride böyle sahtekârlık yapmayı olağan görürler.  

Daha kötüsü çocuk kandırıldığını fark ettiğinde artık ders kitaplarını ciddiye 
almamaya başlar.   

 
5- ELLE ile başlayan ilk porno eğitimi  
S.27’de başlayan E-L, Elle s.29’da ELLE oluveriyor. 
 

 
 
“Elle” çocuk için şaşırtıcı yönergedir. Çünkü evde ona hep “elleme, yapma” 

denilmiştir. Okumaya başlar başlamaz verilen “elle” fiili ona “yasaklı bir şeyi yap” anlamında 
yönergedir. Burada çocuk aile eğitimine ters şekilde çocukların emir olarak birbirine 
“ellemek” davranışı öğretildiğini görüyoruz. Sınıflarda görülmüştür ki bu sayfayı okuduktan 
sonra çocuklar birbirine “Şuramı elle, buramı elle” şakaları yapmaktadır. Fallik dönemde olan 
bu yaş öğrencileri için eğlenceli bir porno eğitimine dönüştüğü ailelerce fark edilmiş, okul 
müdürlerine şikâyetler edilmiş, sınıf öğretmeninin velileri toplayıp “Çocuklarınıza edep 
öğretin” dediği duyumlarımız arasındadır.   

 
6-KELEK ile devam edem tuhaf kelimeler 
S.39’da, Lek lek elek, Al ele elek, Kel kel kelek, Kel kele kelek” gibi sonunda halk 

arasında hakaret olarak kullanılan “kelek” öğretilmektedir. Üstelik telaffuzu çok zor 
uydurulmuş bir tekerlemeyle veriliyor. Normal konuşan çocuk bile kekelemeye başar 
bununla. 

 
 
Ayrıca, ELLE, KELEK gibi kelimeler sağdan da okunsa soldan da okunsa aynıdır, 

çocuğu şaşırtır; çocuk ne yönden okuduğunu karıştırır, bu yolla çocukta disleksiye sebebiyet 
verilmektedir.  

 
7- Bayrak kanununa aykırı altın oranı bozuk bayrak... 
S.99’da yer alan bayrak hatalıdır; dalgalanıyormuş gibi yapılarak yırtık resmedilmiş ve 

hilal-yıldız yerleşimiyle oynanmıştır. 
 
 
8- İki ayrı ekranda oyun oynayan iki çocuk... 
S.120’deki görselle çocuğa ekran bağımlılığı ve iletişimsizlik örneği veriliyor.  
Bir odada iki ayrı ekranda iki ayrı yönde kötü arkadaşlık örneği veriliyor. Bugün 

çocukları arkadaşsız bırakan bir eğitim şekli ile çocuklar karşı karşıyadır. Birbirlerine olan 
acımasızlıklarında bu kitaplarla eğitimin rolü büyüktür.  



 

 
 
Çocuklarımızın bu kadar erken yaşta yalnızlığa ve arkadaşsızlığa itilmelerinin 

sakıncaları ileride karşılarına çıkacaktır.  
 
9-Yazı metninin içinde kelime yerine resim varsa...  
S.151’de Nasıl Kitap Okuyacak metninde görsellerle yazılar göz yoracak şekilde ve 

Kırçıl adında uyduruk bir isimle bir hayvan metnin ana kahramanı yapılmıştır. Çok uçuk 
kaçık böyle bir öyküyle çocuğun aklı oyalanmaktadır.   

Metin boyunca mantıksızlıklar arka arkaya sürüp gidiyor, örneğin zaman mefhumu 
allak bullak edilirken el feneriyle kilerde kitap okumak, orda uykuya dalıp sabah uyanıp 
okumaya devam etmek, gibi saçma sapan işler yapılıyor. 

 

          
 
Yaşamla örtüşmeyen, “kırçıl” gibi uyduruk özel isimlerle ve uyduruk resimlerle 

defalarca çocuğun okuma dikkati dağıtılan bir metindir. Çocuğu aptal yerine koyan böyle bir 
yazı çocuğu okumaktan soğutur, okumak ciddi bir iş olmaktan çıkar.  

Ayrıca, metnin içinde sembolik resimler ajanlık eğitimidir; böyle bir eğitim bu yaşta 
çocuklara verilecek eğitim değildir.  



Ana fikir vermeyen, eğitsel kazanımı olmayan böyle bir metin asla Türkçe kitabına 
girmemelidir. Kitabın bir bölümü zaten çizgi roman türünde sayfalara ayrılmıştır.  

Böylesi tuhaf metinler ve tuhaf resimlendirmelerle çocuk “kitap nedir” konusunda 
sağlıklı bir fikir edinemez.    

 
10-Kavşakta ıslık çalarak yürüyen çocuk... 
Yaya geçidi olmayan yerden bu dalgınlıkla ıslık çala çala yürümekte olan bir çocuk, 

nasıl bir eğitsel mesaj verebilir, ciddi sorundur.  
 

 
Taklit edilmesi halinde doğuracağı tehlike bir yana, bu çocuğun hangi yöne yürüdüğü 

de belirsiz olmakla yön duygusu vermediği açıktır. 
 
Özetle:  
İlkokul Türkçe 1.Sınıf ders kitabında özel olarak tasarlanmış çocuğa zararlı görseller 

ve yazılar bulunmaktadır. Kitapların tüm içeriği incelendiğinde çok daha fazla zararlı görsel 
ve yazı kullanıldığı anlaşılmaktadır.    

İlkokul 1.Sınıf Okuma Yazma ve Türkçe kitapları bir ölüm sembolü olan Mavi 
Balinayı kitap boyunca sembol olarak kullanacak kadar büyük sorumsuzluk içerisinde 
pedagoji bilimine aykırı şekilde hazırlanmıştır. 

 
Sonuç ve istem: 
Yukarıda örneklerle açıkladığım nedenlerle Türkçe-1 Ders Kitabı ve İlk Okuma 

Yazma (2018-2019) ders kitaplarının; 
-Çocuk Koruma Kanununa aykırı metin ve görsel içerdiği için,  
-Çocuğun akıl ve ruh sağlığına zarar verecek şekilde tasarlandığı için, 
-Çocuğun Eğitim Hakkını suistimal ettiği için, 
-Çocuğu korumadığı için; 
Basım ve dağıtımından sorumlu olan başta Talim Terbiye Başkanı Alpaslan Durmuş 

olmak üzere tüm yazarları, değerlendirme, rehber ve görsel tasarımcıları hakkında suç 
duyurusunda bulunuyorum.  

Gereğini saygılarımla arz ve talep ederim. 
 
 
         Şikâyetçi 

      Mahiye Morgül 
 Savcılık Kararı;  

Yapılan değerlendirmede;  
Eğitim tekniği ve kitap yazma tekniği açısından müştekinin iddia ettiği hususlar 

kabul edilebilir olsa da; Türk Ceza Kanununda tanımlı bulunan intihara teşvik ve 



cinayete azmettirme suçlarının unsurlarının oluşmadığı, şüphelilere isnat edilen görevi 
kötüye kullanma eyleminin asli unsurlarından olan kişilerin somut mağduriyeti veya 
kamu zararının oluşmadığı anlaşılmakla; 

Dilekçenin 4483 Sayılı Kanunun A/Son maddesi uyarınca İŞLEME 
KONULMAMASINA, 

Danıştay 1.Dairesinin ....... karar sayılı ilamı gereğince KESİN OLARAK karar 
verildi. 11.3.2019  

......... 
 
Okurlarıma duyuru: 40 gün içerisinde bu kararı Anayasa Mahkemesine götürme 

hakkım doğmuştur ve gereği yerine getirilecektir. M.Morgül 




