5.Sınıf İngilizce kitabında gördüklerim (Ankara Pilot Okul)
2017-2018 ders yılında, Pilot Okullarda okutulan 5.Sınıf İngilizce “FUN for
Starters” (birlikte evde çalışma kitabı “Home FUN booklet”) kitabında gördüklerim
uykularımı kaçırmaya yetti. Kitabın kahramanları hep canavarlar...
Sayfaları çevirirken dili dışarıda koca koca yılanlar gördüm, yılan resmine
pekiştirme yapılmış. Bu kadar sık gösterilen vahşi bir yılan çocuğun beyin altını
doldurur, uykularını kaçırır.
Çocuğun gözüne sokarcasına yılana yakından bakmayı gerektiren oyun
tuzakları gördüm. Güya kelime oyunu yaptıracak.
Korkutucu bir resmi gözüne iyice yaklaştırmak onun yaydığı korku hissini
artırır. Anlıyorum ki, kelimeleri daha iyi seçebilmesi bahanesiyle çocuk böyle bir
tuzağa çekilmektedir. (s. 3 )

.....
“Canavarı severim” ne demek? (s.75)
Canavarı sevdirmeye yönelik bir şarkı öğretiliyor:
Canavarlar, canavarlar, canavarları severim
Canavar lambam, canavar halım, yatağımın üstünde canavar
Canavarlar kutumda, duvarımda
Saçma olan var, korkunç olan var, ben hepsini severim!

Şarkıdaki canavar tüm deniz üstünü kaplamış kadar büyük verilmiş. Çocuk bu
canavara şarkı söylüyor... Bu resim çocuğun denizden korkmasına dahi sebep olabilir.
Kitapta resmedilen bütün yılanlar, sayfanın enine yatıyor ve boyu sayfanın
genişliği kadar uzun tutulmuş. Bu haliyle yılan sayfadaki tüm diğer görsellerden daha
büyük hissedilir ve bu durumda yılanın verdiği korku da büyür.
Sayfa:16

Sayfa:28

Sayfa:33 (Yönerge: Kelimeler seç ve resmini çiz.)

Bu etkinlikte çocuğa verilen aşağıdaki saçma sapan komutlara göre resim
çizmesi isteniyor.
-Büyük oğlan kırmızı yılan çiziyor.
-Üzgün kız mavi bilgisayar çiziyor.
-Komik zebra sarı uçurtma tutuyor.
-Mutlu fil yeşil yabancıya biniyor.
-Kısa fare beyaz balon yakalıyor.
Bunlar olacak cümle değildirler.
.....
Canavar resminden organları öğretmek! (s.16)
Bizim kültürümüzde böyle tuhaf yaratıklara canavar demeyiz. Bizde canavar
demek insanı parçalayarak öldüren kurt gibi vahşi hayvanlardır. İngilizcesinde canavar
denilen yaratık resimlerine konulan insana dair olmayan tuhaf organlara gerçek
organlarmış gibi çocuğu baktırıp yanlış cevap vermesi kaçınılmaz olan akla ziyan
sorularla çocuk şaşırtılıyor.
Bu etkinlik çocuğa zihinsel tacizdir.

Canavar resminden sayıları öğretmek! (s.22)
Kafası bile iki tane... Ne tesadüf, bu sene Barbi bebek de iki başlı üretildi!
Çocuk bu şekilde sayıları mı öğrenirmiş!?

Çocuğa İngilizce hiçbir dil kazanımı vermeyen, aksine akıl sağlığını bozacak
şekilde üretilmiş tuhaf şeylerle çocuklar perişan edilmektedir.
.....
Canavar isimlerine dikkat! (s.30)
Canavarlara bir de gerçek isim koyma etkinliği var.
Canavar isimleri: Alfabe, Fasülye, Havuç, Bebek, Yumurta.
Sanal kahramana gerçek isim verilmez! Zihinsel kaos oluşur, örneğin çocuk
yumurta yerken aklına o gelir.
Onlar insanmış gibi He ve She diyebiliyor. Yanıltıcıdır. Çocuk böyle kuralsız
cümlelerle dil öğrenemez.
Yapabilme becerisi fiili olan “can” fiili sadece insanlar için geçerliyken ve asla
sanal yaratık için kullanılamazken, bu yanlış da yapılıyor. Bu karmaşayla İngilizce
asla öğrenilemez.
Canavar resmine gerçek hayattan isim koymak hem etik açıdan hem de
pedagojik açıdan yanlıştır.

Örneğin, “Bebek” (doll) adıyla canavar yapmak çok büyük hatadır.
Etik olarak bebek ile canavar eşleştirilmez, çünkü kültürümüzde bebekler
melektir ve çocuklar günahsızdır, masumdur.
Kendi kültürümüze bu kadar yabancı bir metin çocuklarımızın önüne asla
konulmamalıdır. Hem de denizkızı gibi, sabit hareketsiz bir konumda! Çocuğu hareket
edemez konumda hayal etmek insanın ruhunu daraltacak bir imajdır.
Örneğin, “Alfabe” deyince aklımıza ilk gelen “Bana bir harf öğretenin kölesi
olurum” özdeyişidir. Alfabeyi buradaki gibi canavar yarasa ile eşleştirmek değer
yargılarımızı bozmaya yönelik bilinçli saldırı olarak düşünülmelidir.
Diğer isimlerden başyemeğimiz kuru fasulye, havuç ve sonra yumurta...
Yumurta her çocuğun her gün yemesi gereken temel besindir, onu böyle mide
bulandırıcı hale getirmek çocuğa karşı yapılmış büyük saygısızlıktır.
....
Yatak odanızdaki tuhaf yaratık (s.42)
Bilgisayarın karşısında oturan dikkat çeldirici yaratık yatak odasının
eşyasıymış gibi gösteriliyor. Üstelik burası bir yatak odası değildir ve sayfaya tersten
bakan bir insanımsı maymun burada diğer bir dikkat çeldirici öğedir.
Çocuk böyle bu resimden sonra odasında yalnız kalmaya korkabilir.

....
Parkı hortlaklar basmış!.. (s.64)
Bu resimden sonra çocuklar parka gitmeye de korkar artık. Her ağacın altında
bir canavar var diye aklından geçirmesi muhtemeldir.

....
Bilgisayar oyunlarıyle ders işliyoruz! (s.76)
Sanal çizgi film olan bilgisayar oyunu ders kitabına girerse, çocuk gerçek
hayatla dersin bağını kuramaz, yani öğrendiği cümleleri sosyal ortama transfer

edemez. Sonuçlarını “İngilizce öğrenemiyor” olarak görürüz. Çocuğunu dil kurslarına
götürmek velilere tek çare görünür.

Oyunda, yüzmekte olan balıkların kuyruğundaki numaralarını soruyor; bu
durum Matematik Bilimine aykırıdır, çünkü suyun altında dolaşan balıklar (hareket
halindeki nesneler) birim oluşturmazlar, o nedenle bunlarla matematik öğretilmez.
Sanal oyunlarla matematik de öğretilemez, dil de öğretilemez.
......
Kitapta yöntem sonu var!
Dil, insan insana iletişimin aracıdır. O nedenle dil öğretiminde en önemli
yöntem “dramatizasyon”dur. Bu kitapta ise dramatize edilebilecek hiçbir metin yoktur.
Dramatize için iletişime dayalı karşılıklı konuşmaların geçtiği metin gerekir;
bilet kuyruğunda, lokantada, okul yolunda, pazarda, alışverişte, karda, yağmurda,
piknikte, vb yerlerde yaşanmış olan bir durumu anlatan metinler gerekir. Öğrenciler de
böyle metinleri sınıfta rol paylaşarak oynamak suretiyle öğrendiklerini sınıftan gerçek
hayata taşıyabilirler. Bu açıdan baktığımızda da bu İngilizce ders kitapları çocuğa
hiçbir şey öğretmemektedir.
Bunlar çocuğu sanal oyunlarla oyalamaktadır. Böyle oyunlarla çocuklar,
yaşamsal olanla olmayanı ayırt edemez hale gelir, zihinleri bulanır. Bu açıdan
baktığımızda ise, önümüzdeki kitap çocuğun akıl sağlığına ve ruh sağlığına zararlı bir
kitaptır, derhal kaldırılması gerekir.
Bu kitapta bizim kültürümüze yabancı pek çok öğe yer almıştır. Bu dersin
yabancı öğretmenler tarafından verilmesi halinde, yanlışın kaynağını göremeyecek
olan öğretmenle öğrenciler ve hatta öğretmenle veliler arasında çatışma yaşanması
muhtemeldir.
Diğer yandan, İngilizce pilot okul velileri arasında, dışarıdan İngilizce
öğretmeni geleceği ve bazı okullara Kore’den öğretmen geldiği bilgisi yaygındır.
Dışarıdan gelen öğretmenin öğretmenlik yeterliliği üzerine hiçbir ön koşul olmadığı,
öğretmenlik diplomalarının olup olmadığı dahi şüpheli olduğu, sadece konuşma

düzeyinde dil bildiği, telaffuzlarının dahi İngiliz İngilizcesi olmadığı düşünülürse,
mevcut kitaplarla çocuklarımızın dil öğrenmesi mümkün değildir.
Gramer hatalarıyla dolu bu kitaplar, MEB tarafından daha önce açıklanan
“sokakta konuşulan İngilizcenin okulda öğretilmesi” kararıyla da örtüşmektedir.
Son olarak; bunlar çocuklarımıza layık kitaplar değildir, bunlar Cumhuriyet
kültürümüzün gerisindedir, bunlarla bilimsel eğitim verilemez.
Gereğini arz ederim.
Mahiye Morgül / 25.10.2017
........
2.SINIF İNGİLİZCE KİTABI 2017-2018

Tuhaflık kitabın kapağında başlıyor. Kapak resminde normal olan hiçbir şey
yok.

Yerli yerinde olan hiçbir öğe yok...
İngilizce öğrenmeyle hiç ilgisi olmayan bu kadar öğeyi böyle bir arada dengesiz halde
resmetmek kimin aklı diye merak ettim, görsel tasarım kimliğine baktım, adını göremedim.
Görsel Tasarım:
“Kitapta bulunan tüm görsel ve çizimler Millî Eğitim Bakanlığınca temin
edilen tasarımcı firma tarafından hazırlanmıştır.”
Devam ediyorum; basım tarihinde de görüleceği üzere bu paragraf ilk defa bu sene
kitaplara girdi.:
Rehberlik Uzmanı:Şenay BALTÜRK
“Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun 14.06.2017 gün ve 8982336
sayılı yazısı ile eğitim aracı olarak kabul edilmiş, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
28.06.2017 gün ve yapılan sözleşmesine istinaden 1.465.607 adet basılmıştır.”

….
Görsel tasarım adresi birçok ders kitabında daha bu şekilde saklanıyor.
İngilizce dersinin Bu sene hem 5.sınıfta hem de 2.sınıfta işlenen ünitesi “Body Parts”
çok ilginçtir, önceki yıllarda da böyle tuhaflıklarla doluydu. Üç yıl öncekinde “hayalet dansı”
dahi vardı. Boş surat resmi üzerine çocuğa beş kulak, dört göz, üç bacak, altı kol vb
çizdiriliyordu.
Ondan önceki yılın yine 2.sınıf kitabında “Okula insan resimleri olan dergi getirin,
makas getirin, kollarını, burunlarını, kulaklarını, gözlerini vb kesin, A-4 kâğıda bunları
yapıştırarak “canavar/monster” yapın diye yöneltiyordu. O kitabı dava ettik, MEB tarafından
kaldırılma kararı alındı, dava düştü.
Çocuklar insan resimlerini kesip parçalıyordu, bu yola beyin altına insan kesmek
olağan bir şeymiş gibi yerleştiriliyordu. Bunun yanı sıra pek çok gramer yanlışları vardı.
2017-2018 yılında dağıtılan 2.Sınıf İngilizce ders kitabında Body Parts ünitesine
dönüyorum.
Sh.115 - FUN TİME, “THREE BLUE EYES”
“THREE BLUE EYES” (Üç Mavi Göz) isimli çok tuhaf bir yaratık resmi var.
Gerçek hayatla bağı olmayan bir hayalet resmini çocuğa boyatıyor. Bunun gibi gerçek
dışı resimlere yeni bir dil öğretilemez, çünkü çocuk bu kitapta öğrendikleriyle gerçek hayat
arasında bağ kuramaz, bilgi transferi yapamaz, bocalar, ömür boyu İngilizce kurslarına taşınır
durur. Çocuk da “ben İngilizce öğrenemiyorum” diye sürekli mahcubiyet yaşar.

Bu resimli sayfa mutlaka aile psikologlarına gösterilmelidir. Eminim şöyle diyecekler;
çocuğunuzu böyle resimlere asla baktırmayın, gözünün önünden gitmez, uykuya geçemez,
yatak ıslatmaya başlar, kâbus görür, İngilizce öğrenmekten soğur…
Aynı ünitede 114.sayfada başka ayrıntılar var: İpte asılı halde organlardan bir tanesi de
çocuk başı. Bunlara baktırarak oyun oynanıyor; kayıp olan resmi bilme oyunu. Oynarken sıra
“baş” resmine geldiğinde, kayıp başı bulmak gibi sinsi bir cinayet senaryosuna çocuklar ortak
ediliyor!

Sinsi bir kurgu daha var; oyun yönergesi Atatürk resminin üzerine getirilerek Atatürk
kapatılmıştır! İstiklâl Marşı da, Gençliğe Hitabe de aynı şekilde oyun içinde yok edildi.
Oyun sırasında çocuklar asılmış kesik organlar görmeye alıştırılmaktadır.
....
Kitabın kapağındaki dengesiz duruşlar üzerine:
Kitabın kapak resminde ve ünite resimlerinde “mekan neresi?” sorunu var.
Resimlerde çocukların ayakları yere basmıyor. Çocuğu boşlukta bırakmak olmaz. Boşluk
duygusu empati kurulabilir değildir, algılanabilir değildir, baş döndürür, akla ziyandır.
Zeminsiz mekansız resimlere çocuk baktırılmaz.
Bir resimde olmazsa olmaz dediğimiz estetik sanatların beş altın kuralı Zemin, Mekan,
Sınır, Işık ve Perspektif artık bütün ders kitaplarında çiğnenmiş haldedir. Çocuklar mekanları
düzlemleri uzak ile yakını, yüksek ile alçağı, suyun altı ile üstünü vb bütün yaşam alanlarını
karıştırır hale geldiler, camdan atlamalar, intihar zannedilen boşluğa kendini bırakmalar arttı.
Kitaplarda gerçek resimler kullanılmadığı için çocuklar hep düşsel alemde dolaşır
gibiler, gerçek hayatla buluşamıyorlar, ayakları yere basmıyor.
Supermen, Super Kız resimleriyle, Miki Maus ile CAN (ken/muktedir olma) fiili
anlatılan bir İngilizce kitabından çocuğun alacağı şey ancak kendini Süpermen zannetmek
olacaktır. Son yıllarda kendini arabanın üstüne atmak gibi tuhaf davranış gösteren çocuklarda
görülen artışı buna bağlamak doğru olacaktır. Çocuklar sürekli dengesiz resimlere
baktırılmaktadır, bu hiç iyi bir şey değildir, çünkü denge duygusunun kaybedilmesi insan için
yaşamsal tehlikedir.
.......
Önceki yıllarda eba.gov.tr adresinde yayınlanan İngilizce 5.sınıf kitaplarından
Yıldırım Yayınları tarafından basılmış olan kitapta “vampir” filmini izleme ödevi vardı. Bu
kitabı kullanan bir okulun velisiyle tanışmıştım, “sizce genç kız vampire neden aşık oldu”
sorusunu doğru(!) cevaplamak için ailece bu filmi izlemişlerdi.
Aşağıda 5.sınıfta okutulan bu kitabın sinema ünitesinden bir sayfa görüyorsunuz.
(İngilizce 5, Yıldırım Yayınları)
Unit 6:Movies Sh. 53

3-A Resme bak, sorulara cevap ver.
3-B Dinlediğin konuşmadan alarak aşağıdaki boşlukları doldur.
Resimdeki insanları tanıyor musun? Adları nedir? Kızın adı Bela, Edward vampirdir, bunlar
birbirine aşıktır...
Maalesef “Vampire aşık olmak” cümle olarak 11 yaşındaki çocuğun ders kitabına girmiştir!
Ünitenin diğer sorularından biri: Sizce genç kız vampire neden aşık oldu?
Burada akan emici vampiri sevimli gösterme çabası açıkça görülüyor. Buna bir isim vermek
gerekirse “cani yetiştirme eğitimi” demekten başka uygun ifade bulamıyorum.
Çocuğun yaşına başına ve millet olarak kültürümüze hiç uymayan bu ifadeler ders kitaplarının
içine kadar nasıl girdi ve Talim Terbiye Kurulunda hiç incelenmeden mi geçti, akla uygun bir cevap
bulamıyorum.

...

