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TÜRKÇE 4.Sınıf, Erol Öz - Sevim Öz yazarlı Ders Kitabı hk yürürlüğün
durdurulması talebidir.
İlkokul 4.sınıflarda okutulan “http://www.eba.gov.tr/ekitapdetay/961” internet sitesindeki
4.sınıf Türkçe Ders kitabını 1.3.2013 tarihinde internette gördüm ve kitapta, dilbilim, tarih ve
etik olarak pedagojik yanlışlar tespit ettim.
Torun sahibi eski bir eğitimci olarak, bu kitapla gelecek neslimin menfaatinin ihlal
edildiği kanaatindeyim; hukuken, iptal davası açmak için doğrudan herhangi bir hakkımın
muhtel olması şartı yoktur, menfaat ihlali yeterlidir.
Adı geçen kitaptan örnek olarak seçtiğim üç ayrı okuma parçasında tespit ettiğim pedagojik
yanlışları aşağıda sunuyorum.
1.Örnek: “Atatürk ve Çoban” Parçası (Sh.40)
Atatürk ve Çoban adlı okuma parçasında yer alan Atatürk’le ilgili belge niteliğindeki

fotoğrafların üzerinde oynanmış olup bu “düzenleme” için metnin alındığı belirtilen kaynak
kitabın yazarı Hacı Angı’dan da izin alınmamıştır. (Yazar sağdır, Ankara’da yaşamakta olup
Angı Yayınevi adresinde yayıncılığa devam etmektedir. )
Bilinir ki, bir resmi ne kadar çok görürsek o resim hafızamıza o kadar derin kazınır, o
konu pekiştirilmiş olur. Buna eğitimciler, “tekrar öğrenmenin anasıdır” der. Bu nedenle çocuğa
kaynak kitaplardan ev ödevi verilir. Eğer bir resme ders kitabında Ali, önerilen kaynak kitapta
Veli deniyorsa, çocuk şaşırır, hangisi doğrudur bilemez ve güven bunalımına girer.
Türkçe 4.sınıf Ders Kitabında Atatürk’le ilgili belgesel fotoğrafın üzerinde nasıl oynama
yapıldığını göstermeden önce, resim sanatının 5 temel kuralını anımsayalım;
1-Zemin, 2-Mekân, 3-Sınır, 4-Işık, 5-Perspektif (Bakış).
Bunlardan biri bile eksik olduğu durumda o resim bozuk (çöp) kabul edilir ve bozuk
resimler, bozuk yiyeceklerin mideyi bozması gibidir, zihinsel algıya uygun değildirler;
algılanamazlar. Örneğin ayağı yere basmayan masa gibi, zeminsiz resimler bozuk resimdir. Söz
konusu metindeki üç resimde de ayaklar yere basmıyor; resim üç kere değişik boydan kesilerek
bu pedagojik kural çiğnenmiştir. Ayağı yere basmayan (zeminsiz) resimler çocukta güvensizlik
yaratır, çocuğun özgüven duygusu geliştirmesine engeldir.
Bir fotoğrafın aslını bozarken; arka planla oynanıp mekân değiştirilmişse, resmin sınırı
değiştirilmişse, resimdeki insanın ayakları diz kapağından kesilmiş ve ayağın bastığı zemin yok
edilmişse; her bir fotoğraf farklı uzaklıktan görüntülenmiş ve böylece perspektif bozulmuş ise…
Artık çocuğun doğru resmi seçip belleğine kaydetmesi mümkün değildir. Hatta, aynı tarihî olaya
ait daha önce belleğine kaydedilmiş resimler varsa, onların bulanıklaşması ve giderek silinmesi
söz konusudur.

Şimdi, kitapta kaynak gösterilen Hacı Angı’nın kitabında kapak resmi olan çocuğa
bakalım; bu resimde Atatürk’e şiir okuyan bir çocuk vardır. Oysa, 4.sınıf Türkçe Ders
Kitabındaki “Atatürk ve Çoban” adlı serbest okuma metninde çoban diye verilen çocuk,
1929’da karşılaştığı çoban Mustafa değil, 1923’de şiir okuyan adsız bir çocuktur. Şiir okuyan
çocuk ile Çoban Mustafa iki ayrı tarihte iki ayrı yerde yaşamış iki ayrı çocuktur. İkisinin resmini
de yine Hacı Angı’nın kaynak kitabında görebiliriz.
Çocuk Gözüyle Atatürk (Hacı Angı, Ankara, 20.baskı, Ocak 2013) kapak fotoğrafı.

Kitabın kapak kompozisyonu, ressam Cahit Güraydın tarafından, Bilecik Osmaneli
İstasyonunda, 17 Ocak 1923’de, Atatürk’e yapılan karşılama töreninde bir çocuğun Atatürk’e şiir
okuduğu anda çekilmiş olan aşağıdaki fotoğraftan esinlenilerek yapılmıştır.

(1923-Bilecik Osmaneli tren istasyonu)
Ders kitabında ise, bu kapak resmi hem yazardan izinsiz kullanılmış, hem de Çoban
Mustafa olarak yer almıştır.
Gerçek Çoban Mustafa, 1929 yılında Yalova’da Atatürk’ün himayelerine aldığı bir
yoksul çocuktur. Aşağıdaki fotoğraflarda Atatürk’le ilk karşılaştığında ve bir yıl sonra iyileşerek
hastaneden çıktıktan sonra görülmektedir.

(1929- Yalova)
(1930-İstanbul)
4.sınıf Türkçe ders kitabında (sh.40-41-42-43) ise, Atatürk ve Çoban adlı serbest okuma
metninde, hem üç kere yanlış resim verilmiş, hem de resimler üzerinde oynama yapılmış, üstelik
bu yolla tarihi belge üzerinde tahrifat yapılmıştır. Çocuk, böyle bir değişikliğe anlam veremez,
kafası karışır.
Yapılan tahrifatı görelim:

1.resimde: Çocuğun yüzü görünür olmuş. Fon eklenmiş, kır manzarası konulmuş. Resim,
Atatürk’ün dirseği ile çocuğun omuz hizasından kesilmiş. Çocuğun Atatürk ile göz göze gelişi
yok edilmiş, şiir okurken başını yukarıya kaldırdığı pozisyon yok edilmiş. Çocuğun hizası
yukarıya alınmış, şapkası değiştirilmiş. Metnin başlığı en yukarıda olmalıyken, resmin alt yazısı
yapılmış. başlık.

2.resimde: Fonda kır manzarası geriye gitmiş, sınırı genişlemiş, perspektif değiştirilmiş,
resme bir at ile bir inek eklenmiş. Resim, Atatürk’ün ceket altından ve çocuğun bileklerinden
kesilmiş. Şiir okuyan çocuğun kıyafeti değiştirilmiş.

3.resimde: Fotoğrafa bir adam eklenmiş, at biraz daha büyümüş, ikinci inek eklenmiş.
İnekler çok uzakta oldukları halde kameraya bakıyorlar. Üçüncü resim, çocuğun ve Atatürk’ün
dizleri hizasından kesilmiş haldedir.

Her üç resimde de ayaklar yere basmıyor! Ayağı yere basmayan resim olamaz. Hacı
Angı’nın ressama yaptırdığı kapak resminde bile böyle bir hata vardır; zeminde en azından
ufacık taşlar gözükmeliydi.
4.son resimde: Şişli Çocuk Hastanesinin oldukça uzaktan çekilmiş bahçesinde, hayal
meyal seçilen beyaz giysili hemşireler vardır, öykünün kahramanı Çoban Mustafa yoktur. Oysa
okuyucunun gözü onu arar. Dikkatle bakarken, bu kadar küçük resimler göz yorar ve ana
konudan uzaklaşılır. Metin ile bu resim hiç örtüşmüyor. Gözleri bozacak kadar küçük insan
resimlerine bakmaya çocuk zorlanıyor. Eğer bir bina, bahçesindeki insanlar bu kadar
küçültülerek resmedilmişse, “burada önemli olan binadır” imajı verir.
Bu öykü bu resimle bitirilemez; resimle yazı arasında bağlantı kopmuştur, okurun aklı
karışır. Oysa gerçek Çoban Mustafa’nın bir yıl sonra hastaneden çıktıktan sonra Atatürk’le
karşılaştığı anı gösteren bir fotoğraf vardır. Ayrıca, Atatürk onu okutmuş ve subay olmuştur,
bitişte verilecek eğitsel mesaj bu olabilirdi.
Söz konusu resim bir başka kitapta Cemil adlı çocuk olmuşsa:
Gülşen Erhan yazarlı bir başka 1.sınıf Türkçe Ders Kitabında (Kartopu Yayın) “Gözüm
Arkada Kalmayacak” başlıklı okuma parçasında(sh.24) Atatürk, Çankaya’da çıktığı bir
gezintide Cemil adlı bir çocuğa rastlar; bu metinde kullanılan resim de aynı resimdir ve burada
bir kez daha resimle oynandığını görüyoruz. Artık gerçek olanı bilmek mümkün değildir.

http://files.eba.gov.tr/ekitap_ftp/turkce/1/derskitabi/kartopu/turkce_1_derskitabi_kartopu_t%C3
%BCrk%C3%A7e_Yn6BG.pdf
Kısaca, bilimsel bir eğitimde “belge ile bilgi” birbiriyle örtüşmelidir. Belge
niteliğindeki resimleri bozmak, bu yolla asıllarını unutturmak büyük hatadır. Yeni
nesillere bu şekilde tarih bilinci verilemez, toplumsal bellek kaybolur.
Özetle;
Eğer; Toplumun belleğine yerleşmiş tarihi belge değerindeki bir fotoğraf üzerinde
defalarca değişiklik yapılırsa belgenin aslı unutulur. Aslını daha önce hiç görmemiş olan bir
çocuğun ders kitabına bozulmuş bir resim koyarsak, çocuk, belleğine onu kaydeder.
Eğer; Öyküyü aldığımız kaynaktaki resmin yerine bir başka resim koyarsak, çocuk bir
başka kitapta gerçek olan resmi gördüğünde kafası karışacak, “ama bizim okuduğumuz kitapta
böyle değildi” diyecektir. Çocuğa böyle ikilem yaşatmak eğitim değildir.
Eğer; 1923 yılında yaşanmış bir anıya ait resmi 1929 yılında yaşanmış bir öyküye
koyarsak çocukta tarih–zaman kavramı oluşturulamaz.
Eğer; üzerinde oynanmış bir resme arka arkaya birkaç kolaj daha yaparsak, artık aslının
hangisi olduğunu seçmek mümkün değildir. Böyle resimlere bakan bir çocuğun aklı bulanır,
kafası karışır, çocuk akıl tutulması yaşar.
Sürekli akıl tutulması yaşatılan bir çocuk doğal olarak zihinsel kilitlenme yaşar,
donuklaşır, sorulara cevap veremez olur, “sorunuzu anlamıyorum” der. Böyle durumlarda algı
bozukluğu, yani “disleksi” tanısı konulur ve bu çocuklar özel eğitim alt sınıflarına gönderilir.
Eğer; Görsel algının zihinde %85 yer kapladığı bilinirse, kitabın neden yazıdan daha
fazla ve bozuk resimlerle şişirildiği de anlaşılır.
Parçanın sonundaki hastane fotoğrafı ise, çocuğu konudan uzaklaştırmak için bir başka
yanlışı içeriyor; minicik hemşire resimleri arasında öykünün kahramanı olan çocuğu arıyor
gözünüz, ama göremiyorsunuz; bu bitiş resmiyle öykü yarım kalmışlık duyusu veriyor. Yarım
kalmışlık hissi asla çocuğa yaşatılmamalıdır.
Ayrıca bir çocuk, göz bozacak kadar küçük resimlere baktırılmamalıdır; çünkü çocuğun
gözlerini bozmak eğitimin hedefi değildir, olamaz.

2.Örnek: “İğde Ağacı” Parçası (Sh.31)
“İğde Ağacı” adlı öyküde canlandırma yapılan iki resim var. Son fotoğraf ise gerçektir,
ancak bu öykünün fotoğrafı değildir.
Animasyon olan iki resimde de Atatürk’ün yüzü seçilemiyor. Birinde siyah kapalı
arabanın içinde arkasından, bir sonraki resimde ise yüzü beyaz boşluk şeklinde resmedilmiştir.
Yüzsüz resim olmaz, çünkü yüzsüz resim algılanabilir değildir, akla sığmaz.
Bu sayfada görme sınırının dışında yazı vardır; çocuk dipteki resime bakarken tepedeki
yazıyı seçemez, ikisi arasında bağlantı kuramaz. Çocuk, göremediği noktadaki nesneleri
algılayamaz.
Ayrıca bu sayfadaki resim sınırsızdır, çünkü resim sayfa kenarına yaslatılmış, bu yolla
mekân sınırsız hale getirmiştir. Sınırsızlık ölçülebilir değildir. Bu duruma pedagojide “sınırsız
resim matematiksizliktir, matematiksizlik algılanabilir değildir” denir.
Burada, çerçevenin bulanıklaştırılması, resmin sınırını bir kere daha algılanabilir
olmaktan çıkartmaktadır. Kitap boyunca bütün tasvirlerde bu kurala uyulmamıştır.

Bu sayfanın düzenlemesi ayrıca hatalıdır; çünkü, yazıdan daha büyük alan resim için
ayrılmıştır; “yazı önemsiz, resim önemlidir” mesajını verir. Oysa bu bir Türkçe Okuma metnidir.
Resim üzerinde beyaz boşluk açıp okuma alanı koymak, pedagojiye aykırıdır; burada,
gökyüzüne açılmış boşluğa yazı yazmış gibi bir algıyı yanıltma söz konusudur. Bu durum akıl
dışıdır. Ayrıca, boşluk duygusu insanda baş döndürücü bir etki yapar.
Gerçeğe aykırılık:
Atatürk, yazları Söğütözü’ne ve Çiftliğe üzeri açık arabayla giderdi, yolda durur,
arabadan inmeden de insanlarla konuşurdu. Bu resimdeki arabanın üzeri kapalıdır.
Öte yandan bu yazının sonunda bir tane gerçek fotoğraf var, o da kış fotoğrafıdır, çünkü
Atatürk orada pardösülüdür ve o nedenle burada verilen fotoğraf bu yazının fotoğrafı değildir.
Burada yine “belge ile bilgi” arasındaki bağlantı kopuktur.
Mizampajda yanlışlık:

Kullanılan üç resim arasında stil uyumu yoktur; ikisi animasyon biri fotoğraftır. Bu
durum, gerçek ile masal arasında kararsızlığa sebebiyet verir, çocukta düş ile gerçeği ayırt
edememe sonucu yaratır.
Aynı animasyon bir başka Türkçe kitabında:
İzmir’de kullanılan 6 yazarlı bir başka 1.sınıf Türkçe kitabında yine ”Atatürk ve Çocuk”
başlıklı (Sh.48) ve yine Atatürk Orman Çiftliği yolunda, siyah arabada ve buğulu camın
arkasında Atatürk, hiç seçilemez haldedir. Üstelik bu karanlık araba, yolun ortasında misket
oynayan bir çocuğu ezmekteyken resmedilmiştir; böyle bir öykü yoktur ve oldukça ürpertici bu
an bir ders kitabına asla girmemelidir. Tam ezilmekteyken çocuğu görüntülemek, bir korku
sahnesi gibi… O resimde Atatürk ile korku eşleştirmesi yapılmıştır, büyük pedagojik hatadır.
Bkz:
http://files.eba.gov.tr/ekitap_ftp/turkce/1/derskitabi/kartopu/turkce_1_derskitabi_kartopu
_t%C3%BCrk%C3%A7e_Yn6BG.pdf
Bu siteye girdiğimizde şunu görürüz; metnin sonunda Atatürk’e şiir okuyan çocuğun
gerçek fotoğrafı vardır, ancak renklendirilmesi bir başka yanlıştır, çünkü orijinaliyle arasında
fark yaratılmıştır.
Korku resimleri:
Negatif enerji veren yazı ve resimler, çocuğu yaşamdan kopartan korku ve dehşet anları,
ders kitabına girmemelidir. Felaket anlarını kocaman resimlerle öne çıkartan, biraz sonra kesin
ölüm gerçekleşecek olan dehşet anları, bir korku filmi gibi, çocuğun önüne ders kitabı diyerek
konulamaz.
İtirazımıza konu 4.sınıf Türkçe kitabında, korku anları çokça resmedilmiştir; örneğin,
deprem ve sel felaketi sırasında çokça panik halindeki insanlar resmedilmiştir.
Eğer bu resimler, Türkçe programına eklenmiş olan “Görsel okuma” kavramına
dayandırılıyorsa, belirtelim ki görsel okuma okul öncesinde kullanılan, resimlerine bakarak
masal anlatmak içindir, bu kitabın muhatabı olan 10 yaş çocuğuna göre değildir.
Bilgiyi tasniflemede karmaşa:
Bu kitap bir Türkçe kitabı mıdır, Hayat Bilgisi ya da Fen Bilgisi kitabı mıdır, Coğrafya
kitabı mıdır, ya da korku filmlerine yazılmış senaryo kitabı mıdır, belli değildir. Hatta,
ansiklopedik bilgiler dahi okuma metni olarak yer alabilmiştir.
Ders kitaplarında bulunması gereken bilimsel kurallardan biri de bilginin tasniflenmesine
örnek oluşturmasıdır. Çocuk, hangi bilgiye hangi kaynakta ulaşacağını seçip ayırt edebilmelidir.
Eğer, Türkçe kitabında edebi olmayan sayfalar da yer alıyorsa, bilimsel tasnif becerisi çocuğa
verilmiyor demektir. Ki; zihinsel faaliyet için bilginin tasnif edilerek depolanması (hafızaya
kaydedilmesi) ön koşuldur. Bu pedagojik kural, Matematik, Fen, Müzik, Türkçe vb. alanları
çocuğa ayırarak vermemizin de gerekçesidir.
3.Örnek: “Ayşegül” Parçası (Sh.15)
1-Bir sayfaya sığacak kısalıkta olan bir parça, resimlerle dört sayfaya çıkartılmıştır.
2-Resimler abartılmış, yazıdan ziyade beynin görsel hafızası bu resimlerle işgal
edilmiştir.
3- Metinde değiştirilen 3 cümle var. Sondaki ana fikir cümlesi doğru zemine
oturmamıştır. Ayrıca, kız çocuğunun arkasından böyle konuşmak hiç hoş değil, vedalaşma böyle
olmaz. Merhaba yok, vedalaşma yok; bozuk iletişim örneğidir.

4- R.Halit Karay’dan alınmış bu parça, bu yaş grubu için doğru seçim değildir.
5-Şehirli kız, köy yerine taşınmış, kısa kolludur. Ayakları çıplak ve yamuk basmakta,
bacakları dengesiz duruştadır. Çizgi film gibi…
6-Gezginci adam birden delikanlı olmuş, resmin birinde tuhaf şekilde bacağını kaldırmış,
aşırı samimiyetle kız çocuğuna bakmaktadır.
7-Köy oldukça uzaktayken bu kız çocuğu tek başına bu suyun başına nasıl gelmiştir?
Yanlış örnektir. Ayrıca; pınarın altında karpuz olur, burada şeftali var.
8-Bir hayli konuştuktan sonra, adını sorduğunda utanıyor, bu nasıl iletişimdir?
Metin üzerinde yanlışları görmek üzere:
AYŞEGÜL
Hatay sırtlarında, çamlar altındayım. Benim altımda da bin metre aşağıda İskenderun
Ovası, güneş altında dümdüz yatıyor. Serinlik, gölgelik içinde kızgın yerlere hayretle bakıyorum.
(1) Aşağıda sıcaktan bunalmış, güneşten usanmış insanların varlığına inanamıyorum.
Buraları çok ağaçlı, sulak, meyveli ve serindir. İşte bir pınar başındayım. Oluğun altına
bir sepet iri, olgun, renkli şeftali koymuşlar. Başı yemenili, saçları iki örgü, ayağı takunyalı,
sarışın bir köylü kızı bana sordu:
— Yer misin amca?
Aldım. Ne serin, ne kokulu, ne tatlı şeftali bunlar! Bana şeftali ikram edene baktım. Ne güzel
kız!
— Yavrum, şu görünen köyün adı nedir?
…………
Ne güzel isimler! Burası meyveler diyarı. Şeftaliler, erikler, kızılcıklar etrafımı kaplıyor.
Çiçekleri de öyle: Nergisler, kınalar, küpeler ve yıldızlar... Sonra her evin pencerelerinde
fesleğenler, fesleğen saksıları...
— Kızım, o başına taktığın kırmızı çiçeğin adını bilir misin?
— Bilirim: Kadife.
— Bu su kenarında açan beyaz çiçekler?
— İnci çiçeği.
— Ya senin adın nedir?
Utandı, usulca:
— Ayşegül, dedi.
Burada meyveler, çiçekler, ağaçlar, isimler, hepsi, her şey güzel. Ya Ayşegül? Hepsinden daha
güzel.
Ayşegül, takunyalarını sürterek kadife ve inci çiçekleri arasında kayboldu. Arkasından baktım.
İçimden şöyle söyleniyordum: (2)
— Küçük Ayşegül; cici, şirin, şen Ayşegül; güzel Ayşegül!
Millet sevgisini insan, böyle minimini bir isimde ve küçük bir köylü kızının yüzünde duyuyor.(3)
Metinde altı çizili cümlelerin aslı:

1-“İşte Hatay sırtlarında, çamlar altındayım. Benim altımda da bin metre aşağıda
İskenderun Ovası ile İskenderun Kasabası soluk almaya mecalsiz, güneş altında dümdüz
yatıyor. Serinlik, gölgelik içinden o kızgın yerlere hayretle bakıyorum.”
2-“Sevdiğimin ismiymiş gibi içimden şöyle söyleniyordum:”
3-“Milliyet muhabbetini insan sade gazete sahifelerinde, meclis salonlarında, ikbal
mevkilerinde veya harb meydanlarında değil, böyle bir mini mini isimde ve bir küçük
köylü kızının yüzünde okuduğu zamandır ki duygusunun derinliğini görüyor ve yüreğinin
sızısını duyuyor.”
Resimlerle ilgili pek çok soru akla gelebilir; resmedilen kız çocuğu ile metindeki köylü
kızı örtüşmüyor; “Başı yemenili, saçları iki örgü, ayağı takunyalı, sarışın bir köylü kızı” kısa
kollu entarili şehir kızı olarak resmedilmiş; genç adamın iletişimi, duruşu ve konuşma tarzı, kız
çocuğuna bakışı; merhabası da yok vedalaşması da yok; değiştirilen son satırda yapay bir millet
sevgisi verilmeye çalışılmış, vb.

Metin hakkında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mine Serpil Akyüz diyor ki:

“Refik Halit Karay’a ait bu metinde bazı cümlelerin içinden sözcük ve sözcük grupları
çıkarılmış, uzun bulunan son paragraf ise olduğu gibi atılmış, yerine –biri tarafından- içeriğine
yakın bir cümle yazılıp kondurulmuştur.
Paragraf içinden sözcük ve sözcük gruplarının çıkarılması bazı sözcükleri birbirine
yakınlaştırmış ve öğrencilerin dikkatini çekecek gereksiz çağrışımlara neden olmuştur.
Böylece metnin içerik, dil ve anlatım özellikleri yok edilmiştir.
Resimler konuya uygun seçilmemiş, metin kahramanları bugünün giysileri içinde
resmedilmiştir. İskenderun Kasabası’ndan bin metre yukarıda yaşayan çocuğun, Cumhuriyet’in
ilk yıllarındaki köy yaşamına ait giysiler içinde olması beklenirdi.
Milliyet muhabbetini sadece ikbal mevkilerinde gören biri olmadığını söyleyen yazar
tatile çıkmış genç bir memur olarak resmedilmiştir.
Metinleri resimlendirmekle görevli kişilere metinle birlikte metnin yazarı, metnin konusu
ve yazıldığı dönem hakkında bilgi verilmelidir.
Okuma dışında metni incelemeyle ilgili bir çalışma hemen metnin altında verilmeliydi.
Sözlük çalışması, dil anlatım çalışması, yazar hakkında bilgi burada yer almalıydı. Öğrenciler
incelemesin, düşünmesin, araştırmasın, sebep sonuç ilişkisi kurmasın, cümle kurmasın mı?”
……….
Kitaptaki okuma parçalarına genel eleştiri:
Türkçe dersi, Türkçeyi doğru ve güzel örnekleriyle öğrenme dersidir. Bu nedenle okuma
parçaları, Türk Dili ve Edebiyatı içerisinde yeri olan seçkin eserlerden alınmalıdır. “Bir dergiden
alınmış”, “ansiklopediden alınmış”, “3.kitaptan düzenleme yapılmış”, “Bir dergi yazısıdır” gibi
kaynağı ve yazarı belirsiz yazılar ve tutarsız kaynakça terimleri Türkçe kitabına giremez.
Bu kitapta yer alan hemen bütün okuma parçalarının altında “düzenleme yapılmıştır”
ifadesi görülmektedir. Bu durum, tarihe mal olmuş edebi eserleri tahrif etmekle eştir. Düzenleme
yapmak, hem yazarın edebi kişiliğine saygısızlıktır, hem de eserin aslını toplumsal bellekten
silmeye yönelik bir tutumu gösterir.
Bir edebi eserden film senaryosu yapar gibi düzenlemelerle ders kitabı yapılamaz. Çünkü
öğrenci, bu şekilde eserin aslını, yazarın kendisine ait cümleleri, yazarın uslübunu öğrenemez ve
eser hakkında fikir sahibi olamaz.
Ders kitabı yazmak, hem pedagojik hem de etik açıdan kurallara uymayı gerektirir.
Kitaptaki parçaların, kompozisyon kurallarına uygun şekilde yazılmış olması, çocuklara örnek
oluşturması gerekir.
Bir metinde bulunması gereken bazı kompozisyon kurallarını anımsayalım:
A- Kim, Ne zaman, Nerede, Niçin, Nasıl, Neyle; “Beş N Bir K” sorularına cevap
bulunmalı.
B- Giriş, gelişme, sonuç hissedilmeli, sonuç bölümünde ana fikir çıkartmak mümkün
olmalı, parçanın sonunda konu başlığı ile bağlantı kurulmalıdır.
C-Türkçe okuma parçasında resim sadece bir tane olabilir, o da yazının girişinde başlığın
altında bulunur. Resim, bir sayfada yazı alanının üçte birini geçmemeli, sayfa kenarına
yaslanmamalı, resmin üzerinde yazı olmamalı, görme alanı dışına taşmamalıdır.
D- Kitaba alınan metnin hemen altında ders işleme bölümü yer almalıdır.

Birkaç pedagojik kuralı daha anımsayalım:
*Her öykünün örnek alınacak bir kahramanı olmalıdır. Çocuk hayatı taklit ederek öğrenir,
olumsuz örnek, örnek değildir, çocuk mutlaka olumlu örneklerle eğitilir.
*Her öykünün çözülecek bir sorunu vardır; kahraman bu sorunun üstesinden gelendir,
çocuk onunla empati kurarak kendine dersler çıkartır, eğitimin özü budur. Çünkü, öğüt veren
direk anlatımlara çocuk kendini kapatır.
*Sonu felaketle biten veya korku filmi gibi resimler içeren bir metin çocuğun önüne
konulmaz. Örneğin, kitapta resmedilen volkan patlaması anında insanların korkuyla kaçıştıkları
resim, insanoğlunun çaresiz kaldığı o an, okuma parçasına konulamaz. Sel felaketinde az sonra
sele kapılacak olan çocuk… Böyle resimler çocuğun kâbus görmesine bile sebep olabilir.
(Upgrade 4 adlı İngilizce ders kitabındaki, çift sayfada siyah zeminde gözleri ışık saçan bir
iskelet resmi var. İskeletin hortlak şeklinde resmedilmesi çocuklarda hiç hoş olmayan sonuçlara
sebep olabilmektedir. Bu sayfadan korkan çocukların annelerine pedagoglar bu sayfayı yırtıp
yakmalarını önermektedir.)
*Çocuğu dilde zorlamak, seviyesinin çok üzerinde anlatımları kitaba koymak ona
haksızlıktır. Örneğin, kitaptaki ”Atatürk ve Güzel Sanatlar”, “Çağdaş Yaşantı”, “Dünyanın
Sonu” gibi tamamen ansiklopedik anlatıma dayalı, yaşına uymayan, oldukça ağır bir dille
yazılmış metinler 4. Sınıf Türkçe okuma parçası olamaz. Paragraf uzunlukları bile lise düzeyinde
olanlar var. Çocuk bu cümleleri asla çözümleyemez. Çözümü zor cümleler çocuğu boğar.
Örneğin, Atatürk’ün askeri ve siyasi hayatını bu seviyede ve bu kadar ağır bir dille
anlatmak değil Türkçe kitabına, ilkokul tarih kitabına da girmez; “İttihat ve Terakki derneğinin
baskısıyla padişah 1908’de II. Meşrutiyet yönetimini kurmak zorunda kaldı.” Bu cümle bu
yaştaki çocuğun hazmedeceği cümle değildir.
* Yarıdan sonra öykünün kahramanı değiştirilmez; ”Çivi” parçasındaki gibi. Bu öykü
Diyanet Dergisi için yazılmış, düzenlenerek buraya alınmıştır. Yarıdan sonra öyküye okura akıl
vererek devam ediliyor, üslup birliği yok ediliyor, tutarsız anlatımı var. Ayrıca, “kafaya çivi
çakmak” gibi bizim dilimizde olmayan bir deyim konu edilmiş. Bizim toplumumuzda böyle
durumda “kalp kırmak”, “incitmek” denir. Bu tür yabancı kavramları hiç tartmadan birebir
çevirmek çocuk algısında kavram karmaşasına sebebiyet verir.
Bu metin eğer Diyanet Dergisinden alınmışsa, Türkçe kitabına değil Din Kültürü ders
kitabına konulmalıydı, bu durum bilginin tasniflenmesinde zihinsel karışıklığa sebebiyet verir.
*Yazar Talip Apaydın’dan alınmış “Başarılı Olmak” parçasında beş arkadaş okulun giriş
merdiveninde oturmuş, çok ciddi bir tartışma yapıyorlar; beş sayfa boyunca 5 resimde de
merdivende oturuyorlar! Okula giriş çıkışların yapıldığı bu yerde oturmak asla olamaz, örnek
davranış değildir.
Üstelik yaşlarının üstündeki böyle bir tartışmayı bahçede yani oyun alanında yapıyorlar!
Oyun alanı (bahçe) bu tartışmanın yapılacağı doğru mekân değildir.
Sonuç ve öneri:

Yukarıda açıkladığım pedagojik yanlışları nedeniyle, MEB Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığı tarafından okullara dağıtılarak http://www.eba.gov.tr/ekitapdetay/961 internet sitesinde
yayınlanmış olan, İlkokul 4.Sınıf Türkçe Ders Kitabının;
a-Dağıtımına ilişkin işlemin iptalini,

b-Yürütmenin durdurulmasını,
Saygılarımla arz ederim.

Mahiye Morgül

