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……….
İtirazımıza konu 1.sınıf Ders ve Çalışma Kitabı okuma-yazma kitabı değildir. Bu
kitap bu yaş seviyesinin altında, yer yer iki yaşındaki çocuğa göre, boyama ve çizim
kitabı olup çocuğun zihinsel, fiziksel ve ruhsal gelişimine zarar verecek biçimde
görseller içermektedir.
Oysa eğitim, çocuğun;
a- Zihinsel
b- Fiziksel
c- Ruhsal gelişimini desteklemek içindir.
Öncelikle, yazı yazabilmesi için çocuğun el kaslarını çalıştırıp güçlendirilmesi,
bir satırlık aralığa, dik, düz, yatık çizgiler, yarım ve tam daire çizimleri yapabilmesi
gerekir. Kitapta yaptırılan çizgi alıştırmalarında ise el ve bilek egzersizi yerine kol
kasları çalıştırılmaktadır. Kol kasları, yazma becerisi için çocuğun ihtiyacı olan kaslar
değildir.
Bu kitap bir bütün olarak okuma-yazmayı öğretmemektedir, devamı bir başka
kitaptadır. Neden iki yarıyıla ayrı iki kitap verildiği ise bir başka pedagojik sorundur.
Söz konusu kitapta, öncelikle çocuğun fiziksel gelişimi açısından gördüğümüz
sakıncalara değinelim:
Sh.165, 166, 167, 168, 169: Bu sayfalarda geniş kavisli çizimler var ve bu
çizimler sadece kol kaslarını çalıştırır. Daha küçük yaşlarda kullanılır. Örneğin iki
yaşındaki çocuk tüm sayfaya fırça sürer gibi kolunu kullanarak karalama yapar. Dört
yaşındaki çocuk, bir çiçek resminin içini çizgiyi taşırmadan boyarsa fiziksel olarak bir
adım daha atmış demektir. Burada altı-yedi yaş çocuğu için gereken el-bilek
alıştırmaları yoktur.

Sh.136,14, 162: Göz yoran, seçilemeyecek kadar karmaşık resimler.
Çocuğu, seviyesinin altında işlerle oyalamak gibi onu seviyesinin üzerinde
yapamayacağı işlere zorlamak da, göremeyeceği karmaşık resimlere baktırmak da
yanlıştır.
Çocuğun gözlerini bozmaya yönelik bir ders kitabı çocuğun önüne konulamaz.
Çocuğu yazmaya hazırlamak:
Çocuğun bir satırlık alana yazı yazabilmesi için öncelikle yapılması gereken
çizgi çalışmaları eskiden sınıfın bir köşesine asılırdı. Aşağıda, örnek bir EL
ALIŞTIRMALARI levhası görülmektedir.

İtirazımıza konu kitapta ise böyle bir çizgi çalışması bulunmamaktadır. Hiç düz
ve dik çizgi çizdirilmezse, çocukta düz-doğru kavramı oluşamaz. Düz çizgiyi çocuk
sadece noktaların birleştirilmesinde görüyor ve ondan sonra da her gördüğü noktaları
birleştirmeye başlıyor. Örneğin 10 sayısını öğretmek için konulmuş on tane noktayı yan
yana gördüğünde (sh.129) çocuk hemen noktaları birleştirerek çizgi çiziyor.
Eğik-bitişik yazı bu yaşta verilemez:
Önceki yıllarda dik-bitişik yazı 9 yaşında, eğik-bitişik yazı ise çok daha sonra ve
sadece Güzel Yazı derslerinde haftada bir saat verilirdi. Ayrıca belirtmeliyim ki, eğik
yazı, sanat eğitimi kapsamında verilecek bir derstir.
Başlangıç eğitimini eğik-bitişik yazıyla vermek, çocuğun el kaslarını aşırı yorar
ve kontrollü çizimi zorlaştırır. Doğru olanı, dik ve kitap harfleriyle başlamaktır.
Bu kitapta, çocuklar eğik-bitişik yazıya bile doğru hazırlanmıyor; ya çizgilerle
oynuyor (sh.150), ya gelişigüzel noktaları birleştiriyor (sh.151), ya da Sudoku oynuyor
(sh.130,131,132).
Sh.139, 139, 140: Kol kaslarını geniş alanda karalama yapar gibi kullanarak E
resmi yapıyor. Bu irilikte harfi boyamak, yazı yazmak değildir. Çocuğun, içinde E
geçen nesne adlarıyla eşleştirme yapması isteniyor, ama orada nesnelerin adı yazmıyor;
soru yanlıştır.
Sh.172: A ve E’yi resim olarak bir yerde göstermesi isteniyor. Bu, ne okumayı
ne de yazmayı öğreten bir etkinlik değildir.
Sh 144, 145: Geniş kavislerle eğri çizimler yapmak çocuğu bir satır aralığında
yazı yazmaya hazırlamaz.

Sh.167: Bilge, amuda kalkmış pozisyonda, başı yukarıda, elleri aşağıda,
bacakları havada açık şekilde, bu pozisyonda büyükçe eğri çizimler yapar haldedir.
Bilgeyi bu pozda hayal etmek bile baş döndürebilir. Bu pozda çizim asla yapılamaz.
Bir kitapta, yönergeler dik yazıyla yazılmış ve cevabın eğik-bitişik el yazısıyla
verilmesi isteniyorsa, burada tutarsızlık vardır. Çocuğun farklı düzlemde iki alanı
birden görmesi isteniyorsa, burada algıyı zorlama hatası vardır.
Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabında etkinlikler böyle “dik yazı ile okuma,
bitişik eğik yazı ile yazma! “ gibi iki farklı düzlemde
verilmektedir; asimetridir, dengesizliktir, akla ziyandır.
Matematik öğretmeyen resim ve yazılar:
Matematik, “Sayılabilir ve ölçülebilir nesnelerin sayılması ve ölçülmesi için
birimler kullanan bilimdir” diye tarif edilir.
Eğer; çocuğun önüne bu kitaptaki gibi sayılabilirliği olmayan resimler koyarsak
bu şekilde matematik öğretilemez.
Sayılar, elle tutulabilen, ağırlığı ve hacmi olan nesnelerin, tane tane görüp
seçilebilen resimleriyle öğretilir. Bu kitaptaki gibi nokta saydırarak matematik kavramı
verilemez.
Sh.44: Üç balina birbirine girmiş haldedir. Çocuk bunların hangisi önde hangisi
arkada, seçemez ve ayrı ayrı boyayamaz. Çünkü, bu resimde nesneler tane tane
seçilebilir değildir, uzamda üst üste bindirilmiştir. Böyle resimlerle matematik kavramı
oluşamaz.
Sh.64’de elmalar, Sh.162’de eşyalar, Sh.163’de şekiller:
Böyle karmaşık çizimler sayılamaz ve boyanamaz. Hangisi öndedir- hangisi
arkadadır, algılanır değildir. Böyle algıda tıkanma yaratacak resimlerle çocuğun
mukayese gücü ve muhakeme becerisi engellenir, gelişemez. Böyle bozuk resimlerle
matematiğin temeli asla atılamaz.
Sh.47’de, bu resim yanıltma şakasıdır.
Hiç biri matematiksel BİR olmayan nesneleri çocuğa nerede “1” var diye aratıp
duruyor; gözleri yorgun düşene kadar bakacaksa, çocuğu şaşırtacaksa, bu öğretim de
değildir eğitim de değildir. Kaldı ki aynı resimde negatif enerji veren ne olduğu belirsiz
irkiltici bir şekil en üstte sol köşede dikkati çekmektedir. Çocuğun dikkati buraya
kaydığı anda bir daha sorulan soruya dikkatini veremez. Bu açıdan, bu sayfadaki
pedagojik yanlışlar çocuğun ruhsal gelişimi açısından da önemlidir.
Kitapta, BİR rakamı ilk defa bu resimde verilmektedir, çok sayıda yatık “1”
resmi farklı amaçlarla resmedilmiş haldedir ve burada matematiksel TANE olarak
sayılabilirlik istenmemiştir. Üstelik bir sonraki sayfada kutu içerisinde “nokta” şekliyle
“bir” kavramı verilmektedir; böyle bir sayı değeri de yoktur, “nokta” ele alınıp
sayılabilir nesne değildir, nokta ile sayı öğretilemez, burada matematiğin temeli yanlış
atılmaktadır.
Sh.52’de; 2 sayısının balonlarla verildiğini görüyoruz.
Havada veya karada veya suda, hareket halinde olan bir şeyle sayı kavramı
verilemez. Arıların ve kelebeklerin uçuş mesafesini ölçmek mümkün değildir, çünkü

hareketleri düz çizgi değildir ve titrektir. Maalesef diğer kitaplarda bunlarla matematik
verilmektedir.
10’a kadar sayıları balonla veren bu kitapta, rakamların düzgünce bir satıra hiç
yazılmadığını ve orantısız büyüklükte ve üstelik eğik yazıldığını görüyoruz. Sayılar
havada, çocuk bulutların üzerinde, balon çocuğu havaya kaldırıyor… Böyle bir
matematik eğitimi asla olamaz.
İkinci yarıyılın Türkçe Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabında (sh.54-55) tam
sayfada ise onlarca çocuk balonlarla birlikte havada resmedilmiştir. Taklit edilebilirliği
olmayan bu resimlerle çocukların fiziksel gelişimine hiçbir katkı verilemeyeceği gibi,
böyle bilim-dışı, masal gibi, uçan adam(!) örnekleriyle çocukların ruhsal dengesi de
bozulabilir.
Sh.111:”Bilge Balığa Gidiyor” resminde, dağınık duran balıklar saydırılıyor.
Oysa…
Dağınık duran nesneler çocuğa saydırılmaz, çünkü aritmik (düzensiz) nesneler
hızlı algılanamaz. Çünkü insan beyni ritmik dizilişte olan nesneleri algılayabilme
özelliğindedir. Kitabın ressamına soralım; Bilge’nin oltasında ip neden gergin değildir,
Bilge güzel bir havada neden palto giydi, balıklar neden suyun üzerindedir, ufuk çizgisi
neden kavislidir, Bilge balığa gitmiyor, oltasını atmış balık tutuyor…

Yanlış çizgi çalışması:
Sh.123, 124 ve 125’deki eğri çizgiler amaçsız ve hatalıdır.
Yukarıdan aşağı doğru inen eğri çizimler yapmak mümkün değildir, kolunu
geriye çekerek yapmayı gerektirir, çocuğun dirseği karnına veya sıranın arkasına
dayanır, çizilemez, ayrıca çizim alanı elinin altında kalacağı için göremez. Çocuk, bu
nedenle yandan dolaşarak sağdan sola doğru çizmek zorunda kalır ki, bu da duruş
bozukluğuna sebep olur. Ayrıca, aşağıya uzayan çizgi düşme duygusu verir.
Balon uçarken onu tutan ip gergin olur, burada ipler kıvrımlıdır, bunda
uyumsuzluk vardır. Bu ipleri çizebilmek epey bir ustalık ister; kitabı yan tutup kolunu
dolaştırıp sağdan sola doğru çizmiş olacaktır.
Bulutların arasında uçakla dolaşmak, boşlukta kalmak duygusu verir, baş
dönmesi yapar. Bunlar, fiziksel olarak da tansiyon düşürecek imajlardır.
Sh.166’da; çizgi çalışması büyük aralıktan küçük aralığa doğru, her satırda
farklı irilikte yapılıyor; çocuğun kol-el kasları standart bir alanda çizime alıştırılmıyor.
Bilek ve parmak çalışması hiç yapılmadan el yazısına geçilirse, çocuğun bunu
başarmasını beklemek ona haksızlıktır, çocuk yazı yazmaktan bile nefret edebilir.
Bitişik-eğik el yazısıyla Türkçe imlâ kurallarını öğrenme zorluğu doğar.
Şöyle ki; İngiliz alfabesinde Ö-Ü-Ğ-Ş-Ç harfleri yoktur, bu dilde bitişik yazıyla
bir kelime yazarken sonuna kadar elini kaldırmadan yazılabilir, akışı kesmeden diğer
kelimeye geçilebilir. Bir tek İ harfi noktalıdır, bu harf I yazılsa bile İ olarak okunur.

Kril alfabesinde de bizimki gibi ince sesli harfler vardır, ancak söz konusu
harfler bizdeki gibi noktalı ve çengelli değildir, bu nedenle tek hareketle
yazılabilmektedir.
Oysa Türkçe’de bitişik yazarken, kelimeyi sonuna kadar elini kaldırmadan yazıp
ondan sonra dönüp imla işaretlerini tek tek koymak gerekir. Bu durum kesintili
yazmaya, dikkati dağıtmaya, imla hatası yapmaya ve kelimenin anlamını kaybetmeye
sebebiyet verir. Bu nedenle, bizde, başlangıç eğitimini eğik yazıyla vermek, kendi dilini
doğru yazamayan nesiller demektir.
Ayrıca, el kasları henüz gelişmemiş çocukların eğik-bitişik el yazısı doğaldır ki
kargacık burgacık ve okunaksız olacaktır.
Okuma metinleri dik ve küçük harflerle verilen kitapta yazıya gelende bunun
eğik ve bitişik istenmesi bir başka zihinsel sorun alanı yaratmaktadır. Bu durum bir
başka başlık altında anlatılacaktır.
Eğitimde “Çocuğa Görelik” kuralı:
Kitaptaki yanlışları görebilmek için öğrenmenin kurallarını anımsatmama izin
veriniz.
Başta “çocuğa görelik” kuralı gelir. İyi bir ders kitabı bu ilkelere göre
hazırlanmış olmalıdır:
a-Bilinenden bilinmeyene ilkesi,
b-Somuttan soyuta ilkesi,
c-Bütünden parçaya ilkesi (tümden gelim),
d-Yakından uzağa ilkesi,
e-Ayanilik ilkesi (açık, anlaşılır, örneklendirilebilir),
f-Ekonomiklik ilkesi (en az zamanda ve en az enerjiyle).
Sınıf öğretmeni, yukarıdaki ilkelere göre yazılmış ders kitabına, kendi ustalığını
katar, yaparak-yaşayarak öğrenme, iş içinde öğrenme, oyun içinde öğrenme, dramatize,
gibi aktif metodlarla dersi işlerse çocuk başarıya daha kolay ve en hızlı şekilde ulaşır.
Çocuklar, konuşma dahil her şeyi taklit ederek öğrenirler; ses ile hareketi birlikte
taklit ederler, bundan hoşlanırlar. Bu özellikleri nedeniyle okunan öyküdeki
kahramanları taklit etmekte pek mahirdirler. Çocuklar önüne konulan resimleri de taklit
ederler. Bu nedenle, taklit edilmesi halinde tehlike oluşturacak veya kişilik bozukluğu
olarak görülebilecek resimler çocuğun önüne konulmamalıdır.
Bir resmin algılanabilir olması için:
Resmin matematiği diyebileceğimiz beş altın kural vardır:
Zemin, Mekân, Sınır (çerçeve), Işık ve Bakış (perspektif).
Resmin gözümüze hoş gelmesi bunlara bağlıdır. Bunlar resmin matematiğini
oluşturur. Bir resimde görmekten mutlu olduğumuz Uyum, Ahenk, Estetik, gibi
Sanatsal kavramlar bu sayede bize yücelme duygusu yaşatır ve o zaman biz o resmi
mükemmel buluruz ve işte o zaman ondan aldığımız hayat enerjisi beynimizin besini
olur. O resmi keyifle belleğimize kaydederiz.
Bu kurallara aykırı yapılmış resimler ise tam tersine bize hayat enerjisi vermez.

Bir resimde perspektif bozuksa, çocuk uzak-yakın ilişkisini kuramaz. Sürekli
perspektifi bozuk resimlere bakan çocukta mesafe kavramı oluşamaz. Bunun sonucu
olarak çocuk, yaklaşmakta olan bir aracın ne kadar uzakta olduğunu kestiremeyip
kendini aracın önüne atabilir. (Bu durum Almanya’da 10 yaş çocuklarında tespit
edilmiştir. Keza, metre kavramında da sorun yaşandığı tespit edilmiştir.)
Sh.63’de, arka sıradaki çocuklar öndekilerden daha büyük; burada perspektif
yoktur.
Çocuğu bozuk resme bakmak zorunda bırakmak, oradan ona soru sormak,
değişik uzaklıktan çekilmiş resimlerle onu şaşırtmak, resmin üzerinde delikler açmak,
gibi kural dışı resimlerle çocuğun aklını karıştırmak, algıda azlığa veya algıda
yavaşlamaya sebebiyet verir.
İnsan yüzünde altın oran denilen mükemmel matematik vardır. O nedenle insan
yüzsüz resmedilmez, insana hakaret etmekle eş tutulur. Maalesef kitapta yüzsüz
resimler vardır.
Sh.121: “Kim nerede?” Çocuklar arkadan resmedilmiş, yüzleri görünmüyor.
Sh.155: “Parçaları Eşleştirelim” Çocukların yüzleri parçalanmış, yüzsüz
resimler yapılmış. Parça kavramı bile böyle verilmez. Üstelik ufuk çizgisinin üzerinde
bu çocuklar. 3 numaralı olan, bir parça değildir, bu resimde onunla orantılı bir nesne
yoktur.
Sh.6: Ayakları geriye bakan insan olamaz, bu asla algılanabilir değildir. Çocuk
böyle resimler karşısında şaşkına döner, resmi anlamakta zorlanır; aklı ona takılır ve
sonuçta böyle resimler algıda azlığa sebebiyet verir.
Kitaptaki bütün çocuk yüzleri orantısızdır.
Sh.154: Bu sayfada bir çocuk durduk yerde maskaralık ederken çizilmiştir, oysa
konu başlığı eteklerle ilgilidir. Üstelik “kimin eteği” diye bir etekliği eline alınıp
sorulacak bir edim olabilemez. Çocukların kimisi ayakkabılı kimisi çoraplıdır. Zeminsiz
resimdir. Bu sayfada eğitsel bir amaç bulmak gerçekten zordur.
Dengesiz duruşlu çocuk resimleri:
Bütün kitapta çocuklar dengesiz çizilmiştir. Bunlara bakmak bile çocuğun
dengesini bozabilir.
Sh.79’da, kulenin tepesindeki düştü düşecek gibi duran çocuklara bakarken
insanın başı dönüyor. Bunlar empati kurulabilir resimler değildir; insan kendini o
kulenin çatısında düşünemez. Bu resim insana güven duygusu vermiyor; çünkü bu resim
insanın doğasıyla örtüşmüyor, ortada bir dengesizlik var demektir. Tıpkı kitabın
kapağındaki gibi, insanı hayvanların yaşayacağı yerde resmetmek, aklın alacağı şey
değildir.
Denge üzerine bir pedagojik anımsatma yapalım. Çocuğun denge ihtiyacını
karşılamak üzere okullara Beden Eğitimi dersi konulur. (Beden Eğitimi ders saati
maalesef düşürüldü.)
Denge; kişi ayakta dururken, yürürken ve normal fizikî hareketlerini yaparken,
iç şuurun, normal duruş ve dengesinin sürekliliğidir.
Denge ve döngü (dairesel hareket), evrendeki sonsuz hayatın önkoşuludur.
Denge üzerine dilimize yer etmiş birkaç örnek:

Denk-lem: eşitlik, sayısal denge hali. Matematiğin temelidir.
Teng-ri: Tanrı; evrenin kutsal döngüsünü kuran, onu var eden.
Kutsal Döngü/Denge: Samanyolu.Dünyanın da içinde bulunduğu ışık evrenimiz.
Çarkıfelek. Sembolü; 12 kavisle dairesel hareket. Saman-Yolu’nun döngüsünü gün, ay,
yıl, saat vb. birimlerle anlatmak; Zaman. Zamanı sayılarla anlatmak; Takvim.
Dingir-ra: Sümer Tanrısı Deng-ri Ra
Dengede durmak; yerde veya alet üzerinde düşmeden durmak.
Dengini sırtına yüklemek… (Dengesiz yük taşınmaz, aksi halde insan devrilir)
Dengeli beslenme…Terazinin dengesi…
Denge oyunları: Kasa, minder, aletli-aletsiz jimnastik oyunları.
Dengesiz: Tutarsız. Bir oyana bir bu yana yalpalayan.
Denge /Jenga: Ağaç bloklarla denge oyunu.
Denk düşmek: Davul dengi dengine…
Dengesi gelişmiş çocuk; düşmeden yürüyor, koltuğun arkasına çıkıp ayakta
duruyor, duvara tünüyor, tek ayağı üstünde zıplıyor, yüksekten atlıyor ve düşmeden
dengede kalıyor…
Denge: Uygun adım yürümek, müzikte ana ritmini bulmak, tempoyu bozmadan
götürmek, grubun ritmine uymak, ritim duygusu kuvvetli olmak…(Eskiden Milli
Eğitimin Amaçları içerisinde “çocuğa ritim duygusu kazandırmak” diye bir madde
vardı.)
Çıngı kaymış gözler… (Dengi kaymış, yorgun gözler)
Dengede tutmak; Bir işi iki tarafı da küstürmeden götürmek, tarafları gözetmek.
….
Denge duygusu: İnsanı mutlu eder, insana güven verir, bu da yaşama bağlılık ve
haz getirir. Denge duygusu çocuğun temel ihtiyacıdır, eğitimle ona verilmelidir.
Yaşamdan aldığımız hazla yeni şeyler öğrenme dahil her işi severek yaparız.
Derste doğru oturuş, dengeli duruşa denir. Bedenimizde yaşam enerjisi
tıkanmadan dolaşmalıdır. Dengede duran bir çocuğun vücudunda dolaşan yaşam
enerjisinde tıkanma noktaları olmayacak, enerji akışı kesintisiz olacaktır. Öğrenme
sırasında kullandığımız zihinsel enerji de bir çeşit yaşam enerjisidir, dolaşımının
rahatlatılması gerekir.
Sözün özeti, dengesizlik veren resimler bir ders kitabına asla girmemelidir. Tam
tersine en güzel resimler ders kitaplarına konulmalıdır. Öyle ki, çocuk resme baktıkça
bakası gelmeli, “ne kadar güzel” ifadesi dilinden dökülmelidir.
Dengenin müzikteki karşılığı ana ritimdir. Ana ritim duygusunu doğrudan
geliştiren dersin adı Müzik Dersi’dir. Hazindir ki müzik dersi İlkokullarda haftada 1
saate indirilmiştir.
…….
Kitabın adeta yıkmaya çalıştığı kavram DENGE unsuru olarak dikkat çekiyor.
Bu nedenle biraz da ışık evrenimizdeki denge üzerinde duralım.
Işık evrenimizin temelinde Hareket-Ritim-Denge üçlemesi vardır.
Evrendeki hareket-ritim-denge üçlemesi tüm alanların ortak paydasıdır. Bu
üçlemenin olağanüstü uyumu, insana, insanın beğenilerine kadar her şeye şekil verir.

Güzel dediğimiz şey gerçekte içindeki bu üçlemenin varlığı kadar güzeldir. Bize güven
ve huzur veren de bu kutsal döngünün sürekliliğidir.
İnsanoğlu bu üçlemeyi sezme yeteneğine sahiptir. Resim Dersi bu sezgiyi
çizimle güçlendirmeye yönelik derstir. Müzik bunu sesleri kullanarak, Kültür-Fizik
(Beden Eğitimi) dersi de bedenini kullanarak insandaki bu doğal sezgiyi güçlendirir.
Evrendeki dengenin tehlikeye girdiği anlar insan için ölüm demek olacağı için,
deprem gibi anlık büyük hareketlerde büyük korku duyulur. Büyük dengenin bozulduğu
o anlar insana korku verirken, dengenin devam ettiğini hissetmeye başladığımız anda
tekrar güven duyarız.
Güven duygusu içinde olmak çocuğun en temel ihtiyacıdır. Yoksa, kitabımızda
bulunan dengesiz resimlerle çocuğun güven duygusu kırılmak mı isteniyor?
…..
Kitabın resimlerinden söz ederken, biraz da resim dersinin çocuğun hangi
zihinsel ihtiyacına cevap verdiğini anlatalım.
Resim yapmak zihinsel orantı kurmaktır. Çünkü çocuk, örneğin, bir dağı, bir
ağacı, bir evi, hiçbir ölçüm aleti kullanmadan gayet orantılı bir şekilde küçülterek
önündeki kâğıdın üzerine aktarır. Bu sırada, uzun-kısa, uzak-yakın, büyük-küçük,
yüksek-alçak, önde-arkada, ileri-geri, yukarı-aşağı, kalın-ince, vb bütün kavramları
kullanır. Resimdeki her şey, görünen veya hayal edilen eşyalar, birbiriyle mukayese
edilerek çizilir.
Çocuk, resim yaparken muhteşem bir dikkat gösterir; dikkat yoğunlaşması
zihinsel faaliyetin göstergesidir. Sonunda çocuk, “gördüğümü/düşündüğümü yaptım,
işte ispatı” der ve yaptığı resmi mutlaka bize gösterir, aldığı bu hazla yaşam enerjisi
katlanır; çocuk zihinsel faaliyet için gereken düşünce enerjisinin bir kısmını buradan
almış olur. (İnsan beyni araba aküsü gibidir, çalışırken dolar, çalışmadığı anlar kendine
zarar verir!)
Drama ve Müzik eğitimcileri ile Beden Eğitimi öğretmenleri, ısınma
çalışmalarının içerisine bilerek omurların arasını açan denge hareketleri koyarlar.
Sağlıklı yaşamın temelinde denge vardır; omurların dizilişi, başın boyun üzerinde
duruşu, doğru oturuş, kasların doğru çalıştırılması vb ısınma çalışmaları hep dengeye
yöneliktir.
Dengesini bulamayan bir beden, ritmik hareket edemez, ritmik hareket
etmedikçe denge kurulamaz. Birbiriyle bağlantılı bu yapı, evrendeki hareket-ritimdenge üçlemesiyle örtüşür, biri varsa diğeri vardır.
Doğadaki dengeyi hissetmek, insana pozitif enerji verir. Bu nedenle güzel bir
resme bakarken de, bir manzaraya bakarken de bundan yaşam enerjisi alırız,
dudaklarımızdan “Ne kadar güzel!” sözleri dökülür.
Eğer; bir ders kitabının resimleri resim sanatının kurallarına aykırıysa, “ne
kadar güzel” sözünü hiçbir sayfada söyleyemiyorsak, yüzüne bakılacak tek bir tane
resim bulamıyorsak, sormak gerekir, bu kitap niçin basıldı?
Kitaptaki dengesiz resimler:
Öncelikle kitabın kahramanı yapılan Bilge, adıyla da örtüşmeyen, oldukça salak
ve dengesiz bir tiptir; ağzı hep kocaman açıktır, alt dişleri hiç yoktur, hep amuda kalkar,

bulutlarda dolaşır, elinde balon vardır, balonla birlikte uçar, sürekli ağzı burnu bir
yandadır, kedinin kendisine duyduğu sevgiyle alay eder, ciddi hiçbir iş yapmaz, tuhaf
giyinir, bazen okulda pijamalıdır, henüz saatleri öğrenmediği halde gününü saat başı
planlar… Bilge yamuk kızdır, hiçbir resimde dik duramaz… Çatılara sarmaşıklara
tırmanır, spor yapıyorum diye kızların hiç yapmadığı işler yapar, erkeklerin omzuna
çıkıp kule yapar…
Kitabın kapak kompozisyonu: Çocuklar maymun davranışları taklit ediyor,
hepsi dallardadır, ayakları hiçbir yere basmıyor. Maymun davranışları gösteren
çocuklarla empati kurmak mümkün değildir.
Maymun zekâsı 8 seviyesindedir. Bu kitapla çocuklarımıza bu seviyede eğitim
mi veriliyor yoksa, diye endişe duyabiliriz.
Kompozisyon kuralları da kapakta yok edilmiştir; kitabın adı sol alt köşede
değil, en yukarıda ve ortada olması gerekir. Kuralları çiğneyen bir kitap olduğunu
aslında daha kapakta söylüyor! Kitabın adı da taklit edilemeyen bir adsız karakterle
yazılmıştır.
Kapak resmi büyüteç içindeymiş gibi, büyütecin bir bölümü sayfayı kaplamış
haldedir. Sayfanın dışına taşan bir resimdir; bu büyüklükte büyüteç olamaz. Bu resimde
tuhaf bir durum sezmekte ama tarif edememekteyiz; bu durum çocuklar açısından daha
vahimdir.
Kapak resmini tarif etmeyi deneyelim: Ağaç büyüklüğündeki bir alana büyüteçle
bakıyoruz, bakılmaz, büyüteç olduğunu tahmin ettiğimiz çerçevenin kendisi de sınırları
belirsiz bir şekildir. Burada her şey eğridir, iskele bile dik durmuyor. Sayısız dengesiz
durum bir arada resmedilmiştir.
Daha okula yeni başladığında eline verdiğimiz ilk kitapla, ilk baktığı kapakta
çocuğa algılanamaz resimler sunuyorsak, bu kitap baştan bozuk demektir.
Sh.6:Bilge sınıfa arkasını dönmüş ama ayakları sınıfa bakıyor. Bacakları yapışık
hiç duramaz.
Sh.31: Defalarca dengesiz duruş var. Uçurtmanın ipi uçarken buruşuk olamaz.
Sh.49: Bilge havada, kalem ondan büyük, desteksiz yazıyor, havaya yazıyor…
Sh.52: Bulutların üzerinde 2 balonla birlikte Bilge havada. Rakamlar da havada.
Sh.53: Bilgenin başı arkaya düşmüş, gözleri ve burnu görünecek kadar. Bu
dengesiz baş resmi çok sık resmedilmiştir.
Sh.57: Bilge’nin gözleri başının arkasında, ağzı önden görünebiliyor.
Sh.74: Bilge 3 ile alay ediyor, havada eğri duruyor.
Sh.79: Bulutlarla aynı hizada, sırığın üzerinde güvercin kulübesinde iki çocuk.
Sh.83: Bilge kukla gibi yan yatmış, diğerinin burnu tepesinde, ayaklar yere
basmıyor.
Sh.85: Bilge havada şarkı söylüyor, 4 ile eşleşen bir şey de yok. Havada
rakamlar.
Sh.86: Bilge bu eğik duruşta sepet taşıyamaz.
Sh.88: Bilge bulutların üzerinde, rakamlar havada.
Sh.91: Bilge havada tek ayakla, bu pozda ayağı kalkmaz.
Sh.93: Kızlar en üstte, en alttaki çocukların bile kolları birbirini tutmuyor,
ayakları yere basmıyor, bu yaşın örnek sporu değildir, özel gösteri hareketidir.

Sh.92: Kanatları kopmuş kelebek dengede duramaz, uçamaz. Havada kelebek
avlanmaz.
Sh.96: Doğrudan denge oyunu olan tahterevalliye çizgiyle tahta konmaz. Çocuk
iki elini sıkı tutmadan tahterevallide oturamaz.
Sh.110: Grafik notalama işaretleriyle çocuk ilk kez karşılaşıyor. Ölçüsüzdür.
Ölçüsüz ritim dengesiz müzik demektir. Oysa ancak dörtlü kutular içinde
kümelendirilmiş semboller ritme dönüştürülebilir. Bu çalışmayı yaptırmak sınıf
öğretmenini aşar. (Ayrıca bu grafik notalama Mahiye Morgül’ün Müzik Nasıl Öretilir
kitabından izinsiz ve bozarak alınmış, ritim çalgısı olmayan müzik aletleri ritim çalgısı
olarak etkinliğe konulmuştur)
Sh.122: Geniş kavisler, kol kasıyla yapılır, sınırsız tekrar baş dönmesi yapar.
Sh.123: Bulutların arasında dolaşmak, bakarken de baş dönmesi yapıyor.
Sh.124: Uçan balonların ipi gergin olur. Aşağı doğru kavisli çizim parmak-bilek
çizimi değildir. Ancak yan tutarak sağdan sola doğru yazarak mümkündür. Çocuk bu
çizimi yapmak için kendi vücudunun dengesini bozacak, sağa doğru masanın üzerinde
bir hayli yan duracaktır.
Sh.129: Bilge akrobatik şekilde amuda kalkmış. En çok bu resim tekrar ediyor.
Bu yaşta bu pozda durulamaz, bacakları açık amuda kalkmak özel akrobasi eğitimi ister.
Sh.155: Ufuk çizgisi hemen arkasında görünen bir resimde denge yoktur. En
önemlisi insan yüzüyle parça eşleştirme olmaz, böyle resimlere bakmak ruh sağlığını
bozar. Yüzdeki dengesizlik/orantısızlık asla kabul edilebilir değildir. Çünkü
yaradılışımızdan, insan vücudunda estetik dengenin en mükemmel bölüm insanın
yüzüdür. Yüzsüz resme bakmaya çocuk zorlanamaz. Ayrıca parça kavramı böyle
verilmez.
Sh.167; Amuda kalkmış pozda çizim yapamaz, kol kaslarıyla geniş ve ters
kavisler çizdiriyor!
Yazı başlığı ile resim arasında dengesizlik örnekleri:
Sh.2:” İşte sıradayım”; Okul bahçesinde ama sıraya girmiş halde değiller oysa.
Nedense okulun sıvaları dökülüyor. Penceresi de resim çerçevesi.
Sh.3: “Boyuyorum”; Fırçayı biri, paleti diğeri tutuyor oysa.
Sh.5: “Bilge ile tanışma”; Bilgenin kafası omuzlarından düşecek. Tahta mıdır,
resim çerçevesi mi, burası sınıf mıdır ev mi belli değil. Bilge’nin kıyafeti de sürekli
değişiyor.
Sh.8; “Yaşasın Okula Başladık!” resmi yatay, başlık ise dikey haldedir, oysa
yazı ile resim aynı düzlemde olmalıdır. Resme bakarken başlık yazısı görüş alanının
dışına çıkmamalıdır. Düzlem farkı iki objenin arasında bağlantı kurmaya engeldir;
bağlantısızlık ise aklı darda bırakır. Zaten kitap boyunca çocuğun aklını darda bırakmak
gibi bir niyet sezilmektedir.
Sh.9: “Çantamda ne var?” Kapalı çantanın içi görünmüyor oysa.
Sh.12: “Hangimiz farklı?” Çizilmiş şekiller için insanmış gibi “hangimiz”
denmez. Üstelik buradaki soyut resim kümeleri lise düzeyindedir, çocuk buna
zorlanamaz, haksızlıktır.

Sh.14-15: İki sayfanın yazı başlığında dilde birlik yok. (Farkları bulalım- Farklı
olanı bulma). “Aynı olanı/Farklı olanı bulma” gibi, bir cümlede aynı anda iki komut
olmaz; şaşırtıcıdır.
Sh.33-34: “Problem” sözcüğü iki değişik anlamda, kavga etmek ve oyuncağın
bozulması olarak resmedildi, hatadır, daha sonra Matematiksel anlamını öğretmek sorun
olacaktır.
Sh.47: Bilge’nin şaşkınlığı: “Korsan define arıyor” haritasında Bilge 1 arıyor?!
Şaşırtmacadır. Eğitimin amacı çocuğa şaka yapmak olamaz; çocuk bunun şaka
olduğunu kavrayacak yaşta değildir.
Sh.50: Bilge 2 pasta süslüyor, ama resimde iki katlı tek pasta var, pasta
devrilmek üzeredir.
Sh.59, 99; Bir sayfada bulunan resim ve yazılar aynı düzlemde olmalıdır. Farklı
düzlemdeki resimler aynı sayfada yan yana getirilirse algıda karmaşa yaşanır. Farklı
uzaklıktan çekilmiş resimler aynı sayfada yan yana getirilirse uyumsuzluktur,
dengesizlik duygusu verir.
Sh.127: Bilge ile Eğlenelim: Bilge ile oynanır, eğlenilmez!
Sh.117: Olmayanı Bulalım: Negatiften soru sormak, çocuğu soyut düşünmeye
zorlamaktır. Çocuğa negatif soru sorulmaz. Zaten çizimleri iç içe girmiş çamaşırlar
seçilemiyor. Düzlemleri defalarca üst üste bindirilmiş nesnelere bakmak algıyı
kilitleyecek derecede tehlikelidir, insan bu resme bakmak istemez.
Sh.157: Bunca geometrik şekil bir arada bu yaşta olmaz. Soyut matematik var
burada, lise düzeyindedir.
Bir tek resimde ondan fazla yanlış varsa…
Sh.8: Yaşasın Okula Başladık
1-Kahramanımız Bilge çantasını kenara bırakmış okulun kapısında amuda
kalkmış. Başı yukarı bakıyor, elleri aşağıda, ayakları havada ve açık halde akrobasi
yapıyor.
2-İki çocuk kitaplarını fırlatmak üzere rulo yapmış iple bağlamış, ama ipi gergin
değil!
3-Okulun ön kapısı hemzemin giriş, yan girişi üç basamaklı...
4-Okul 2 pencereli olmaz, bu bir evdir okul değil…
5-Pencerenin birinde kırmızı fırfırlı görülen şey bayrakmış gibi…
6-Bayrak direğinin dibi görünüyor, tepesi yok, bayrağı pencerede olabilir mi?
Diğer pencerede neden perde yok…
7-Sağ yanda gök var sol yanda yok.
8-Üç çocuk kameraya şaka yapıyor, oysa bu resim bir kamera çekimi resim
değildir.
9-Okulun tabelası bile görünmüyor, alt kat hizasında resim kesilmiş…
10-Çantasını havada sallayan çocuk, çanta böyle duramaz…
11-Okul, deprem sonrası yıkılma kararı verilecek kadar duvarları çatlak, sıvası
dökülmüş, onarım isteyen bir bina… Bu okul hiç güzel bir okul değil.

12-Çocukların ağızları kocaman açık, 8 aylık bebek gibi üstte iki diş var, alt
dişleri yok (önce alt diş çıkar oysa), 7 yaşında okula başlayan bir çocuk kendini bu
dişlek bebeklerle eşleştiremez…
13-Öndeki üç çocuk kameraya şaka yapıyor, birinin gözü yok...
14- Bir okul bahçesi ciddiyeti yok. Okul yeni açılmış ama yılsonu gelmiş gibi,
son dersten çıkan çocuklar gibiler, ama başlık Yaşasın Okula Başladık diyor, başlıkla
resim arasında uyum yok, asimetri var.
………
Bu sayfada bulunan çok sayıda asimetri, zihinsel faaliyeti kesen bir silah gibi
işlev görür. Asimetri; matematiksizliktir, uyumsuzluktur, dengesizliktir, ritimsizliktir, o
nedenle algılanabilir değildir. Hatta bu nedenle yedigen diye bir şekil geometride
yoktur.
Yeri gelmişken; en hızlı algılanan şekil sekizgen yıldızdır, adı Şems’tir, tarihi
Türk yıldızı da sekizlidir; 4+4 gibi ritmik okuma kolaylığı vardır. (2005’den sonra
değişen kâğıt parada sekizli şems kaldırılmış, yerine yedigen bir şekil konmuştur!)
Çocuk, asimetriyle karşılaştığında zihinsel faaliyeti kesildiği için bundan
hoşlanmaz, mutsuz olur, öğrenme isteği biter, öğrenme hevesi kaçar, öğrenme zorluğu
yaşar, öğrenmeye zorlandıkça bundan kaçar.
Dengesiz resimleri çocuk taklit edemez, taklit ederken başarısız ve komik
duruma düşer. O zaman da çocuk buna karşı tepkisini tuhaf davranışlarla gösterir. Bize
tuhaf gelecek davranışlar gösterince de biz ona “hiperaktif-disleksi” gibi tanılar
koymaya başlarız. Çocuğun önüne bozuk yiyecek koyup sonra da onu yemesini istemek
gibi, bozuk resimlere çocuğu baktırıp anlamasını beklemek büyük haksızlıktır.

Çocukların göz sağlığına zarar veren resimler:
İlk yıllarda çocukların göz kasları yeterli sıçrama becerisinde değildir, resimden
resime hemen atlayamazlar, resimdeki ayrıntıyı henüz seçemezler, kirli renklendirilmiş
veya uzaktan çekilmiş resimleri iyi göremezler. Bu nedenle bir sayfaya birden fazla
fotoğraf koymak da yanlıştır. Hele farklı uzaklıktan çekilmiş resimleri irili ufaklı aynı
sayfaya koymak, çocuğun gözünü fazlasıyla yorar. Ülkemizde, 10 yaşına gelmeden
gözleri bozulan çocuk sayısındaki artışın nedeni bunda aranmalıdır.
Çocuklara göz yorgunluğu yaşatan kirli, eğik duruşlu, çapaklı, kenarları bulanık,
delikli, soğuk ve soluk resimler ders kitabına konulmamalıdır. Soğuk ve soluk resimler
zihinsel faaliyet için gereken pozitif enerjiyi azaltır, böyle sayfalara bakarken daha fazla
enerji harcamak zorunda kalınır, o nedenle ders kitaplarında sıcak renklerle, temiz ve
doğru çizilmiş resimler olmalıdır.
Yeri gelmişken anımsayalım; kırmızı, sarı, yeşil, turuncu ve lacivert renkler
sıcak renk olup bu renklerin enerjisi (dalga boyu) yüksektir, gözü yormadan hızla
seçilirler, zihinsel faaliyet için ihtiyaç duyulan enerjiye de sahiptirler. Pembe, mor ve
mavi, dalga boyu düşük renkler olup soğukturlar, bu nedenle zihinsel faaliyet gereken
ortamlarda değil, daha çok dinlenme ortamları için önerilirler. Beyazın dalga boyu
sıfırdır, bu nedenle ders kitaplarında zemin rengi beyaz olur; göz almaz, göz yormaz.
Siyah ise renk değildir, renkleri kapatandır, negatif enerji yüklüdür, zemini siyah olan
sayfaya yazı yazılmaz, siyah zeminli sayfaya çocuk baktırılmaz.

Bu kitapta birçok sayfada (sh.75, 84, 87, 90…)kirli mavi renkte sayısız karenin
içine çocuğun nokta koyması isteniyor. Göz yorucudur, enerjiyi yok edici renktir. Gözü
yormayan çizimler beyaz zemin üzerinde olandır.
Sh.101’de; karışık haldeki nesnelerin ve insanların, soluk ve kirli resimlerine
baktırarak çocuğa “Kimin adında A var?” diye soruyor. Yanlışlarına bakalım:
a-“Kim” sorusu insan için kullanılır, nesneler için kullanılmaz.
b-“A” ile eşleştirme, şekil olarak mı soruluyor, ses olarak mı soruluyor,
belirsizdir.
c-Burada tam19 tane resim, karmaşık halde, kirli ve soluk renklerle,
büyüklüklerinde hiçbir orantı gözetilmemiş, sayfanın belli bir düzeni yok, resimler
ritimsiz diziliştedir, seçilebilir değildir. Böyle bir sayfaya bakmak çocuğun gözlerine
zarar verecektir.
Eğer; bir resim ferah ferah seçilemiyorsa, çocuk onu görüp seçene kadar on katı
enerji harcıyorsa, bu resim algıda azlığa sebep olacak bir resimdir, çocuğun kitabına
girmemelidir. Bu kitaptaki resimlerin sebep olabileceği, algıda azlık, yavaş algılama,
öğrenmede güçlük, disleksi gibi, çocuğa vurulabilecekhaksız damgalardan söz
edebiliriz.
Disleksi üzerine:
Okuma-yazma öğrenmeyi zorlaştıran ve geciktiren böyle bir çalışma kitabında
bu kadar pedagojik yanlış varsa, bunun sonuçlarını çocukta disleksi olarak görebiliriz.
Peki, disleksi nedir?
Bilgisunarda arama motoruna “disleksi” yazarak baktığımızda, Disleksi tanısı
konulan çocukların özellikleri şöyle verilmektedir:
Okuma ve yazma becerilerini kazanmada güçlük çekerler.
Ders çalışmayı, ödev yapmayı, kitap okumayı sevmezler.
El yazıları okunaksızdır.
Harfleri ve rakamları ters okur ve yazarlar. (Örneğin; b-d, 6-9, 21-12 gibi)
Sık sık sakarlık yaparlar.
Huzursuzdurlar.
Eşya ve oda düzeni konusunda sorun yaşarlar.
Konsantrasyonları zayıftır.
Hikâye ya da bir olayı anlatmada başarısızdırlar.
Dikkati yetersizdir.
Çalışırken birisinin yönlendirmesine ihtiyaç duyarlar.
Bellekleri zayıftır, çabuk unuturlar.
Ezberlemede güçlük yaşarlar.
Çok çabuk yorulurlar.
Konuşurken anlama ve en uygun kelimeyi seçmede zorluk çekerler.
Soyut kavramları anlamada zorlanırlar.
Saati öğrenmekte güçlük çekerler.
Kendi duygu ve düşüncelerini ifade edemezler.
Küçük ve büyük motor hareketlerinde zorlanırlar.
Eğitimin amacı çocuğa bu becerileri kazandırmak olmalıyken, tam tersine
çocuğa algıda karmaşa yaşatmak, onu dengesiz hale getirmek ve sonra da ona hiç hak

etmediği disleksi tanısı koymak… (Disleksi tanısı konan çocuklar normal eğitimin
dışına çekilir!)
Çocuklara karşı bu kadar acımasız olabilmek ancak antik dönemlerde kalmış bir
zulüm olmalıdır. Yoksa insanoğlu çocuklarını kurban veren tarih öncesine geri mi
dönüyor?
Çocuğun ruhsal gelişimini desteklemeyen eğitim…
Bu kadar pedagojik yanlıştan sonra dengeli insan yaratmak mümkündür
diyemeyiz. Bu kitaptan, muhtemeldir ki, okumayı sevmeyen, hayattan soğumuş
çocuklar yetişir.
Sadece kitabın kahramanı Bilge’nin taklidini yapmaya kalkan bir çocuk bile
kendisiyle ve çevresiyle uyumlu bir çocuk olamaz.
Sh.33’de, sırada, derste kavga eden çocuklar resmedilmiştir; olumsuz örnekle
eğitim olmaz, “çocuk olumlu örneklerle eğitilir” ilkesine aykırıdır. Ayrıca, “Problem
çözmek” kavramı bu değildir, buradaki “sorun” kavramına girer. Yan sayfadaki
resimde tekerleği kırılmış oyuncak arabasına üzülen 3 yaşındaki çocuk için de “problem
çözüyorum” başlığı konulmuş, yanlıştır. Yanlış örnek, örnek değildir.
Çocuğun Zihinsel, Fiziksel ve Ruhsal gelişimine zarar veren bir kitap bedava da
olsa çocuğa sunulamaz, sunulmamalıdır.
İstem ve sonuç:
Yukarıda açıkladığım pedagojik yanlışları nedeniyle, MEB Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığı tarafından okullara dağıtılan ve;
http://www.eba.gov.tr/ekitapdetay/882internet sitesinde bulunan Öğrenci Çalışma
Kitabı-1, İlkokul 1.Sınıf” adlı kitabın;
a-Dağıtımına ilişkin işlemin iptalini,
b-Yürütmenin durdurulmasını,
Saygılarımla arz ederim.
İmza:
Mahiye Morgül

1.ARA KARAR
T.C.Ankara 4.İdare Mahkemesi.
Esas No: 2013/344
Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen (Davacı): Mahiye Morgül
Karşı Taraf (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı (Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığı)/Ankara
İstemin Özeti: Davacı tarafından, Milli eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye
Kurulu tarafından ilkokul 1.sınıflar için okullara ücretsiz olarak dağıtılan “Öğrenci

Çalışma Kitabı-1” isimli kitabın dağıtımına ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin
durdurulması istenilmektedir.

Türk Milleti adına
Karar veren 4.İdare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü:
Olayın niteliğine ve davanın durumuna göre yürütmenin durdurulması
isteminin, davalı idarenin birinci savunması alındıktan veya yasal savunma
verme süresi geçtikten sonra incelenmesine, 2577 sayılı Kanunun 16.maddesinin
5.fıkrası uyarınca dava konusu işleme ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem
dosyasının aslı veya onaylı bir örneğinin idarenin savunması ile birlikte
Mahkeme başkanlığına gönderilmesi gerektiğinin davalı idareye duyurulmasına,
2577 sayılı Kanunun 27.maddesinin 4.fıkrası uyarınca savunma verme süresinin
(30) gün olarak belirlenmesine, 12.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İmzalar:
Başkan / Üye / Üye

2.ARA KARAR
Türk Milleti Adına,
Ankara 4.İdare Mahkemesi, esas no: 2013/344
Yürütmenin Durdurulmasını isteyen: Mahiye Morgül
Davalı: MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
İstemin Özeti: Davacı tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından ilkokul 1.sınıflar için okullara ücretsiz
dağıtılan “Öğrenci Çalışma Kitabı-1” isimli kitabın dağıtımına ilişkin işlemin
iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.
Karar veren 4.İdare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü:
Uyuşmazlığın çözülebilmesi için bilirkişi incelemesi yaptırılmasına,
Hakim İsmail Öztürk’ün naip üye olarak görevlendirilmesine, bilirkişi seçimi ve
bilirkişi ücretinin istenilmesi ve ödenmesi, gerektiğinde dosyanın bilirkişilere
tevdi ve gerekli bilgi ve belgelerin temini hususlarında naip üye’ye yetki
verilmesine,
Olayın niteliğine ve davanın durumuna göre yürütmenin
durdurulması isteminin, bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra
görüşülmesine 30/4/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Bşk. Üye. Üye.

4.İdare Mahkemesi Başkanlığına
Konu: Bilirkişi tespiti hakkında.
İlkokul ders kitaplarında yer alan resimlerde ve yazılarda saptadığım pedagojik
yanlışların çocuklarda Disleksi denilen zihinsel bozukluğa sebebiyet vermesi nedeniyle,
bilirkişi tayininde Özel Eğitim Bölümü bulunan şu iki Eğitim Fakültesini önermek
isterim.
1-Ankara Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü, Tel:319 18 56
Böl.Bşk: Prof.Funda Acarlar
2-Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (Bursa) Böl.Tel:
(224) 2922196
Böl.Bşk. Prof.Mehmet Özyürek, ozyurek48@gmail.com, tel:0505 3192626,

Ders kitabındaki resimler hakkında uzman görüşü:
Kitaptaki resimler üzerinde düşüncesini istediğimiz ressam İsmail Gümüş (Gazi
Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü eski bşk. 70 yaş.), bu resimlerde “proporsion hatası”
bulunduğuna işaret ederek şunları söylemiştir:
Proporsion hatasını anlatmak için şöyle örnek vereyim. Başın gövdeye oranı
bozuksa, ki bu kitaptaki resimlerde bu hata hep var, bu bir proporsion hatasıdır; parçalar
birbiri ile uyuşmuyor.
Burada gördüğüm çocuk resimlerinde sadece başın gövdeye oranı değil,
yüzündeki ağız, burun, göz, kaş oranları dahi bozuk. Oysa, insanın yüzünde en
mükemmel oran vardır. Burada gövde ile ayaklar, kollar, eller, bütün parçalar birbiriyle
orantısız ve özellikle de duruşlar dengesiz. Orantısız resimler matematiksizdir, çocuğun
aklına oturmaz.
1.Sınıf Hayat Bilgisi kitabında da proporsion hataları (Disproportion)
görüyorum. 1.sınıftaki bir çocuk, okuduğu diğer kitaplarda da böyle orantısız resimlere
bakıyorsa, çocuğun gözleri bile bozulabilir. Çocuk orantılı resimle hiç karşılaşmıyorsa,
bu çok üzücü bir şeydir.
Örneğin, burada iki boyutlu bir okul resim görüyoruz, fakat merdiven girişi üç
boyutlu; proporsion hatasıdır. Parça bütünle örtüşmüyor. Parçalar arasında bağlantı
yoksa, çocuk bütünü algılayamaz, resim çocuğun aklına oturmaz. Bu resimde pencereler
çocuk boyuna göre değil, öğretmenin boyu uzun, okulun kapısından sığmaz.

Proporsion hatasından başka şeyler de var burada. Renkler çok kötü kullanılmış.
İllustrasyon diyoruz, kitabın kapağında da öyle, kötü ressamın elinden çıkmış. Bilgiyi
takviye eden resim olmalı.
Çocuk için resim mantıktır, matematiktir; uzun-kısa, biri diğerine göre ne kadar
uzun ne kadar kısa, büyük-küçük, ince-kalın, ortası-çevresi, yukarı-aşağı, üstü-altı, ilerigeri, önü-arkası… Hepsi muhakeme edilerek kavranır, parça-bütün ilişkisi kurularak
öğrenilir. Zekâ, bu ilişkileri kurma becerisidir. Zihinsel faaliyet böyle gerçekleşir.
Birbiriyle bağlantısız ögeleri çocuğun önüne koyarsak burada çocuğun aklı karışır,
zihinsel faaliyet gerçekleştiremez.
……….
1.sınıf kitaplarındaki resimlerle ilgili olarak görüşüne başvurduğumuz ressam
Abdurrahman Kaplan (65 yaş) şunları söylemiştir:
Çok kötü çizimler bunlar. Orantı yok, birden fazla resim aynı sayfada, yazıyla
resim arasında bağlantı yok, ayakları yere basmayan resimler. Bunlara bakan çocuk
özgüven geliştiremez.
Sayfalarda mizampaj hatası var; her biri farklı düzlemde yer alan birden fazla
resim bir sayfada olamaz. Sayfayı bir bütün olarak görür çocuk, eğer farklı resimler aynı
sayfada bulunuyorsa çocuk aralarında bağlantı kuramaz. Dik yazıyı okumak için, yazı
yazmak için ise eğik yazı kullanıyorsa, iki farklı düzlem demektir, çocuk aralarında
bağlantı kuramaz. Bir sayfada sayısız renkli alan açılmışsa, her biri ayrı resim gibidir,
aralarında bağlantı kuramaz. Sayfalar görsel kirlilik yaratacak kadar kötü. Kirlilik
çöptür, beyne çöp atılmamalıdır.
Orantısız resim için “kitc” (çöp) deriz. Çöpe bakılmaz, çöp kutusuna atılır. Bu
resimlere çocuğu baktırmak, beynine çöp atmak gibidir. Çöplükte estetik sezgiler
yeşermez, zihinsel yaratıcı faaliyet yapılamaz. Bu resimler akla ziyandır.
……..
Disleksi tanılı çocuk sayısı hızla artıyor:
Özel Eğitim öğretmenleri durumun farkındadır; “Her hafta en az iki çocuk
disleksi tanısıyla bize geliyor” diyorlar.
Normalde böyle şikâyetlerin istatistik bilgilerinin MEB’da mevcut olması,
nedenlerinin belirlenmesi ve önlem alınması gerekir. Bakanlığın bu konuda maalesef
herhangi bir girişimi yoktur.
Keza, bu yıl 2012-2013 ders yılı sonunda, dördüncü sınıfın sonuna gelmiş olan
çocuklarda görülen sonuçlar, dikkatimizi yeniden ders kitaplarına, resimlerine ve
kullanılan okuma-yazma yöntemlerine çekmiştir.
Bu yıl 4.sınıf çocuklarında görülen başlıca sonuçlar:
-Okuyup yazamıyor (Genç öğretmenlerin sınıflarında okuyan çocuklarda
görüldü)

-Okuyor, fakat okuduğunu anlayamıyor
-Okuyor, fakat üçüncü dördüncü heceleri atlayarak okuyor
-Çarpım tablosunu 2.sınıftan beri ezberlemiş, fakat okuduğu problemi
anlayamadığı için çözemiyor
-Yazısı okunaksız, kendi yazdığını okuyamıyor, çok imla hatası yapıyor
-Yazmaktan nefret ediyor
Görülen sonuç özetle şudur; okuyor, okuduğunu anlamıyor, yazamıyor,
matematik yapamıyor!
Üstelik dördüncü yılın sonunda çocuklara herhangi bir belge, okuma-yazma
belgesi bile verilmeden veliler öylece ortada bırakıldı. “Özel yollarla bilgi edinmiş
öğrenciler sınavla üst sınıflara yerleştirilir” (5.4.2013) şeklinde yeni bir hükmün
eklenmesiyle, veliler iyice ortada kaldılar.
En azından ders kitaplarındaki bozukluğun farkına varılabilirse, çocuklarımız
için bir umut yaratılabilir.
Dosyaya eklemeniz ricasıyla
Saygılarımla
Mahiye Morgül

………………………………………………………………………
Kitabın uygulama sonuçlarıyla ilgili rapordan bir bölüm:
Dava devam ederken, bilirkişi incelemesine karar verilmesine denk gelen bir
zaman diliminde, dava konusu kitapla ilgili olarak Öğretmen Dünyası Dergisi Haziran
2013 sayısında bir rapor yayınlandı
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Program Geliştirme Böl.
Öğretmen ve asistanları tarafından, 1.Sınıf Ders ve Çalışma Kitabı adlı uyum
programının uygulama sonuçlarına yönelik 20 kişilik ekiple sahada yapılan çalışmanın
sonuçları bu raporda yer aldı.
Raporun konusu:
“4+4+4 Eğitim Sisteminde İlkokul 1.sınıf Uyum Programının
Değerlendirilmesi”
Raporu hazırlayan:
Bilge Özgür İnam (Sınıf Öğretmeni, AÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Program Geliştirme Yüksek Lisans Öğrencisi)
Kitabı kullanan 22 sınıf öğretmeniyle yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle
yapılan anketlerin sonuçları raporun “bulgular” başlığı altında şöyle verildi: (age.Sh. 14)
Bulgular:
Görüşmeler sonucunda öğretmenlerin genel olarak programdan memnun
olmadıkları tespit edilmiştir.
Çalışmaların bireysel olduğu, çocuklar arasında kaynaşma sağlayacak
etkinliklere yer verilmediği, öğretmenin sadece yönerge vererek öğrencilerle etkileşim

sağlayamadığı, dolayısıyla programın okula yeni başlayan öğrencilerin okula,
arkadaşlarına, öğretmene ve öğretim faaliyetlerine uyumunu kolaylaştırmak bakımından
ciddi bir katkısı bulunmadığı ifade edilmiştir.
Kitaplarda yer alan etkinliklerin okulöncesi eğitim alan 72 aylık ve üzeri
çocuklar için uygun olmadığı, bu gruptaki çocukların kalem tutma, boyama, kesmeyapıştırma, gibi el kaslarını geliştirici etkinliklere alışık oldukları, dolayısıyla da
kitaptaki çalışmaları çok çabuk bitirerek dışarı çıkmak istedikleri belirtilmektedir.
Program (kitap) hazırlayıcıların okulöncesi eğitim almış çocukların birikimini yok
sayarak, sayı ve renk gibi kavramları tekrar vermesi bu çocukların sıkılmasına neden
olmuştur.
Uyum ve hazırlık çalışmalarının amaçlarından biri olarak belirtilen okumayazma çalışmalarına temel oluşturma konusundaki katkısını değerlendiren öğretmenler,
kitaptaki çizgi çalışmalarının yeterli olmadığını belirtmiş, çizgilerin basit ve düzensiz
olduğunu, çocukların ilgisini çekmediğini, e ve a harflerinin ses olarak verilmeden
sadece şekillerinin ve üstelik dağınık biçimde verildiğini ifade etmişlerdir.
Kitabın görsel tasarımıyla ilgili başvurduğumuz öğretmenlerin görüşleri de genel
olarak olumsuz olmuştur. Resimlerin öğrencide estetik bilinç geliştirecek ve ilgi
çekecek nitelikte olmadığını belirtmişlerdir. Bu kitapların çocukları defter düzenine
yönlendirmediği, çalışmaların bir düzen içerisinde değil gelişigüzel yapıldığı ifade
edilmiştir. Boyama çalışmalarının çok fazla olduğu, öğrenciyi bıktırdığı ve boyama
tekniği kazandırmaya yönelik olmadığı belirtilmiştir.
…………

4.İdare Mahkemesi Başkanlığına
Dosya: 2013/344 esas no’lu dosyaya ektir.
Açıklamalar:
2013-2014 ders yılı başında dava konusu ders kitabının ikinci baskısı yapıldı. İkinci baskıda
herhangi bir değişiklik olup olmadığını görmek için kitabı inceledim ve sadece iki sayfada değişiklik
yapıldığını gördüm.
1- Resimde düzeltme:
6.sayfadaki tahtayı silen çocuğun arkaya bakan ayakları öne çevrilmiş. Ancak, resmin diğer
bütün yanlışları öylece durmaktadır. Muhtemelen mahkemenizce Milli Eğitim Bakanlığından savunma
istenmesi neticesinde, çok eleştiri alan bu resimde düzeltme yoluna gidilmiş.
Oysa, yeni baskının bu düzeltmeyle basıldığı 3.4.2013 tarihinden bir hafta sonra 12.4.2013 günü
mahkemenize gönderilen savunmada, bu düzeltmeden habersiz, şu cevap verilmişti:
“Resimdeki çocuğun ayakları geriye bakmamaktadır. Çocuk parmak uçlarında
durmaktadır.”

Deneyimli bir teknik çizimciye bu resmi gösterdiğimde şunları söyledi:
Bu yazı tahtasının sol kenarı ile sağ kenarı arasında fark var; tahta simetrik değil. Tahtanın
köşeleri yuvarlak olmaz; köşeden köşeye ölçüm yapmayı engeller, göz yanıltır. Ayakları ters olan çocuk
çöp kutusunun ön kısmındayken yeni resimde yeri değişmiş, duvara yaklaştırılmıştır. Çöp kutusuna
baktığımız nokta bizim odak noktamızdır, kutuyu ortadan görüyoruz, diğer objelerin odak noktası
bununla örtüşmüyor, resmin perspektifi yok. Eğer odak noktası çöp kutusu ise, süpürgelik çizgileri
soldan sağa büyüyemez, tahta da soldan sağa büyüyemez.
2-Kitabın ikinci baskısında iç kapağa eklenenler:
- Saray Matbaacılık, Ankara 2013
- ISBN: 987-975-11-3718-0 (İlk baskısında böyle bir numara yok)
- TÜBİTAK’la imzalanan “Eğitimde İşbirliği” protokolüne dair yazı.
- İlk baskıda iç kapağın sol kenarında mavi renkte bir şerit vardı, rengi değişmiş, vişneçürüğü
olmuş.
- “Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 17.8.2013 gün ve 4766 sayılı
yazısı ile 2012-2013 Öğretim Yılından itibaren eğitim aracı olarak kabul edilmiş olup, Destek Hizmetler
Müdürlüğünün 3.4.2013 gün ve 439650 sayılı yazısı ile ikinci defa 1.775.000 adet basılmıştır.”

Sonuç ve istem:
Kitabın yeni baskısında endişelerimizi giderecek ciddi hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Bu
nedenle kitaba ilişkin açtığımız dava 2013-2014 ders yılında güncelliğini korumaktadır.
Dava dosyasına eklemeniz ricasıyla arz ederim.

18.9.2013
Mahiye Morgül
Eğitimci Yazar

4.İdare Mahkemesi Başkanlığına –Ankara
Davacı: Mahiye Morgül
Davalı: MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Esas no 2013/344 sayılı davada 18.11.2013 tarihli kararınızda belirlemiş olduğunuz
bilirkişilere itirazım yoktur.
Arz ederim.
Mahiye Morgül

4.İdare Mahkemesi Başkanlığına –Ankara
Davacı: Mahiye Morgül
Davalı: MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Esas no 2013/344 sayılı dosyada 28.1.2014 tarihli kararınızda Gazi Eğitim
Fakültesinden belirlemiş olduğunuz bilirkişilere itirazım vardır. Çünkü, Talim ve Terbiye
Kurulunda görev yapan pek çok yönetici ve ders kitapları hazırlama komisyon üyeleri Gazi
Eğitim Fakültesi İlköğretim bölümü öğretim üyeleridir.
Yakın geçmişte Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yapmış olan Prof.Ziya Selçuk,
halen Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi olup MEB’da yeni programların hazırlanmasından bizzat sorumlu olarak “eğitimde
dönüşüm” programında bölüm öğretmenleriyle birlikte üst düzey görevler almıştır. Ziya
Selçuk’la birlikte çalışan bölüm öğretmenlerinin tarafsız olabileceklerine dair güvenim yoktur.
Mahkemeniz önceki kararında Hacettepe Üniversitesinden bilirkişi seçmişti ve ben
cevabi yazımda o heyete itiraz etmemiş, sadece Ankara Üniversitesinden seçilen bilirkişilere
MEB tarafından hangi gerekçeyle itiraz edildiğini sormuştum. Sorumun cevabını alamadım.
Bu durumda, MEB tarafından itiraz edilen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesinden seçmiş olduğunuz ilk bilirkişi heyetinin yerine, yine aynı fakülteden yeni bir
bilirkişi heyeti kurma seçeneği heyetinizin takdirindedir.
Arz ederim. /Mahiye Morgül

Kitaba ilişkin köşe yazımdan:
Kitaptan Hatalı Resimler
Sevgili veliler, kitabın kapak resmindeki yanlışları bulunuz.

İlkokul 1.sınıf Çalışma Kitabı -1’den alınmış resimlere dikkatle bakalım:
1-Resimlerde kaç tane hata gördünüz, sayar mısınız?
2-Resimlere bakarken kendinizi nasıl hissettiniz?
1.Sınıf “Okuma-Yazma Öğreniyorum” sh.159

Banyo beyazdır, boyama resmi yapılmaz! Banyodayken karşı duvardan suya
girilmez, vb.
Annesi mi babası mı, diğer kolu nerde? Ayakları neden böyle? Gözleri kapalı
gülüyorsa çocuğu nasıl tutabiliyor?

“BENEKLİ KUZU”, etkinlik: Aşağıdaki resmi sevdiğiniz renklerle boyayınız.

Etkinliğin adı “Benekli kuzu” ve ortada benekli kuzu yok!
Ayakları yere basmayan bu çocuklar orda öyle nasıl durabiliyorlar?
Bu kitaba Ankara İl İdare Mahkemesinde yürütmeyi durdurma davası açarsam siz de
buna müdahil olur musunuz?
Not: 1.Sınıf Çalışma kit.s.8’deki ters ayaklı çocuk resmi çizen genç bir bayan resim
öğretmeni Tübitak’ın yerleştiği Beşevler’deki MEB “eba” biriminde çalışıyor, kendisiyle
tesadüfen tanıştım, sordum ve itiraf etti.

Aşağıdaki resimde kaç yanlış görüyorsunuz?

Okula böyle başladılar!
Sayfanın başlığı “On yanlışı bul” olmalıydı...
Mahiye Morgül/ 14.3.2013

