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Yazılı İfadem
Yazar olarak ders kitaplarında yer alan bilimsel ve pedagojik yanlışları, korku ve
şiddet görsellerini ve bunların çocuğa vereceği zararları fark ettirmek üzere yazılar
yazıyorum. Yazılarımda herhangi bir kuruma veya şahsa yönelik hakaret yoktur.
Çocuğun akıl ve ruh sağlığına vereceği zararı ortadan kaldırmak için çok sayıda ders
kitabına dağıtımın durdurulması talebiyle İl İdare Mahkemelerinde Talim Terbiye Kuruluna
karşı davalar açtım. Kazandığımız davalar nedeniyle Talim Terbiye Kurulu başkanlığıyla
hasım konumundayız. (Ek.1)
Şikâyete konu yazımdaki “... insan ruhlu değil canavar ruhlu insan yetiştirme, cani
karakteri beyne işleme, örnek toplum önderlerini değersizleştirme...” cümleleri hakaret
değil yapılan yanlışları fark ettirmek için yazılmıştır.
Maalesef, 21 Mart 2017’de Pazar Fen Lisesinde yaşadığımız cinayet gibi, arkadaşının
boğazını keserek öldürmek dahil, Liselerde işlenen ağır disiplin suçlarına şahit olmak bu
yazıları yazmamızda etkin sebeptir. Pazar Fen Lisesinde yaşanan cinayeti bir eğitimci gözüyle
kaleme aldığım yazılarımın tarihlerine bakıldığında şikâyete konu köşe yazımla aynı tarihlere
denk geldiği görülecektir:
1-“Okullar cani yetiştirme yeri olmaktan kurtarılmalıdır” (26 Mart 2017)
2-“Emir Taş Eğitim Şehididir”(31 Mart 2017)
3- “Tek Adam Eğitim Modeli” (3 Nisan 2017)
Ders kitaplarında özellikle İlkokul Türkçe ve İngilizce kitaplarında çocuklara
yaptırılan monster/canavar etkinliklerini çok sakıncalı buluyorum. Canavarın eylemi
insanları parçalayarak öldürmek ise, bu etkinliklerin ders kitaplarında işi olamaz. (bkz. Ek.7)
“Canavar” kavram olarak saldırganlığı ifade eder, çağrışımı korku ve şiddettir. Korku,
şiddet imajlı yazı ve görsellerle eğitim kabul edilemez. (Ek.3, Ek.4, Ek.5, Ek.6)
Ders kitaplarındaki görsellerle ilgili şikâyetlerin artması üzerine MEB yeni basılan
(2017-2018) kitaplarında “Görsel Tasarım” kimliğini gizleme yoluna gitmiştir.(Ek.2)
Pedagojik tespittir; 6-10 yaş arasında beyne atılan her şey çocuklar bulûğ çağına
geldiklerinde hormonlarıyla beraber onlar da tetiklenir, uygun koşullar da varsa çocuğun
davranışları o yönde değişir.

EDAM şirketinde yayınlanan kitapların çizgi kahramanlarıyla MEB ders
kitaplarındaki uçuk kaçık çizgi kahramanların dikkat çekici benzerliği vardır ve Alparslan
Durmuş şirketin Karakter Okulu kitaplarının yazarıdır: (Ek.4)
https://www.edam.com.tr/yazar.aspx?s=alpaslan-durmus&id=1
Hakkımda yapılan şikâyeti kabul etmiyorum.
Bu yazılı ifademde sunduğum belgelerin Savcılığınız tarafından Çocuk Koruma
Kanununa göre ihbar kabul edilmesini,
Arz ederim.
Mahiye Morgül
(20.11.2017)

Ek 1: Talim Terbiye Kuruluna karşı açtığımız davalar.
Ek 2: Görsel Tasarım kimliği gizlenen kitap (2017-2018)
Ek 3: Ders kitaplarında çocuğun akıl ve ruh sağlığına zararlı görseller
Ek 4: Din Bilgisi kitabında şiddet ve korku karikatürleri (hz.EDAM)
Ek 5: EDAM’ın yeni kitap kapağı
Ek 6: İngilizce kitaplarında canavar görselleri
Ek 7: 1.sınıf ders kitabı hakkında KKK’na suç duyurusu, dava dilekçesi.
Ek 8: KİTAP, “Okulda Zihin Terörü”, M.Morgül

Ek.1
MEB tarafından dağıtılan İlkokul ders kitaplarının bilimsel ve pedagojik hataları
nedeniyle çocuğa vereceği zararları ortadan kaldırmak üzere Ankara İl İdare Mahkemesinde
velilerle beraber açtığımız davalar:
* 1.Sınıf Hayat Bilgisi, Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı, 2012-2013
8.İdare Mahk. Esas no: 2013/525 (Okulda Zihin Terörü, s.392)
* 2.Sınıf İngilizce “I Know English”, 2014-2015
11.İdare Mahkemesi, Dosya no: 2014/2271 (Okulda Zihin Terörü, s.423)
* 4.Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Ankara, 2012 baskı
5.İdare Mahk. Dosya no:2013/402 (Okulda Zihin Terörü, s.437)
*1.Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabı, 2012-2013
4.İdare Mahk.Dosya no: 2013/344 (Okulda Zihin Terörü, s.350)
(MEB savunması alındıktan sonra kaldırıldı)
*1.Sınıf Hayat Bilgisi, 2012-2013
8.İdare Mahk. Dosya no: 2013/525 (Okulda Zihin Terörü, s.392)
*1.Sınıf. Matematik Ders Kitabı, 2012-2013,
7.İdare Mahk. Dosya no: 2013/ /306 (Okulda Zihin Terörü, s.412)
* 1. Sınıf Türkçe Okuma-Yazma Öğreniyorum, 2012-2013
15.İdare Mahk.Esas no: 2013/1109 (Okulda Zihin Terörü, s.370)
* 6. Sınıf Hz.Muhammed’in Hayatı, 2014-2015
2. İdare Mahk. Esas no: 2014/208 (Okulda Zihin Terörü, s.465)
* 5.Sınıf İngilizce “We Speak English”, 2016-2017
10.İdare Mahk. Dosya no: 2016/4991 (Okulda Zihin Terörü, s.450)
*4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi, 2016-2017
16.İdare Mahk. 2017/245-E

* Türkçe Okuma-Yazma Öğreniyorum-1, 2012-2013
11.İdare Mahk. Esas no: 2013/1598
(Mahkeme dağıtımın durdurulmasına ve dava masraflarının MEB tarafından
ödenmesine karar verdi, MEB bu karara itiraz etti.)
* Okuma-Yazma Öğreniyorum 1. 2015-2016 (Yıldırım Yay)

Danıştay 8.Daire, Dosya no: 2016/1284
Kara Kuvvetleri Komutanlığına suç duyurusu yapıldı. (Ek.7)
........

Ek 2
Görsel Tasarım kimliği gizlenen kitaplar
2017-2018 ders yılında tespit edebildiğimiz Matematik 1.Sınıf ve birkaç kitabın daha
iç kapağında Görsel Tasarım sahiplerine gizlilik getirildi.
Aşağıdaki belge ürkütücü fare resminin bulunduğu 1.Sınıf Matematik ders kitabının iç
kapağından alınmıştır.

Belirtmeliyim ki, “bilinemezlik” hali pedagojik olarak bir daha yanlıştır, ruhsal sıkıntı
verir. M.Morgül
....

Ek 3
Ders kitaplarında çocuğun akıl ve ruh sağlığına zararlı görseller
Örnek 1:
2016-2017 ders yılı1.Sınıf, Okuma Yazma Öğreniyorum 1 kitabı
Sh.65, “İki Arkadaş” (Dinleme Metni)
Resim: Dağ başında tenhada ayı saldırısıyla karşı karşıya kalan iki çocuk!

Bu sayfayı bir profesör psikiyatriste danıştım (adı bende), aldığım bilgi özetle
şöyledir:
“Resimlerle ilgili kişisel kanım ya da çıkarsamalarım özneldir. Aynı resme bakarak
farklı çıkarsamalara sahip başkaları olabilir.
Bu resimde amaç ne ayı ne de orman! Amaç, korku, şiddet ve tehdit ile
saldırganlığın boy verdiği bir ruh hali yaratmak. Korktuğu her şeyi ayı ile özdeşleştiren
çocuğun korku ile ayının yapacağının aynısını yapmak üzere programlanması
(öldürmek) işin cabası.
Dağ başında ayı saldırısına uğramış bu iki çocuktan biri ağaca tırmanabilmiş,
korkudan tirtir titremektedir, az sonra aşağıdaki arkadaşının ayı tarafından nasıl
parçalandığına tanıklık edecektir.”
Dinleme metnindeki korku sesleri ve korku cümleleri ve bu sırada ses cihazından
ayının saldırı sesleri duyulacaktır. Ayıdan kaçamayan çocuğun yaşadığı korkuyu hangi
cümlelerle ifade edeceğini söylemeye gerek yok. Sağ kalan çocuğun yaşayacağı travmayı
konuşmak lazım. Sınıfta korku filmi seyrettirmek ile aynı şey.

Örnek 2:
1.Sınıf Türkçe, 2.Kitap (2016-2017)
S.68, “Başsız Resmi Tamamla” etkinliği

Prof.Psikiyatristin Atatürk ve başsız çocuk sayfasına dair yorumu:
 Çocuk dendiğinde akla hemen geliveren canlılık başsız bir çocuğun resmedilmesi ile
anında kayboluyor. Sanki özellikle konumlandırılmış gibi. Yaratılan şiddet duygusu
yoğun
 Başsız bir çocuk cinayet edimini akla getirir. Resim, cinayeti işleyenle çocuğun
karşılaşması gibi duruyor. Ancak resimdeki Atatürk olunca hem ahlaksızca bir
eğimleme hem de karma-karmaşık bir ruh hali ile karşılaşıyoruz.
 Akla geliveren soruların başında elleri açık çocukça duruşuyla Atatürk’e yönelen
çocuk maruz kaldığı şiddeti mi sorguluyor yoksa bir sonuç olarak seyredenin öfke,
hiddet ve hınç hissetmesinin yolunu mu açıyor?
 Kötü niyetli kompozisyon yaratıcısı kendi akılsızlığının şiddetli bir kurbanı aynı
zamanda! Resmedilen Atatürk, modern, uygar ve şapkasını selamlama niyetiyle
çocuğun bile karşısında elinde tutan bir tevazu sergiliyor.
 Ne ki başsız bir çocuk, düşünceden yoksun hali ile ne kadarını içselleştirebilir ki?
 Görünüşte resim tamamlanacak. Ümit ediyorum ki tamamlanacak resimde gülen bir
çocuk Atatürk ile aynı resimde olacak. Ne güzel değil mi? Hayır değil! Çünkü
başlangıçta Başsızlığın çizgilediği bir var oluş söz konusu. Başsızlığın sorumlusu
Atatürk gibi…
 Bu yaş çocuklarında görseller, erdem, ahlak, iyilik, paylaşma ve benzeri insanlık
değerleri taşımalıdır.

Örnek 3:
1.Sınıf Matematik ders kitabı, 2017-2018
Sh.184: Sayfanın eni kadar uzunlukta, gerçek fare boyunda bir fare resmi var. Çocuktan
farenin uzunluğunu karelerle sayması isteniyor.

Öncelikle; farenin uzunluğu asla matematiğin konusu değildir. Ve; çocuk, fare gibi
itici bir hayvana dokunmaya zorlanamaz!
Pedagojik açıklama: Çocuk nesneleri dokunarak sayma yaşındadır, burada istemeyerek
fareye dokunarak sayacak, iğrenecek veya korkacak, sayamayacak, dahası çocuk
matematikten nefret etmeye başlayacaktır.
Hemen altına getirilmiş olan masaya gelince:
a-Fare ile masanın boyu eşleştirilmekle, çocuk algı yanıltıcı tuzağa çekilmiş, farenin
boyu imaj olarak masa büyüklüğüne getirilmiştir. Çocuk, fareyi masa büyüklüğünde görür ve
böylece farenin yarattığı korku da büyür.
b- Çocuk sınıftaki tüm masaların üzerinde fare görmeye ve sınıfa girmekten de
korkmaya başlayabilir. (Özellikle kız çocukları bu tür tepkileri çabuk verirler.)
c-Masanın arka ayakları böyle görünemez, perspektifi bozuk resmedilmiştir. Bozuk
perspektifli resimler asimetri içerdiği için estetik sanatlarda çöp değerinde (kiç estetik) kabul
edilir, beyne çöp atmakla eş tutulur. Beynin matematiksel düşünmesini engelleyeceği ve
mesafeyi algılamada sorun yaratacağı için perspektifi bozuk resimlerin ders kitaplarına
girmesi sakıncalıdır.
d-Kalemlerin boyu ile irilikleri orantısız resmedilmiştir; ölçü kavramı vermez.
Matematik kitaplarına orantısız resim koymak büyük hatadır; matematiksel
düşünmeyi yok eder.
...........

Örnek 4:
1.Sınıf Türkçe1, s.53 (2016-2017)
Tema: “Vatandaşlık Bilinci, Toplum İçinde Yaşamak”

Görselde bir tane doğru davranış örneği yoktur, sınıfta şiddet egemendir. Bu yaşta
çocuklar ise davranış taklit etme yaşındadır. Yanlış örnek ile eğitim olmaz, bu bir kuraldır.
Adsız Prof.Psikiyatriste göre;
Sınıf kuralları eğer öğretmen yokken yok ise çocuğun öğreneceği tehlikeli şeyler çıkar
ortaya;
 Trafik kuralları trafik polisi varken vardır. Yoksa yoktur!
 Ahlak ana-baba/devlet vs. varken vardır. Yoksa yoktur.
 Becerebiliyorsan öğretmen gelene dek dilediğini yap.
 Becerebiliyorsan polis, savcı, hakim gelene dek dilediğini yap.
.............

Örnek 5:
Anaokulunda Şiddet Eğitimi
Bahse konu okul Rize’de kendi mahallemin anaokuludur. Okulun girişinde bulunan
halının resimleri şiddet içeren görüntülerdir; yerde anne-baba-çocuk karikatürleri, karmaşık
rakamlar, karmaşık harfler, karmaşık İngilizce sözcükler, kırmızıya boyanmış el (veya kana
batırılmış el) resimleri, vb görülüyor.

Bu okulda çocuklar antreden girerken insan resimlerinin üzerine basarak geçiyor. Bu
eylem gerçek hayatta da insanın üzerine basılmasına aldırmazlık hali yaratır. Beri yandan
halıdaki tüm objeler savaş görmüş ya da çöpe atılmış gibi duruyor; çocuk bu çöplükten
geçiyor, buna da alıştırılıyor.
Çocuğun kendi resmini yırtması ve onu büyüterek panoya asması...
Aynı giriş yerinde şiddet görmüş çocuk suratları etkinlik duvarına asılmış haldeler. Üç
gerçek çocuğa ait olan, yırtarak dört parçaya bölünmüş yüzleri A-4 kâğıdına büyütülmüş ve
etkinlik panosuna asılmıştır. Bu bir şiddet etkinliğidir.

Maalesef kendi vesikalık resmini çocuğa parçalatmak bütün anaokullarında 5 yaş
çocuklarına yaptırılmaktadır. Tarafımdan çekilmiş olan bu iki fotoğraf Rize Cumhuriyet
Savcılığına ve Milli Eğitim Müdürlüğüne verdiğim şikâyet dilekçelerine eklenmiştir.
6 yaş öğrencilerine yaptırılan bir diğer resim etkinliğinde ise, önüne konulan yarım
insan yüzünü tamamlaması isteniyor. İnsan yüzü yarısı başka yarısı başka resmedilemez,
simetrisi bozuk yüz çizmeye çocuk zorlanamaz, bu bir zihin terörüdür!
Bu etkinliğin devamını ilkokul 1.sınıfta başsız insan resmi çizmek olarak görüyoruz.
Zincirin devamında 2.sınıfta İngilizce kitabında üç gözlü beş bacaklı iki kafalı canavar
çizimleri geliyor.
.......

Ek 4:
Din Bilgisi kitabında korku ve şiddet karikatürleri (Haz.EDAM)
Kitabın adı: Dinimizi Öğreniyoruz, Yaz Kuran Kursu Kitabı-3 (DİB yay.2015)
Editör: Alpaslan Durmuş
Hazırlayan: EDAM, Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi

Bu kitapta ve Hz.Muhammed’in Hayatı adlı ders kitaplarında çokça karşımıza çıkan
hadis karikatürlerinin alıntı kaynağı olarak gösterilen “40 Hadis 40 Çizgi” kitabı EDAM
tarafından basılmıştır. Bkz.
https://www.edam.com.tr/yayin.aspx?s=40-hadis-40-cizgi&id=34
Din Eğitimi kitaplarında hadislerin hem itici, hem de korku ve şiddet görseli halinde
karikatürleştirilmesi birçok yönden yanlıştır.
Örnek: 1
Kitabın adı: Hz.Muhammed’in Hayatı 5 (1.Basım 28.8.2013)
Metinlerdeki şiddet yüklü anlatımlar, porno ve karikatürler nedeniyle bu kitap Türk ve
İslam Sanatları tarihçisi Prof. Nusret Çam (Ankara İlahiyat Fak.) tarafından Kanal B TV
ekranlarından eleştirilmiştir. (6.Şubat 2014)
Kitabın son sayfasında (s.101) son satırda manevi şiddet içeren “lanet” ve “beddua”
kelimeleri kullanılarak kitap bitiriliyor. Oysa İslam töresinde böyle ağır sözler günah kabul
edilir.
“... bunun aksine davranan saygısız kimselere de “Görme özürlüyü yoldan saptırana
Allah lanet etsin” diyerek beddua etmiştir.”

Eğer bir ders kitabı lanet ve beddua ederek bitiyorsa, pedagojiden yoksun bir kitaptır. Çünkü
negatif yüklü böyle sözcükler çocuğun ruh dünyasını dayak yemiş gibi sarsar.
Ve yine eğer bir kitap karikatürle bitiyorsa, bu kitap karikatür kitabıdır imajı verir, bir kere
daha yanlıştır.
Yine, 40 Hadis 40 Çizgi’den alınmış şiddet içeren görselleri 6.Sınıf kitabında görüyoruz.
(s.122)

Örnek 2
Metnin anahtar kelimesi “işkence” olursa...
5.Sınıf Hz.Muhammed’in Hayatı kitabında (s.15) anahtar kelimesi “işkence” olan bir metin
var ve metnin ortasında Kâbe resmi var.
Metinde çocuğun hayalini zorlayacak kadar ayrıntılı çok sayıda abartılı işkence ve kötülük
anlatılmaktadır. Bunlar çocuğa uygun anlatımlar değildir, çocuk bunların etkisi altında kalacak,
uykuları kaçacak, manevi dünyası sarsılacaktır. Bu konular ileri yaşlarda kişinin dini bilgileri iyice
oturduktan bile çok özenle anlatılmayı gerektirir.
Pedagoji bilimi der ki, insan beyni fotoğraflarla çalışır, her bir sözcüğün alt beyine daha önce
kaydedilmiş bir fotoğrafı vardır, duyduğumuz veya okuduğumuz sözcükler o fotoğrafı üst beyne
çağırır, üzerine ışık tutar ve böylece fotoğraf görünür hale gelir. Biz bu zihinsel faaliyete “anlamak”
deriz. Burada olduğu gibi anahtar kelimesi “işkence” olan bir metinle çocuğun beyninde işkence
resimleri sürekli açık kalır ve böylece çocuğa zihinsel şiddet/terör yapılmış olur.
“… gücü yetebildiklerine işkence etmeye başladılar. İşkence görenlerin en başında köle ve
güçsüz Müslümanlar geliyordu. Bilal-i Habeşi’yi efendisi Ümeyye b.Halef güneş altında kızgın
kumlara yatırıyor, göğsünün üzerine kaya parçaları koyarak onu putlara tapmaya zorluyordu. Bir

diğer işkence gören sahabi ise Habbab b. Eret’ti. O, hayatının sonuna kadar işkence izlerini vücudunda
taşıdı. Yine Ammar b. Yasirin annesi Sümeyye ve babası Yasir bu tip işkencelere maruz kalan
sahabilerdendi. Nitekim Ammar’ın annesi ve babası putlara tapmayı kabul etmedikleri için
öldürüldüler. Böylece İslamın ilk şehitleri olma şerefine eriştiler. Ancak işkence yapılanlar sadece
güçsüz Müslümanlar değildi. İslamı kabul eden hemen hemen herkes az veya çok çeşitli işkencelere
maruz kalmıştır. Ukbe b. Muayt, Ümeyye b.Halef’in kışkırtmasıyla ve Ebu Cehil’in teşvikiyle
Hz.Peygamber secdede iken bir deve işkembesi getirerek Sevgili Peygamberimizin iki omzunun
üzerine koymuştu. Yine Ukbe başka bir defa atkısıyla Hz.Peygamberi boğmaya çalışmış, onu bu
durumdan Hz.Ebu Bekir kurtarmıştı. Hz.Peygamberin amcası Ebu Lehep ise Hz.Peygamberin
kapısının önüne pislik koyardı. Yengesi Ümmü Cemil de topladığı dikenleri Hz.Peygamberin geçeceği
yerlere atardı… İşkencelerin herhangi bir sonuç…”

Bu sayfada, metin ile resim iç içe geçirilerek bir görsel eşleştirme tuzağı daha örülmüştür;
işkence anlatımı resmin etrafını kaplamakta, dolayısıyla Kâbe ile işkence sözcükleri aynı görme
alanına sokularak ikisi eşleştirilmektedir. Artık çocuk her Kâbe kelimesi geçtiğinde gözünün önüne
işkence resimleri getirecektir. Bu da çocuğu manevi değerlerinden soğutmak demektir.
Çocuk böyle bir kitabı eline alıp okumaktan korkar, soğur. Din Bilgisi öğretmenleri arasında
yaptığım kısa bir araştırmayla branş öğretmenlerinin bu kitabın sayfalarını açtırmadan konuları
kendilerinin anlattığı, ancak branş dışı olup da derse ücretli giren öğretmenlerin kitabı sesli okuma
yaptırarak ders işlediklerini tespit ettim.
Anahtar kelimesi “işkence” olan böyle bir metin çocuğun ders kitabına asla konulmamalıydı!
.....

Örnek 3
Kitabın önemli yanlışlarından biri de şiddet içeren hadislerdir. :
“Müslümanın her şeyi, kanı malı ırzı Müslümana haramdır”(s.87)
Zaten branş öğretmenlerin önemli bir şikayeti de bu kitapların Kuran ile değil
hadislerle yazıldığı üzerinedir.
Ayrıca bu sayfada, “Allah Resulü Muhammed” yazısı aşağıda ve yanlış yazılmıştır; harf
eksiği vardır. Böyle kutlu yazılar asla sayfanın dibine konulmaz!
Resmedilen levha örselenmiş de düşecekmiş gibi yan durmaktadır; düşmekte olduğu imajı
verir.

Aşağıdaki paragrafta “insanlığın kardeşliği” kavramı yanlıştır. Bunu Türkçe Olimpiyatları
afişiyle yan yana getirmek bir daha yanlıştır. Bu bir karikatür afişi (Türkçe Olimpiyatları afişiydi)
olmakla bir daha yanlıştır.

Ve yine, bu sayfada yer alan hadislerde öne çıkan (-çekememezlik, -öfke, -kin gütmek, -hor ve
hakir görmek, gibi) kavramlar çocuğun körpe ruh dünyasını sarsacak niteliktedir.

.........

Ek. 5
EDAM’ın yeni kitabı: “Eğitim Bir Kitle İmha Silahı” 2017
“Zorunlu Eğitimin Karanlık Dünyasında Bir Yolculuk”

Kitabın adındaki KİTLE İMHA SİLAHI; en yüksek derecede şiddet içerir.
Alt adı; KARANLIK DÜNYASINDA BİR YOLCULUK; korku cümlesidir.
Kapak resmi; kitleler çaresiz, şaşkın, kurtarıcı bekler gibi, kaos görselidir
Kapak mesajı; “zorunlu eğitimin ortadan kaldırılması gerekir...”
Soru; Çare, EVDE EĞİTİM mi?
Cevap: TTK Başkanı Alparslan Durmuş’un kitaplarında: EVET!
“Evde ilmihal”,“Ev Okulu Öğretici Kitabı” ve “ev okulu” serisi...
MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve EDAM yazarı Alpaslan Durmuş’un satışta
olan tüm kitapları için:
www.edam.com.tr/yazar.aspx?s=alpaslan-durmus&id=1
Yazarın / Çizerin EDAM Tarafından Yayınlanmış Tüm Eserleri
İNCELE / SATIN AL

Anlaşılmaktadır ki, bu yayınlarla MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan
Durmuş “Ev Okulu Sistemi”ne hazırlanıyor. Eğer böyle olacaksa ilan edilen “Mahalle Okulu”
modeli geçicidir.
Zorunlu olan Okulda Eğitim sistemini bu yayınlarla değiştirmek ne derece
mümkündür bilemiyorum, ancak mevcut okul kitaplarıyla okuldan soğuyan/soğutulmuş
çocuğu olan veliler er geç EDAM’ın ağına düşeceklerdir.
...........

Ek. 6
İngilizce kitaplarında canavar görselleri ve etkinlikleri
İlkokul İngilizce kitaplarına serpiştirilmiş etkinliklerden...
2.sınıfta; insan resimlerini kes, kestiğin organlarla bir canavar da sen yap.
2.sınıfta; boş surat üzerine dört göz, beş kulak, iki ağız, iki burun, vb. çiz.
2.sınıfta; canavarın üç mavi gözünü boya, kollarını parmaklarını say.
3.sınıfta; resimdeki kesik başları gölgesiyle eşleştir.
5.sınıfta; cadılar bayramında hindi(turkey) yerken hangi korku filmini izlersin?
5.sınıfta; Süpermen seni ve dünyayı kurtarır, yaz.
5.sınıf; 31 Ekim’de (Protestan Hallowen bayramı) hangi korku maskesi takacaksın, nasıl büyü
yapacaksın?
5.sınıfta; vampir filmini izle, genç kız sence neden vampire aşık oldu, yaz.
5.sınıfta; korkuyla ekrana bakan bu aile ne tür film izlemektedir, vb.
5.sınıfta; K.Korsanları filmi senin de favorin midir? Hayalet filmini seyrettin mi? vb

İngilizce 2.sınıf FUN TİME kitabında canavar, 2017-2018
s.115: “THREE BLUE EYES” (Boyama etkinliği)

Aynı ünitede 114.sayfada başka ayrıntılar var: Kesik organ resimleri ipte asılı, 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!

İçinde sinsi bir kurgu daha var; bu oyun sınıfta, tahtanın önünde resmedilmiş ve oyun
yönergesi Atatürk resminin üzerine getirilerek Atatürk kapatılmıştır! İstiklâl Marşı da,
Gençliğe Hitabe de aynı şekilde bu oyun içinde yok edilmiş haldedir.
........
Pilot Okul 5.Sınıf İngilizce kitabında canavarlar
Pilot Okullarda okutulan 5.Sınıf İngilizce “FUN for Starters” (ve 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; yılana çok yakından bakmasa kelimeler seçilemez...
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: Kelimeleri seç ve resmini çiz.)

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 etkinlikler çocuğa yapılmış bir tür zihin terörüdür.

İki Başlı Canavar resminde sayıları öğretmek! (s.22)
Kafası bile iki tane... Ne tesadüf, bu sene oyuncak Barbi bebek de iki başlı
üretildi!

Çocuğa İngilizce hiçbir dil kazanımı vermeyen, aksine akıl sağlığını bozacak
şekilde üretilmiş tuhaf şeylerle çocuklar perişan edilmektedir.
Canavar isimleri gerçek hayattan olamaz! (s.30)
İsimleri: Alfabe, Fasülye, Havuç, Bebek, Yumurta.
Canavar resmine gerçek hayattan isim koymak hem etik açıdan hem de
pedagojik açıdan yanlıştır. Örneğin çocuk yumurta yerken aklına canavar gelir!

Örneğin, “Bebek” (doll) adını canavar yapmak hiç olacak şey değildir!

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 bile insanın ruhunu daraltır.
“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 zihinsel terördür.
....
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 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.

....
Bilgisayarda sanal oyunlarla ders işliyoruz! (s.76)
Sanal bilgisayar oyunu ders kitabına girerse, çocuk gerçek hayatla dersin
bağını kuramaz, yani öğrendiği cümleleri sosyal ortama transfer edemez. Sonuçlarını
“İngilizce öğrenemiyor” olarak görürüz.
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 öğretilemez.
Sanal oyunlarla matematik de öğretilemez, dil de öğretilemez.
......
Kitapta yöntem sorunu var!
Dil, insan insana iletişimin aracıdır. O nedenle dil öğretiminde en önemli
yöntem “dramatizasyon”dur. Bu kitapta ise dramatize edilebilecek hiçbir metin yoktur.
Burada öğrenciler sanal ortamda oyalanmaktadır. Böyle sanal 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.
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.
İngilizce öğretmenlerine göre; bu kitap Cambridge Üniversitesi tarafından yine
kendi yaptığı sınavlara hazırlık mahiyetinde hazırladığı bir beceri kitabıdır ve bu
kitabın seviyesi 2.ve 3. sınıflar içindir. Bir ana ders kitabı değildir. Bu ve benzeri
yayınlarda (Oxford ve Cambridge ) kültürel uygunluk bulmak zordur, çünkü kitapları
Türk yazarlar yazmıyor.
........

Ek. 7
1.sınıf “Okuma Yazma Öğreniyorum” ders kitabı hakkında KKK’na suç
duyurusu ve KK’nın cevabı.
(Kitaba açtığımız dava Danıştay 8.Daire, Dosya no: 2016/1284, devam ediyor)
Kara Kuvvetleri Komutanlığına / Ankara
Konu: Askerliği değersizleştiren ve müstehcenlik içeren Okuma-Yazma Kitabı hk. Şikayet.
2015-2016 Ders Yılında 1.sınıflara MEB tarafından dağıtılan “Okuma Yazma Öğreniyorum1” adlı ders kitabında gördüğüm önemli yanlışları dikkatinize sunmak istiyorum.
Kitabın yayınevi bilgileri:
Özlem Doğan Temur yazarlı Yıldırım Yayınları tarafından Ankara 2015 baskısı yapılan
kitabın iç kapağında “Bu kitap, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02
Eylül 2010 tarih ve 116 sayılı kararıyla 2011-2012 öğretim yılından itibaren, beş yıl süreyle ders kitabı
olarak kabul edilmiştir” ifadesi yer almaktadır.
Sh.34’de askerlikle ilgili perspektifi bozuk resim:
Aşağıdaki resimde görülen dört asker birbiriyle uyum içerisinde değildir, burada herhangi bir
tören anı da resmedilmemiştir.

Bu resimde resim sanatının olmazsa olmaz kabul edilen 5 kuralına (zemin, mekan, sınır, ışık,
perspektif) da uyulmamıştır. Perspektifi bozuk olan bu resimde çok uzakta ufuk çizgisi üzerinde o
uzaklığa göre oldukça yüksek direkte bayrak görünüyor, oysa ufuk çizgisinde bayrak görünemez.
Askerlerin kendi gölgeleriyle alakası yok, hizaları ve adımları uyumsuz, odak noktası karmaşık, zemin
neresi, mekan neresi belli değil.
Çocuğun önüne konulacak asker resmi en güzel resim olmalıdır.
Sh.35’de “Anne ere nar at” cümlesi:
Yan sayfadaki askerlerle aynı kareye, yani aynı görme alanına giren bu cümleyle çocuğa
askere bir şeyi atmak öğretiliyor.

Görünürde bu cümlede “er” hecesi öğretiliyor. Fakat minik bir er resmi var ve “Anne ere nar
at” cümlesiyle bu minik resimdeki erin değil yan sayfadaki büyük resimdeki askerlerin bağlantısı
kurulacaktır. Çünkü insan gözü daha büyük olanı önce seçer. Diyebiliriz ki tören yürüyüşü anındaki
askerlere nar atmayı çocuğun beynine işliyor.
Sh. 36’da el bombasına benzetilmiş nar resimleri:

Bu sayfada öğretilen bozuk cümle “Lale iri iri narlar al” ve anlamsız kelime “narla” dikkat
çekerken resmedilen narlarda tuhaflık seziliyor.

Nar resimleri el bombasına benziyor!
Sh.37’de; “Er, et al, nar al.”
Burada ere yönelik saçma bir emir cümlesi var. Er olmak, yiğit olmak, asker olmak, silah
kullanmayı öğrenmek, vatan için savaşmak, gibi kavramlarla beraber öğretilmesi beklenen “er”
sözcüğü burada çok sıradan ve anlamsız cümlede kullanılmaktadır.
Buna psikolojik harpte bir tanı konulacak olsa her halde “Askerliği değersizleştirme örneği bir
cümledir” diye açıklanırdı. Askerliği gözden düşürmek için yapılmış bir tür dezenformasyon ya da algı
operasyonu olarak görülebilir.
Oysa bir erin eline yakışan tek şey tüfektir ve erlerin bize özgü adı Mehmetçik’tir. Okul
kitaplarındaki geleneksel adı da Mehmetçik’tir. Bu kitapta çocuğun aklına kutlu görev yapan
Mehmetçik’ten başka bir şey yerleştirilmektedir.
Bu sayfadaki diğer cümleler de anlamlı cümle değildir. Onca anlamsız cümlenin arasında “Er”
ile başlayan bir cümlenin bulunması başlı başına uyumsuzluktur.
Bu cümleler özel isimle başlayarak kurulmuş gibi bir imaj verilirken sanki ER sözcüğü özel
isimmiş gibi gösterilmiştir. Burada öğrenciye dil bilgisi açısından da yanlış eğitim verilmektedir.
Rana onar onar nar al.
Eren eline nar al.
Er, et al, nar al.
Anne eline taneli nar al.
Taner iri iri nar al.
Sh.39’da; “m” harfi veriliyor ve ilk öğretilen hece “em”...
Hemen arkasından “im” ve “imi”; çok anlamsız!
Sh.42’de; “m” harfini öğretmeye devam ediyor ve At(...)m içerisinde boşluğa harf yazmasını
istiyor. Çocuklar bunu At-am şeklinde okur ve dikkatleri dersten uzaklaşır. Oysa doğru hecelemesi Atam’dır.
Burada, yaptırılan harf doldurma çalışmasını Atatürk resminin altına koymak bir daha
yanlıştır. Çünkü müstehcen çağrışımlı hece ile bu resmi birlikte hafızaya kaydetmeye sebebiyet verir.
Eskinin sınıf öğretmenleri çok iyi bilir ki Atam sözcüğü sadece şiirlerde okunur.
Sayfanın dibinde yer alan ampullerin içerisinde harflerin durumu yoruma açıktır; biliriz ki
böyle havasız yerde duran canlılar yaşayamaz, bu nedenle böyle resimlere bakmak insanın ruhunu
daraltır. Kitap boyunca çocuğun ruhunu daraltıcı çokça resim görüyoruz.
Sh.59’da; “Ali’ye ayna tut.”

“Ayna tutmak” deyimi Anadolu’da köy yerinde genç kıza ayna tutmak şeklinde kullanılır ve
anlamı sarkıntılık etmektir, ayıp bir şeydir. Bu kitapta Nalan adlı kızın Ali adlı erkeğe ayna tutması

isteniyor. Oysa bir erkeğin kıza sarkıntılık etmesinden daha kötü olanı bir kızın erkeğe sarkıntılık
etmesidir ve kitap bunu öğretiyor! “Eyvah, o sınıftaki Nalan adlı kızlar Ali adlı erkek çocuklarına
ayna tutmaya başlarsa...” diye endişelendim; çocukların aklı dersten uzaklaşır.
Ayrıca, bu cümleyi ve Ali ismiyle başlatılan pek çok anlamsız cümleyi Hz.Ali’ye yönelik
değersizleştirme malzemesi olarak düşünebiliriz.
Ortaokul ve Liselerde eskiden rastladığımız disiplin suçlarından biri kız çocuğuna ayaktan
ayna tutmaktı. Bunu yapan erkek öğrenci kızlara sarkıntılık etmekten ceza alırdı. Böyle hatalı bir
davranışın normal şeymiş gibi ilk okuma-yazma kitabında cümle olarak öğretilmesi kabul edilemez.
Sh 43’de; içerisinde “meme”, “er” ve “em” bulunan bir grup sözcük:
Karışık duran sözcüklerden çocuğun yeni cümleler kurması isteniyor. Burada daha önce
kullanımı hiç öğretilmemiş iki yeni sözcük vardır; “meme” ve “em” sözcükleri.
Çocuğa kurulmuş bir tuzak gibi, çocuk hangi isimle cümleye başlasa ya bozuk ya sapık cümle
kuracak.

Bu sayfada sinsice pornoya kaçan sözcüklerle “er” kavramı yan yana getirilmiştir.
Dil yanlışı olarak “er”; özel isim midir, yoksa bir kavram mıdır, çocuk bunu karıştıracaktır.
Çünkü s.37’de Er ile başlayan cümlede özel isim gibi verilmişti.
Sh.50’de; Ekmek ve Kitap (Kuran!) kurbağadan aşağıda resmedilmişse...
Bu sayfada kocaman bir kurbağa yukarıda, ekmek-kitap aşağıda görülüyor.
Ekmek ile yanında kalınca bir kitap resmedilmişse, bunun “Ekmek-Kuran” çağrışımı vardır.
Eğer tarihten beri kutsalımız olan Ekmek-Kuran böyle kurbağayla, ıvır zıvır şeylerle bir arada
resmedilirse, kurbağa en yukarıda ve en büyük resmedilmişse, kurbağa tek gözüyle bize göz
kırpıyorsa, burada öğrenciye bir tuzak kurulmuş demektir.
Bu sayfada K harfini öğretiyor bahanesiyle Ekmek ve Kuran’a karşı yapılmış bir
değersizleştirme operasyonu görülüyor.
Atatürk’ü ve bayrağımızı değersizleştirmeye yönelik sayfalar:
Sh.15’de; Küçücük Türk bayrağı kocaman ayı resminin altına getirilmiş. Sayfanın bitimindeki
atın semerinde kırmızı yıldız gereksiz yerde amblem yapılmış.
Sh.20’de; Ata adı gelişigüzel cümlede kullanılmış; Ata, at elle.
Sh.25’de; Ata adı gelişigüzel cümlede kullanılmış, “Ata, alet al.”
S.32’de; Talat ata ot at. (Ata ot atılmaz. Ayrıca, ata ile Ata’yı çocuk karıştırır.)
Sh.42’de; Atatürk gelişigüzel sözcük gibi orda burada olamaz ve üzerine at resmi getirilemez!
Sh.55’de; Atatürk’ün vesikalık fotoğrafı sayfanın aşağı kısmında ve fotoğrafın altında arı
resimleri var.
Güya sekiz sayısını sekiz eşekarısı ile öğretiyor, oysa bahaneyle Atatürk ile eşek arılarını yan
yana hafızaya kaydediyor!
Ayrıca; sayılar hareket halindeki nesnelerle öğretilmez, çünkü hareket halindeki nesneler birim
oluşturmaz ve öğrenci tarafından masanın üzerinde denemesi yapılamaz.
Atatürk resminin yukarısında ise, çocuğun boşluklara kelime yazması isteniyor. Çocuk bu
sırada bileğini Atatürk fotoğrafının üzerine koyacaktır, bu çok daha haince tuzaktır.
Anımsatayım, etik kuraldır, bayrak, Atatürk gibi milli değerde olan resimler ve yazı
başlıkları sayfanın en yukarısına getirilir. Eğer milli değerler aşağıya çekilmişse değer kaybına
uğratılmış demektir.
Milli değerde olan bir fotoğrafın yanına asla böcek vb resimler getirilmez, çünkü aynı
görme alanı içerisine konulan resimler birlikte çocuğun hafızasına tek resim olarak girer.

Bu resme göre söyleyecek olursak, çocuk her eşek arısı gördüğünde Atatürk, her Atatürk
gördüğünde eşek arısı aklına gelir. Burada ciddi şekilde tuzaklı sayfa düzeni var.
Sh.70’de; Sınıf arkadaşından söz eder gibi ATA ismiyle gelişigüzel cümle kurdurulmaz ve Ata
adı sayfanın en altına onulmaz. Bu sayfada öznesi “Kedi” olan bir cümle var; onun yeri insan
isimlerinin arasında olmamalıydı.
Sh.76’da; berber fotoğrafı en büyük ve yukarıda, bayrak aşağıda ve küçük.
Berberin aynasında simetri yok, gözü başka yerde, kolları orantısız; resim değeri çöp (kiç
estetik) değerindedir, böyle bir resim bayraktan yukarıya çıkartılmış halde olamaz.
Sh.78’de; bayrak sol üst köşeye getirilmeliydi. Bayraktan yukarıya yazı konulması doğru
değildir.
Sh.93’de; “Atatürk, Türkiye ve bayrak” kelimeleri anlamlı anlamsız birçok sözcüğün arasında
sıradan sözcük haline getiriliyor, değer kaybettirir.
Çocuğun psikolojisini bozmaya yönelik gerilim cümleleri:
S.63: “Suna su ile kıyma al. /Onları masaya koy.”

Ayrıca; su ve kıyma kitledir. Su, “Bir bardak su” gibi kap içerisinde alınır verilir. Aksi halde
su da kıyma da kendi başına masaya konulmaz; çocuğa yapamayacağı bir iş emir veriliyor, bu durum
zihinde zorlama yapar, gerginlik yaratır. Matematiği olmayan cümle çocuğa verilmez; akla ziyandır.
“Suna ellerini yıka. / Suna sus, yemek ye” gibi çocuğu suçlandıran cümle verilmez!
S.68: “Dedem et aldı. Elma ile nar aldı. Eti kedi yedi. Eti dedem yedi. Narı kim yedi? Narı
Demet yedi.” Arkadaşını ihbar etmeyi öğretiyor.
S.75’de; “Ömer erken uyan. Okulda sıra ol. Önde sıra ol. Ömer arkada durma. En önde
otur.” Bu cümleler öğrenciyi ön sıra arka sıra kavgasına yöneltir.
S.81: Ünal küsme, Türkü söyle. Bir düdük öttür, Sürü yürüsün.
Bir önceki sayfada verilen “türk, Türk” ile buradaki “Türkü” birbirine karışacaktır.
S.87: Ali bak, bu ayak izi.
Çocuğu ayak izi resmine baktırmak hiç hoş değil. Çocuk, yukarıda duran Atatürk ve bayrak
resmi gibi değerli resimlere baktırılır. Bu cümle sınıftaki Ali isimli çocuklarla dalga geçilmesine yol
açar.
Korkutucu görseller ve negatif enerji yayan sözcükler
Kitapta çocukların psikolojisini bozacak şekilde korku verici ve tiksindirici resimler var.
Sh.61; ağacın dalında kocaman piton yılanı!

Ağacın dalında renkli piton yılanı dili dışarıda saldırıya geçmek üzereyken!

Çocuk bundan korkar, gözünü ondan ayıramaz, başka şeye bakamaz, hatta geceleri gözünün
önüne gelir uykusu kaçar, ağaca çıkmaya korkar. Ayrıca bu resimde bilgi yanlışı var; piton yerde
yaşar, ağırdır, dalda duramaz, aksi halde dal kırılır.
Bilinir ki, eğer korku veren bir resimde kırmızı-sarı gibi sıcak renkler kullanılmışsa stres verir,
korkunun şiddetini artırır. Bu resimde bunu görebiliyoruz.
Türkçe Harfler Süpürülüyor ve Toprağa Gömülüyor
Sh.66; TÜRK ALFABESİ; ÇÖPE, TOPRAĞIN ALTINA, HAVAYA ve DENİZİN DİBİNE
ATILIYOR!
Türkçe harfleri süpüren bir hizmetçi görüyoruz. Korkak, şaşkın, zavallı evlatlık gibi duran
bir kız bu işi yapıyor. Haberi bu resimle birlikte düşündüğümüzde Türkçe harflerin kaldırılacağı
zaten ilan edilmiş demektir.

Harflerin başına neler geleceğini diğer resimlerden de anlayabiliriz.
Yer altında yuvası olan hayvanların Türkçe harfleri toprağın altına taşıdığını resmetmek ya
da harfleri kemirgenlere yedirmek, şişeye tıkıp suyun dibine gömmek, hatıra defterine yazmak, vb
resimlerle bu imaj pekiştirilmektedir.
Sh.27: Harfleri karıncanın önüne koyup toprağın altına taşıtıyorlar.

Sh.46: Bu resimde kedi saldırıya geçme pozisyonunda harflere bakıyor. Karşısındaki
çizimde ne var pek anlaşılmıyor. Yoksa kedi bu harfleri yemeden süte ulaşamayacak demek mi
istiyor?

Sh.48: Harfler ve heceler tıpalı şişede suyun dibine gömülmüş halde.

Sh.50: Harflerle birlikte geometri ve yıldız hatıra defterine giriyor.

Sh73: Köstebek bu harfleri kemirmeye toprağın altına taşıyacak.

.
Sh.75: İçinde ÖL hecesi bulunan aşağıdaki resimde havaya/buluta kelime yazdırılıyor. DÖK
hecesiyle bir eylem emri var.
Küçük “a” ile “li” birbirine yakın; burada küçük harfle başlayan “ali” yazılması
muhtemeldir.

Sh.81: Heceler suyun altında ve balıkların karnında, balık yemi olmuşlar.

Pedagojik olarak da yanlıştır; çocuklar suyun altında normal yaşam varmış gibi şaşırtılıyor.
Psikiyatristlere göre, kendini su altında hissetmek ruhsal daralma yapar. Bu nedenle su altına
yazı alanı açmak sakıncalıdır.
Cümlelerde Ali ve Ömer rolleri:
“Ali” özneli cümleler genellikle özenilmeyecek şekilde verilmiş, “Ali” adındaki tüm
öğrencileri aşağılanmışlık duygusuna itecek şekilde kötü cümleler kullanılmıştır.
Hz.Ömer ile Hz.Ali bağlantılı düşünmeye de açık olan bazı cümleler toplumun hassasiyetleri
dikkate alınmadan yazılmıştır.
Sh.74: Ömer döner yedi. Ali köyde domates yedi. Öner öne otur.
Sh.75: Ömer erken uyan. Okulda sıra ol. Ömer arkada durma. En önde dur.

Ali’li cümleler: Ali et al. Ali nane al. Ali oto al. Ali mor lale al. Akar ırmak akar. Ali anını ona
anlat. Ali elma ye. Nalan, Ali’ye ayna tut. Ali o ada. Ali babama elma al. Ali bak, bu ayak izi.
....
Sonuç olarak;
Adı geçen okuma yazma kitabında yeni neslimize yönelik büyük bir algı operasyonu
yapıldığı kanaatindeyim. Kitabın her sayfasında bir milli değerimiz vurgun yemektedir.
Çocuklarımızın böyle bir kitapla eğitim alması büyük hatadır.
Kitabın kaldırılması yönünde, bu kitabı kullanmakta olan ailelerin bilgilendirilmesi dahil
hepimizin yapacağı bir şey mutlaka vardır.
Ayrıca, dengesiz ve korkutucu resimlerin yer aldığı bu kitaptaki tüm görsellerin çocuğun
psikolojisi açısından Ruh Sağlığı uzmanları tarafından incelenmesini talep ediyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Mahiye Morgül
..........
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın dilekçemize cevabı: (6.11.2015 )

1. İlgi (a) başvurunuz ilgi (b)mevzuat esaslarınca incelenmiştir.
2. Yapılan incelemede, başvuruda belirtilen hususlar ile ilgili adli makamlara suç duyurusunda
bulunabileceğinizin, ayrıca kitaptaki ilgili yerlerin değiştirilmesi/kaldırılması konusunda da Milli
Eğitim Bakanlığına başvuru yapabileceğinizin uygun olacağı kıymetlendirilmiştir.
3. Gösterdiğiniz hassasiyet ve bu konuda bizimle paylaştığınız samimi duygu ve değerli
düşünceleriniz için teşekkür ederiz.
İmza:
Olay İnceleme Şube Müdürü Piyade Albay Yusuf Yiğit

........

EK.8
“OKULDA ZİHİN TERÖRÜ” kitabım için:
https://drive.google.com/drive/folders/0BxCtJb55pjVQZEdBdUYxeFlpQlE

