
  Bakan Ziya Selçuk’un Kara Kitabı; Okul Deneyimi ve Uygulama 
 

Önümde bir kara kitap var. Bakan Ziya Selçuk’un 2000 yılında yayınladığı Okul 
Deneyimi ve Uygulama kitabı.   

Kitapta, Amerikan sisteminden alınmış öğrenci ve öğretmen nasıl gözlenir, nasıl 
fişlenir, anket soruları ve bunun teknikleri anlatılıyor. Öğretmen ve öğrencinin beden dilini 
okuma da var içinde. Öğrenci davranışları gözlenirken nelere bakılır,  ne gibi sorular sorulur, 
nasıl rapor tutulur, nasıl etiketlenir, gözlem fişleri nasıl yazılır...  

Kara kapaklı bir kitap daha baştan veriyor mesajını. Kapakta fotoğraf da var ama 
seçilemiyor, nedeni belirsiz. Karanlığa bakmak korkuyu tetikler, belirsizlik ise zihinsel 
bulanıklık yaratır; yoksa istenen bu mudur?  

 
 

 
 
Bu kitabın özgün kitap olmadığı, bir çeviri kitap olduğu anlaşılmaktadır. Öyle ki, 

kitapta yer alan örnek sorular ve gözlemler bizim toplumsal yapımıza çok aykırı. Örneğin, 
küçük yaş grubunda görmezden gelerek bağışlanabilecek hataları cımbızla yakalayarak öne 
çıkartmayı öğretiyor. O hatayı kalıcılaştırmak üzere onu fişlere yazmak, çocuğu etiketlemek 
gibi pedagojik büyük yanlışlar yapılıyor.  

Keza Türk toplumu çocuğu melek kabul eder, sosyal devlet anlayışıyla da onu 
koruyarak eğitir, böyle bir geleneğe sahibizdir. İslam kültürü de budur, çocuğu korumayı esas 
alır. Bu noktada kitap Türk halkının eğitim anlayışına temelden aykırıdır.     

Benzer şekilde, anket sorularında kullanılan dil de bize yabancıdır. Kitabın dili 
çocukları ayrıştırıp tek tek köşeye sıkıştıran bireyci Amerikan eğitim sisteminin dilidir.  

 Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı olduğunda yaptığı ilk açıklamada çocukları 
mizaçlarına göre etiketleyeceklerini söylerken aslında 2000 yılında yayınladığı bu kitaptaki 
dille konuşmuştur. Çoklu mizaç söylemiyle kitaptaki anketler örtüşmektedir. Ve şimdi 2019 



yılında yapılan öğretmen seminerlerinde bu kitaptakiler öğretmenlere verilmektedir. Hatta 
eğitim fakültelerinde bu anketlerin nasıl hazırlandığı anlatılmaktadır.  

Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş’un bu uygulamayı altı yaşındaki 
anaokulu çocuklarına kadar indirdiğine tanık oluyoruz. Altı yaşındaki çocuğa “Arkadaşını 
seçerken hangi özelliğine göre seçersin” sorusu sorulmuş, annesinden bu sorunun cevabını 
yazarak okula getirmesi istenmiştir. Benzer şekilde, yedinci sınıf öğrencileri için hazırlanan 
ankette “Arkadaşının hangi davranışı seni en çok kızdırır?”gibi sorulara yer verilmiştir.  

Kitabın basıldığı 2000 yılına dönersek; YÖK Dünya Bankası Dairesinde (1995-2005) 
bu kitap Türkçeye çevrildi ve isteyenin kendi adını yazarak basabileceği bilgisi akademik 
çevrelerde konuşuldu. Ziya Selçuk’un Dünya Bankası adına orada bulunan yabancı uyruklu 
dört eğitim danışmanıyla (SPAN Şti.) yakınlığı ise bilinen bir şeydi. Yani kitabın yayına 
girdiği dönemde YÖK Dünya Bankası Dairesiyle yakın ilişki içerisindeydi.   

 
Kitabın kapağındaki tuhaflıklar 
Anlıyorum ki çocukların dünyasını karartacak bir fişleme modeline geçirilmekteyiz.  
 Kitabın ön kapağı ile arka kapağı aynı. Bu bile şaşırtmak üzere özellikle yapılmış 

gibi. İnsan bu kitabı eline aldığında önce “ters mi tutuyorum acaba” diye afallatılıyor.  Hangi 
yönde sayfa çevireceğinizi bilemiyor, bir bu yüzüne bir diğer yüzüne bakarak  “Ne saçma” 
diye aklınızdan geçiriyorsunuz. Karartılmış insan siluetleri ve okunaksız alt yazı...  

Kitabın adı yazım kuralına aykırı: 
OKUL 
DENEYİMİVE 
UYGULAMA 

 Çocuğu şaşırtmak, afallatmak, tereddüt yaşatmak, o şaşkınlık içinde tongaya düşürüp 
yanlış yaptırmak bir yöntem olarak 2005’den beri ders kitaplarında egemen olunca, bu kitabın 
kapağında aynı şeyi görmek benim için hiç şaşırtıcı olmadı.   
 Siyah zemine gömülmüş halde insan siluetlerinin bir kısmı sağa yatık bir kısmı dikey 
haldedir. Bunu fark edene kadar kapağı gözünüze iyice yaklaştırarak bakmak zorunda 
kalıyorsunuz. Bu durum, çocuğu çok yakından siyaha baktırmak gibi bir başka görsel tuzağın 
işaretidir. Ki, yeni Pilot Anaokullarında tırmanma sporu adı altında tamamen siyahla 
kaplanmış bir duvarda çocuklar tırmandırılmaktadır. Bunu konuşmalıyız. Bakan Selçuk bu 
duvarın önünde tanıtım videosu çekmiş yayınlamıştır.  

Oysa bu yaşta çocuklara bireysel spor olmaz. Grup haline açık havada bahçede 
oynanan kaynaşma oyunları ile çocuğun hareket ihtiyacı karşılanır. Yağ Satarım, Körebe, 
Kutu Kutu Pense gibi bahçede sınıfça oynanan geleneksel oyunlar oynatılır. Buna Beden 
Eğitimi Dersi denir.  

Çocuklar şimdi karanlık duvara tırmanacaksa, bunun sakıncalarını konuşmalıyız. 
Çocuğumuz o duvarda daha yukarıya tırmanma yarışını kazanmak isterse ve evde gece 
yatağından kalkıp duvarlara tırmanmayı denerse, bu bir sorundur!  

Ayrıca, okuldaki o kara duvara bir karış mesafeden bakmak da sorundur; çocuk 
gözlerini kapatarak tırmanmaya mecbur kalır. Şu kadarını kendimizden biliriz; gece elektrik 
düğmesine basmak için elimizi uzattığımızda refleks olarak gözümüz kapanır. Yani okulda 
çocuğu karanlığa baktırmak, bunu da tehlikeli bir pozisyonda tırmanma anında yaptırmak 
eğitim midir, nedir? Çocuğun eğitsel kazanımı bundan ne olacak?  

Anne babalar, mümkünse bu durumu aile psikologuna veya okulun rehberlik servisine 
sormalıdır. Sonra kendisi de bir rehberlikçi olan Ziya Selçuk karanlıkta tırmanma sporu diye 
bir şeyi neden anaokullarına getiriyor diye kendi kendinize sorun.  

Hatta, aynı tanıtım videosunda gördüğümüz, bahçede sek sek atlamayı en uzun süre 
çizgiye basmadan götürme yarışı yaptırıyor, çocuk tökezleyip yere kapaklanana kadar oyun 



uzuyor; bu bildiğimiz çift basma zarfları olan seksek oyunu değildir, oyun neden eğlence 
olmaktan çıkıp yarış sporuna çevrilmiştir?  

Çocuğu kendisine zarar verecek şekilde zorlamak eğitim değildir.  
Kitabın kapağına bir kere daha bakınız. Karanlıkta kalan insanları görmek için 

kendinizi zorlandığınızı fark edeceksiniz. Ve sonra ders kitaplarındaki üstü üste bindirilmiş 
resimleri ve resim üzerindeki yazıları görmek için çoğunuzun ne kadar zorlandığını 
düşününüz.  Seçilebilirliği bu kadar kötü resimlerin arasında bağlantı kurmak için çocuğun ne 
kadar enerji kaybettiğini tahmin ediniz. Çocuklar üstün zekâlı okula başlayıp neden yıldan 
yıla algılama düzeyinin düştüğünü, hatta bunalıma girerek hayatla ölüm arasındaki sınırda 
kalabileceklerini düşününüz.  

Bakan Selçuk’un kitabını elinize alıp incelemek isterseniz internette kitapyurdu.com 
adresinde 2.baskısı var.   

www.kitapyurdu.com/kitap/okul-deneyimi-ve-uygulama/72695.html 
Bu adreste kitap şöyle tanıtılıyor: 

“Öğretmen yetiştiren kurumlardaki okul deneyimi dersine yönelik olarak hazırlanan bu kitap, genel olarak 

öğretmen adaylarının gözlem becerilerinin geliştirilmesinde katkı sağlayacak bir içerik sunmayı amaçlamaktadır. 

Ancak halen öğretmenlik yapan meslektaşlarımız da bu kitaptan kendi mesleki davranışlarını ve öğrencilerini 

gözlemekte yararlanabilirler.” 

Kitabın kapağında okunaksız bir alt yazı var. Gözlerimi zorlayarak okudum: 
 
YÖK KUR TANIMINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR 
NOBEL YAYIN DAĞITIM 
 

 “YÖK Kur Tanımı” nedir hiç bilmiyorum. Yorum yapabilirim; kitapta önce sekiz 
parçalı zekâ tanımına uygun gözlem anketleri, sonra çoklu mizaca göre gözlem fişleri, sonra 
da öğretmen davranışlarını gözleme teknikleri anlatılıyor, muhtemelen KUR TANIMINA 
UYGUN demekle bu basamaklar kastediliyor.  

Elbette ki Milli Eğitimde 2005’de başlayan pedagojik yıkımın geçtiği aşamaları ve 
adım adım öğrenci intiharlarına varan ve sınavlarda topluca sıfır çeken bir neslin nasıl 
yaratıldığını fark etmemiz açısından bu tür tanımlar önemli ipucu vermektedir.  

Kitapta önsöz aradım, yok. Önsöz yerine yazım kuralları hiç edilmiş birkaç satır 
gördüm. Şaşırtıcı bir yazı, ne alâka diyor insan. Ders kitaplarındaki gibi, ana konuyla ilgisi 
olmayan dikkat çeldirici öge konumunda. Düz yazıya çevirdim, şöyle oldu:    

David Bu sabah Yatağını topladığında Battaniyesinin üzerinde Bir tren rayı 
gördüğünü söyledi Oysa Ben baktığımda gördüğüm Sadece bir kumaş kıvrımıydı 
Elanor Schick 
 

                             

http://www.kitapyurdu.com/kitap/okul-deneyimi-ve-uygulama/72695.html


 
 

 Bir yazar Türkçe yazdığı kitapta bilinen yazım kurallarını neden çiğnerdi, anlam 
veremedim. Gerçi bakan olduktan sonra kendisi İlkokuldayken sınıfta kaldığını açıklamıştı, 
fakat daha sonraki sınıflarda Türkçe dersinden kurul kararıyla mı geçti diye sormak lazım. 
Ancak biliyorum ki eskiden Türkçe dersinden karnede zayıf alan bütün derslerden kalmış 
oluyordu, sınıf tekrarlıyordu. Bu hüküm daha sonra kaldırıldı, sanırım 2006’dan sonra, 
Türkçe’den zayıf alan öğrenciler de kurul kararıyla üst sınıfa geçirildi. Hatta bu yüzden şu 
anda Ortaokul mezunu olup da okuryazar olmayan, Lise’de öğrenci olup da okuryazar 
olmayan öğrenciler var. Bunları normal öğrencilerle aynı sınıfa koyduğumuzda öğretmenin 
kime göre dersi işleyeceğini düşünmek bile hüzün veriyor.  

Öğretmen lisede artık çocuklar birbirinin başını gözünü yarmadan bir saati geçirsin 
noktasında bekçi konumuna getirilmiş haldedir. Zaten bu yüzden açık liseye kaçışlar var. Hiç 
okuma yazma bilmeden ABD modeli lise bitirenler var.    

Şimdi bu öğretmene “davranış gözlem fişi” nasıl tutulur seminerleri verilecek. Eğitimi 
bu hale getir, sonra öğretmeni de öğrenciyi de gözle, fişle, etiketle... Bu acımasızlıktır!  

Oysa bizim çocuğu korumak için atasözlerimiz vardı!  
“Yüzüne vurma yüzsüz olur, azarlama arsız olur.” (Türk Atasözü) 
.... 
 

 Kitabın özeti olan bir karikatür 
 56.sayfada bir karikatür var. Birisi sizi gözlediği zaman iş yapıyormuş gibi görünün, o 
gidince bildiğinizi okuyun, diyor.   
 

                       
Tıpkı 3.sınıf Hayat Bilgisi kitabındaki ‘sınıfta öğretmen gelene kadar kıyameti 

kopartabilirsiniz’ imajı veren görseller gibi. 
Bakan Selçuk 2004 yılında TV’den verdiği seminerde “Geometrinin ne gereği var, 

havuz hesaplarını kaldırıyorum” demiş, fıkra olarak bilinen “Kaptanın yaşı kaç?” 
benzetmesini ciddi soru gibi anlatmış yapmış, sonra da faiz hesaplarını kaldırmıştı.  

Dediğini yaptı, 2005 yılından itibaren Matematik kitaplarında çocuklarımız gökte 
yıldızları, bulutları, karıncaları, karınca bacaklarını, kar tanelerini, yağmur damlalarını, suda 
balıkları, yılanları, balinanın yuttuğu balıkları, farenin yediği kurabiyeleri, uçan arıları vb 
saymaya başladı. İngilizce dersinde hayalet dansı yapmaya, örümcek adam, süpermen, momo 



vb maskeleri takıp onlardan rol kapmaya, vampir filmi dahil korku filmleri izlemeye, “Ata at 
elle”, “Anne ere nar at”,“Ali’ye ayna tut” ile ilk okumaya başladılar ve 2018 yılında o balıklar 
büyüdü Mavi Balina oldu Matematik kitabının kapağını kapladı ve mavi balinalar 
çocuklarımızı yutmaya başladı.  

2005’den beri fıkralar masallar matematiğin ana malzemesi olmaya devam ediyor: 
 “Farenin uzunluğu kaç karedir?” (1.sınıf 2018), 
“Baskülün üzerindeki vazonun kütlesi ne kadardır?” (Matematik 2.Sınıf 2019) 
........ 
 
2005 yılından beri değişen bir şey yok  
Değişen bir şey var; her yıl daha geriye düştüğümüz dünya sıralaması...  
Artan intihar sayısı... 
Açık öğretime geçen öğrenci sayısı... 
Okulda akran zorbalığı...  
İlkokul dördüncü sınıfa geldiğinde hiç sınıf arkadaşı olmayan çocuklar... 
Biz Türkler çocuğu okula sosyalleşsin diye, arkadaşlarıyla oynamayı öğrensin diye 

göndeririz. Böyle idi töremiz.  Çocuğu yalnızlaştırmak nerden girdi Türk eğitimine?   
İşte Z.Selçuk’un bastığı bu kitapta Okul Deneyimi dediği testlerde çocuğun olumsuz 

davranışlarını gözlemek ve bu gözlemi kaydetmek öğretiliyor. Örneğin “Öğrencinin derse 
katılımının gözlenmesi” başlığı altında, 5 dakikalık zaman dilimi içinde hangi kategoride 
davranış gösterdiğini kayıt fişine yazmak öğretiliyor. Yani çocuk nasıl fişlenir, bu etkinlikte 
bu anlatılıyor. Kategoriler şöyle:  

ÖĞRENCİ GÖREVDE  (Dolaptan malzeme çıkartıyor) 
ÖĞRENCİ GÖREV DIŞI ( Ödev malzemesi önünde ama boş duvara bakıyor) 
ÖĞRENCİ ÖLÜ ZAMANDA (Herhangi bir şey yapmadan bekliyor)  
SIRA BOŞ (Gözlemcinin oturduğu yerden göremediği öğrenci)  
Ne anladınız bundan?  
Bu sınıfta öğretmen var mı yok mu? Çocuğu gözlemenin adı öğretmenlik...  
Yani havan dövücünün hınk deyicisi olmak der insanımız. Bunun seminerleri 

başlatıldı. Çocukları mizaçlarına göre kategorize etmenin, arkadaşsız bırakmanın adı olan “9 
Mizaç Modeli Eğitim” geldi.   

Biz, şu önü arkası bir kara kapaklı kitabı gördükten sonra, bunun bir eğitim modeli 
değil, çocukları fişleme ve arkadaşsız bırakma yöntemi olduğunu daha iyi anlıyoruz.  

Duyumlarıma göre, bu yıl eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarına bu tekniğe göre 
akran değerlendirmesi testleri hazırlatılıyor, bunlarla mezun olacaklar. Sorulardan biri;  

“Arkadaşınızın hangi davranışı sizi en fazla kızdırır?”  
Okul Deneyimi ve Uygulama kitabının 122.sayfasında yer alan “Etkinlik 45: Olay 

İnceleme” sayfasındaki metni aşağıya alıyorum.  
“Aşağıdaki anekdotu okuyun ve yöneltilen soruları ilgili boşluklara cevaplandırın. 
Cenk, cüsseli, bağırarak konuşan, arkadaşlarını sözel ve fiziksel baskıyla bezdiren bir 

çocuktur. Bu özellikleri nedeniyle arkadaşları ondan hiç hoşlanmaz. Ama o inadına arkadaş 
grubu içinde olmak istemektedir. Öğretmenleri de Cenk’i sorun çıkaran biri olarak 
etiketlemektedir. Anne ve babası ise aksine onun mükemmel, son derece zeki bir çocuk 
olduğunu düşünüyorlar.  Buna dayalı olarak çocuklarından beklentileri çok yüksek. Cenk, bu 
beklentiyi karşılayabilmek için herkesten daha iyi, daha zeki ve daha güçlü olmaya ihtiyaç 
duyuyor.  Cenk akademik olarak başarılı olamadığı için okulda baş belası olmakla bir statü 
kazanmaktadır.  Anne ve babasının, onun zeki bir öğrenci olduğunu düşünmeleri gerçeğine 
rağmen o zeki birisi değil. Onun gerçek nitelikleriyle ondan beklentiler arasında uçurum 
olduğu için giderek daha büyük sorunlar çıkarıyor. Geçen hafta müzik öğretmenine küfür etti 



ve bir velinin dilekçe vermesine neden olacak derecede bir öğrenciyi dövdü. Aile içinde bazı 
problemlerin olduğu düşünülüyor. Geçen hafta alnında bir yarayla okula geldi. 

Soru: Cenk’in sınıftaki olumsuz davranışlarını durdurmak için ne tür bir disiplin 
yaklaşımı ortaya koyarsınız?” 

Eminim bunu okurken ilkokul çağında bir çocuk için bu ifadeler nasıl kullanılabilir 
diye şaşkınlık yaşadınız. Bu dil bize yabancı bir dildir, çünkü bizim eğitim kültürümüzde en 
yaramaz çocuğu bile kazanmak esastır. Kazanmak sözcüğü bile bizde para kazanmak değildir, 
çocuğu topluma kazandırmak anlamında kullanılır. 

Eğer ders kitapları çocuğu afallatmak üzere bir topyekün saldırı altına alıyorsa, bu 
durum çocuğu topluma kazanmak değildir. Aklını dağıt, toplumun içine sal... Böyle bir felsefe 
olamaz. 

 2005 yılında Ziya Selçuk’un Talim Terbiyedeyken yazdırdığı Matematik 2.Sınıf 
kitabından aptallaştırma cümlelerinden bazılarını aşağıya alıyorum.  

Kitabın adı: İlköğretim Matematik 2,  
Yazarları: Yeşim Göğün, Uğur Karaman, Nalân Hülya Mamaç, Fatih Öncü.  
Yayınevi: MEB Devlet Kitapları, Dördüncü Baskı Ankara 2008. 
Onay Tarihi: Talim ve Terbiye Kurulu’nun 18.7.2005 gün ve 275 sayılı kararı ile ders 

kitabı olarak kabul edilmiş, Yayımlar Dairesi Başkanlığının 19.3.2008 gün ve 1092 sayılı 
yazısı ile dördüncü defa 721.000 adet basılmıştır. 

Kapak resminde, sınırsız büyüklükte algılanacak olan kara tahtaya kolaj işlem çizilmiş 
halde göreceksiniz.  

               
 
 
Kitabın içindeki akıl çeldirici örnekler:  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 



*Sarman ile Tekir, iki kedi gece gökyüzüne bakıyorlar. Kaç yıldız gördüklerini tahmin 
ediniz. (S.111/Kediler gece gökyüzüne bakarmış ve yıldızlar sayılabilirmiş gibi!) 

*Basketbol maçında Sevil’in tuttuğu takım 50, diğer takım 50 sayı yapmıştı. Toplam 
kaç sayı yapıldığını zihinden bulalım. (s.109/Takımların toplam kaç sayı aldıkları sorulmaz. 
Sporda skoru gösteren sayı ile matematikteki sayı kavramı birbirine karışmamalıdır.) 

* Bir koyun 3 ayağının üzerindeyken 40 kilogram geliyor, 4 ayağının üzerindeyken kaç 
kilogram gelir? (s.130) 

*Toplama ünitesiyle bağlantısız bir tam sayfa su altı görseli GEREKSİZ ÖGE var. 
(s.84-85/ Su altında yazı alanları açılmış; su altına yazı yazılmaz. Resimde balık adam 
yüzüyor, ama çocuğa yazın denize girmekten söz ediliyor, vb, Matematikle bağı olmayan 
görseller ve masalsı akıl dağıtıcı yazılar var.)   

*Çarp Katla ve Paylaş ünitesinde tam sayfa Pamukkale travertenlerin resmi, dikkat 
dağıtıcı gereksiz ögedir. Matematikteki bir sayıyı çarparak “katlamak ve bölerek 
“paylaşmak” kavramları farklı anlamda sesdeş kelimelerle karıştırılacak şekilde aynı 
sayfadadır. Görseldeki okunaksız yazıda ise matematiksel kavramdan çok uzak başka 
anlamlarda KAT ve PAYLAŞMA geçiyor.  Çocuk kavram karmaşası yaşar.(S.154-155) 

“Pamukkale... Denizli yakınlarındaki bu yöre kat kat bembeyaz merdivenlerden 
oluşur. Bu beyazlığı sağlamak için çamaşır suyu kullanılmadığından emin olabilirsiniz... 

Dünyanın dört bir yanından her yıl kat kat artarak gelen turistler; gruplar halinde, 
şifalı kaplıca sularını neşe içinde paylaşırlar.” 

* Resimde yarışırcasına koşan hayvanların isimlerini ve sayılarını gösteren sayı 
grafiği yapınız. (s.98/Kediler köpekler en öndeki iki fareyi yakalamak için koşmaktadırlar, az 
sonra fareler sayı dışı kalacaktır!) 

*Resimde, parktaki çöp kutusunun önüne oturan iki çocuk, kaldırım üzerine çöpleri 
sıralamış Nesne Grafiği yapıyorlar. (S.89/Çöp kutusundan çıkartılan çöplerle eğitim olmaz, 
çocuk çöplükte oturtulmaz! Evdeki atıkları ayrı kutulara koymak ile aynı şey değildir.) 

*Sabah 16 kasa, akşam18 kasa elma topladılar. Bugün kaç kasa elma topladılar? 
(s.99 /Akşam saatinde evdedirler!) 

* Alper üç farklı renkte ip (17, 29, 28 metre) kullanarak uçurtma yaptı. Uçurtma 
ipinin toplam uzunluğunu bulalım.(S.101/ Ekli olan ipte uçurtma uçmaz!) 

*Gülibik kuluçkaya yattı, resme bakarak kaç civciv çıkardığını sayınız. (s.101/ Gülibik 
horoz adıdır!) 

*İnsan saçındaki tek bir tel 1.kg. kaldırabilir. (s.130/Şaşırtıcıdır) 
* Resimdeki keçilerin toplam kaç ayağı var? (S.158/Keçilerin ayakları değil kendisi 

sayılır.) 
* Farelerin kemirdiği sayıları göster. (S.153/Fare sayı kemirmez!) 
* Toplama Zamanı başlığı altında... Gökkuşağına Ebemkuşağı da denir. Güneş ışınları 

su damlalarının içinden geçtiği zaman renkler ortaya çıkar. Yarım çember biçimde 
gördüğümüz gökkuşağı uçaktan bakıldığında tam bir çember biçimindedir. (s.125) 



 
 
Masallar, gökkuşağının değdiği yerde kilogramlarca altın olduğunu anlatır. Ne 

dersiniz, sizce bu doğru olabilir mi? (s.125/Sorulması bile hatadır.) 
Söz Varlığı başlığı altında yazılmış olan “Kilogram ve Onluk Bozma” ile bu görselin 

arasında hiçbir bağlantı olmadığını ayrıca belirtelim.  “Kilogramlarca altın” denilen kavram 
bile yanlıştır,  çünkü masallarda “tonlarca altın” deyimi geçer, “kilogramlarca” diye bir 
deyim yoktur.  

* Murat yüzme kursunda gidiyor. Salı günü 40, Çarşamba günü ise 50 metre yüzdü. 
Toplam ne kadar yüzdü? (s.122) 

*Örüntüde fare kedi yan yana sıralanmış, hangisi gelecek diye kedinin yanına fare 
çizmesi isteniyor. (s.187/İtici tiksindirici gerçek fotoğraftan verilmiş!) 

*Sigara içen insanın sağlıksız resmini çizmesi isteniyor. Kötülük resmini yapması 
çocuktan istenmez. (S.187/ Resim güzel şeyleri hayal etmesi için ödev verilir.) 

*Bir hayvan bakımevinde 37 tane köpek, 40 tane de kedi var, toplamı kaçtır? 
(s.116/Birim tane belirsiz olamaz) 

Muğlâk, bulanık, okunaksız, kavram karmaşası içerisinde ve akıl çeldirici ögelerle 
şişirilmiş haldeki bu matematik kitabından zarar görmüş olan, zihin karmaşası yaşayan bütün 
öğrencilerin velileri bu kitaba geriye dönük suç duyurusu yapmalıdırlar. 

İlkokuldayken bu kitabı kullanmış olan iki yetişkin öğrenciyle karşılaştım ve Çarp-
Katla ve Paylaş başlığı altındaki Pamukkaleli sayfayı gösterip sordum: 



 
 
Lise son sınıf öğrencisi, 2008 yılında kullanmış: “Ben bu kitapla bölmeyi bir türlü 

öğrenemediğimi hatırlıyorum.”  
ODTÜ Fizik öğrencisi, 2007 yılında kullanmış: “Pamukkale travertenlerinin üzerine 

yazılan o yazıyı bir türlü anlayamamıştım. Çarp-Katla-Paylaş ile bu resim arasında bir türlü 
bağ kuramamıştım. Halen daha ölçü birimlerinin as katlarını üs katlarını karıştırıyorum.”  

.......... 
 
Bakan Selçuk’un getirdiği eğitim sisteminin temel felsefesini anlatan OKUL 

DENEYİMİ VE UYGULAMA kitabının ders kitaplarındaki uygulamasının ilk örneğini 
gösterdim. İsteyenler 2019’un kitap örneklerini Odatv yazılarımda okuyabilir.  

Bu ders kitapları böyle devam edecek olduktan sonra, 31 Mart seçimlerinde 
çocuklarımız adına ben bir umut ışığı göremiyorum. Belki bireysel çabasıyla yerli tarımda 
başarı getiren Ovacık Belediyesi gibi bir şeyler yapmak isteyen belediye başkanları çıkarsa,  
ben onlara gönüllü eğitim danışmanlığı yapmaya hazırım. 

Çocuklarımızı Bakan Selçuk’un kitabına göre eğitimden bir an önce kurtarmak 
dileğiyle... 

Mahiye Morgül /2.4.2019 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 




