
 

 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Açık Mektup  

 

2016-2017 Ders yılında ilkokullara dağıtılan, aşağıda erişim adresleri bulunan, MEB Ankara 2016 

basımı, Hatice Aydın, Ebru Helvacı, Elif Kofoğlu ve Mehtap Erman yazarlı üç bölümlü 1.sınıf Matematik 

ders kitabında Matematik Bilimine, çocuğun algılamasına ve milli değerlerimize aykırı olan pek çok ifade 

ve hatalı görsel tespit ettim.  

Erişim adresleri: 

Matematik 1, 1.Kitap: http://www.eba.gov.tr/ekitapdetay/2219 

Matematik 1, 2.Kitap: http://www.eba.gov.tr/ekitapdetay/2220 

Matematik 1, 3.Kitap: http://www.eba.gov.tr/ekitapdetay/3762 

 

Öncelikle belirtmeliyim ki; 

a-Matematik Bilimi, “Sayılabilir ve ölçülebilir nesnelerin sayılabilmesi ve ölçülebilmesi için 

birim kullanan bilimdir.” Matematik, denkliği bozan bilinmeyeni somut olarak ortaya çıkartır ve sonucu 

kesin sayılarla birimini belirterek yazar. 

Bu tanıma aykırı bir matematik kitabı yazılamaz.  

b-Bir ders kitabında Milli Değerlerimizin öğretildiği günlerin yer aldığı soru ve yönergeler ilgili 

metnin en başında yer alması gerekir ve milli hassasiyetlerimizi rencide edecek hiçbir soru ve yönerge 

metnin içerisine girdirilmez.  

Üç bölüm halinde basılan 1.sınıf Matematik kitabı, matematik tanımına, pedagojik kurallara ve milli 

değerlerimize aykırı hazırlanmıştır. Bu nedenle bir an önce aşağıda belirttiğim yanlışlar düzeltilmeli ve kitap 

pedagojik kurallara uygun olarak yeniden basılmalıdır.   

Aksi halde, çocuğun zihinsel gelişimine, akıl ve ruh sağlığına vereceği zararı dikkate alarak, Çocuk 

Koruma Kanununa aykırı böyle bir kitabın yazılması, basılması ve dağıtılmasında rolü olan kişi ve 

kurumların ilgili kanuna muhalefetten yargı karşısına çıkartılmaları kaçınılmaz olacaktır.   

 

Kitapta yer alan yanlışlar  

 

Milli günlerimizi değersizleştirme  
Takvime bakarak boşluğu doldurması istenen 2.kit. s.141’de, üçüncü soruda çocuğa 4 Nisan tarihi 

soruluyor. İnternette girdiğimizde ise, 4 Nisan günü PKK’nın kuruluşu ve onun kurucusu olan ayrılıkçı 

teröristin doğum günü olarak okunuyor. Böyle ciddi bir hatanın ders kitabında yer alması milli 

duygularımızı rencide etmiştir. 

Sorulan bu tarihi kolayca bulması için ilkin Nisan ayını sorarak çocuğun kolaylık sağlanıyor, yani bu 

tarihe giden yol açılıyor.  Bu durum sorunun çok özel hazırlanmış bir soru olduğunu akla getiriyor. 

Milli günlerimiz ve bayramlarımız içerisinde yer almayan bu tarih çocuğun belleğine bu şekilde 

yazdırılırken, önemli bayramlarımızın tarihleri maalesef ondan daha aşağı sıralarda yer alıyor.  

Önem sırasına göre en yukarıda olması gereken 29 Ekim ve 10 Kasım tarihleri sayfanın en 

aşağısında yer almış olup üstelik takvimde herhangi bir günmüşler gibi imaj verilmiştir. Böyle imaj 

değiştirerek milli günlerimiz değersizleştirilmemelidir. 

Bu ünitenin art niyetle hazırlandığını düşündüren bu durum derhal giderilmelidir. 

 

Kitabın dili açısından yanlışlar  

Matematiksel düşünmeye temel oluşturan kavramların eğitimi bunların doğru cümlede doğru 

görsellerle verilmesini gerektirir. Bu kitapta kullanılan matematik diline baktığımızda, yönerge cümlelerinde 

ve soru cümlelerinde bir karmaşa, muğlaklık ve tutarsızlık görüyoruz.  

Çocuğa yazdırırken eğik sayı, okunacak yönergeler ise dik yazı verilmiştir. Bu çelişkidir. Çocukta 

kitaba güvensizlik duygusu yaratır.  

 

“Tane” kavramı hiç yok: Matematikte temel birim olan TANE kavramı çocuğa verilmiyor. Ağırlığı 

olmayan nesneler, elle tutulamayan, eline aldığında kaçıp giden, masa üzerine taneyle konulamayan, aynı 

hizada tutulamayan nesneler, yaşam alanı hava, denizaltı ve toprakaltı olan canlılar, vb ögeler matematiğin 

konusu değilken kavram eğitiminde bunlar kullanılmıştır.  

http://www.eba.gov.tr/ekitapdetay/2219
http://www.eba.gov.tr/ekitapdetay/2220
http://www.eba.gov.tr/ekitapdetay/3762


Özellikle başlangıç eğitiminde elle ve gözle tane tane seçilebilen nesneleri masa üzerine koyarak 

çocuğa saydırmak, KAÇ TANE sorusuna cevap olarak çocuğun BİR TANE (nesne), İKİ TANE (nesne) 

gibi,  matematik cümlesi kurarak cevap vermesini sağlamak gerekirken bu hiç yapılmıyor.  

Ve kitabın kendisi üç parça halinde... Bir sınıfta bir yılda Üç Tane Matematik kitabı olmaz. 

Matematik bir yıllık planlanmıştır, yekpare öğretilir. Kullan-at mantığı ile hazırlanmış bir kitabın parçasına 

ayrı kitap numarası vermekle çocuğa “parçası da matematiktir” imajı vermek doğru yaklaşım değildir.  

Bir bilim kitabını üçe bölüp her bir parçasına kullandıktan sonra atılacak çöp muamelesi yapmak 

bilime de saygısızlıktır. Çocuğa bilime saygıyı bu şekilde öğretemeyiz. 

 

Kavramları birbirine karıştırma: Müzik alanında “ritmik sayışma” denilen oyun tekerlemesi 

kavramı oradan alınıp “Birer ritmik sayma” şekline dönüştürülerek matematik alanına taşınmıştır. Bu 

şekilde karma literatür oluşturulması çocukta kavramların yerli yerine oturmasını zora sokar. Üstelik, henüz 

“ritim nedir” bilmeyen çocuğa “ritmik say” komutu vermek çocuk pedagojisine aykırıdır.  

Kitabın bir yerinden sonra bu karma dil terk ediliyor,  “2’şer 2’şer say” komutları veriliyor, bu 

tutarsızlık çocuğu şaşırtır. Eğitim dili tutarlı olmalıdır, çünkü çocuk matematik cümlesi kurarken hangi dili 

kullanacağına karar vermekte zorlanır, tereddüt yaşar.  

Benzer şekilde, “defa” kavramı yanlış yerde öğretiliyor. İleride çarpma işlemini öğretirken 

kullanılacak olan defa, kere gibi sözcükler burada eksik olan sayıyı bulmak için kullandırılıyor, yanlış yerde 

kullanılıyor. (s.122)  

 “.... 3 defa ileriye birer ritmik saydık.” 

 “ ... 8 defa ileriye birer ritmik saydık.” 

Koyultarak verilen bu kavram ileride “kere” öğretilirken sorun yaratacak,  disleksiye sebebiyet 

verecektir. 

  

Geometri kavramlarını bulandırma: Çok sayıda çerçeve ve tablonun köşeleri yuvarlak çizilmiş 

haldedir. Bu haliyle “köşe” kavramı öğrenilemez. (Sh.204, 205, 198, 210, 211,116, 122, 129, vb) 

Bazı resimlerin de köşeleri ve kenarları bulanık haldedir. Netliği olmayan köşe ve kenar 

görselleriyle bu kavramlar öğretilemez; resmin kenarları kaç santimetredir diye ölçmek istendiğinde 

ölçülemez. (Sh.80, 81, 89, 143,)  

Eğitsel not: Kitaptaki resimlerde olması gereken paspartu (çerçeve) yok. Bu bir sorundur. Paspartu 

şunun için önemlidir; resme sınır koyar, görülecek alanın sınırını çizer.  

Paspartusu yoksa resim sınırsız demektir, bu da ölçülemezliktir, matematiksizliktir, algılanamazlıktır. 

Böyle resimler için akla ziyan, bilimdışı, kiç estetik,  gibi pek çok tabir kullanmak mümkündür. 

Bir resmin akla uygun olması için şart olan beş ögeyi anımsayalım; zemin, mekân, sınır, ışık ve 

perspektif. Elimizdeki Matematik 1 kitabında yer alan resimleri bu açıdan ele aldığımızda beş öge kuralının 

sürekli ihlal edildiğini görüyoruz.  

Kitapta, Metrik ölçümlere çocuğu hazırlarken yapılan yanlışlar var. Örneğin karış ölçümünü sol 

eliyle örneklendirmek, adım ölçüsünü zikzaklı vermek (s.188’de) yanlıştır.  

Sh.186’daki gibi, gerçek hayatta metreyle ölçülen bir timsahı resimleyerek bunu ataşla ölçtürmek 

ölçüm kavramı vermez. Orantısız resimdir. Ataşların boyu bile gerçeğinden daha büyük çizilmekle 

resimdeki orantısızlık katlanmıştır. Etkinlikte, çocuğa güya timsahın uzunluğu ölçtürülürken resmin 

çerçevesi varmış da onu ölçüyormuş gibi,  çocuk iki kere kavram karmaşasına düşürülmektedir.  

 

Şaşırtma soruları: Örneğin, “Ağaçta 8 kuş vardı, 5 tanesi uçtu, kaç kuş kaldı?” (s.162) şaşırtma 

sorusudur. Çünkü 5 tanesi uçarken diğerleri de otomatik olarak uçar. Bu bir şaka sorusudur, böyle sorular 

dersin ciddiyetiyle örtüşmez.  

Benzer şekilde ipe dizilmiş kuşları boyama komutu hatadır; altıdan fazla kuş resmi var, boyama 

sonucunda toplamı altıdan fazla eden kuşlar görülecektir. (s.28) Görseldeki kuşların kocabaşlı olması bir 

daha şaşırtıcıdır. 

Aynı sayfada sıra üzerindeki kalemler, sıra ile aynı renkte olduğu için hatalı sayma riski vardır, 

çocuğu yanıltabilir ve göz yorar. Objeler ferah açık net görünür halde olmalıdır. 

 Sh.194’de insan suratlı bir maymun masada muz yerken “Masada 19 tane muz vardı. Maymun 

muzların 6 tanesini yedi. Masada kaç muz kaldı?” soruyor. 

Oysa maymun muzu mutfak sofrasında değil palmiye ağacında yer. Bu soru aynı anda Tabiat 

Bilgisine saldırıdır.  



Sh.135’de karga cevizleri sepetten çıkartıyor... Oysa karga sadece ağaçtan ceviz düşürür ve eksilme 

öğretiyorsak ağaçtan ceviz eksilir!  Karga-sepet ilişkisi şaşırtıcıdır, yanlış örnektir.  

Sh.160’da, otobüsten inen yolcular resmedilmiş; otobüsün arkası görünüyor ve yolcular sol taraftan 

iniyor. Bu durum sağdan inilir kuralına uymuyor. Karanlık çizilmiş, şoförü görünmüyor, yolcular soldan mı 

iniyor sağdan mı belli değil. Yanıltıcı resimdir.  

Sh.157’de, okul servisi ile geziye giderken molada 7 öğrencinin indiği, serviste kaç öğrenci kaldığı 

soruluyor. Bu bir şakadır; molada ihtiyaç giderilir ve geri otobüse binilir. Bu soru İngiliz fıkrasıdır ve mola 

resmi verilen görselde ise herhangi bir ihtiyaç giderecek mekânın olmaması bu şaşırtmaya uygundur. 

Yaşamla örtüşmeyen sorular matematiğin konusu olmamalıdır. 

 

Oran-orantı kuralına aykırılık: Sh.28’de olduğu gibi dengesi bozuk resimler akla ziyandır. Bu 

resimde kalemlerle masanın orantısı, sıralarla ile masaların orantısı bozuktur.  

Sh.58 de uzay resminde gezegenlerin birbirine uzaklığı orantısızdır ve üç boyutlu uzay görselinde tek 

boyutlu yazı alanı açmak bir daha orantısızlıktır.  

Kitap boyunca perspektifi bozuk çok sayıda orantısız görsel vardır. Çocuğu orantısız resimlere 

baktırarak “oran-orantı” öğretilemez. 

 

Mekânsız sorular: “Nerede” olduğu belirsiz sorular ayağı yere basmayan sorulardır. Ya da çocuğun 

nereye bakarak cevap vereceği belirsiz soru olmaz. 

Örneğin, görseli verilen karıncaları sorarken nerede olduğu belli olmayan “Kaç karınca vardır?” 

şeklinde belirtisiz cümle olmaz. (S.88, 2.kit.)  

Oysa, tanesini de sorarak “Resimde kaç tane karınca görüyorsunuz?” diye sorması gerekir. Diğer 

yandan verilen görsele baktığımızda karıncaların yaşamıyla ilgili bir yanlış daha var; yuvasına yiyecek 

taşımak yerine birbirine doğru saldırı halinde iki grup karınca görünüyor.   

Burada daha önemli pedagojik yanlış, karıncalar hareket halindedirler, ritmik dizilişte duramazlar ve 

tane oluşturmazlar, bu nedenle karıncalar matematiğin konusu değil Tabiat Bilgisi dersinin konusudur.  

Mekânı belirsiz bir soru cümlesi daha. (s.108)  

“Değeri 5 TL olan parayla neler alınabileceğini söyleyelim” sorusunda “nerede”  belirsizdir. Oysa 

bunun üstündeki soruya ait alışveriş etiketler var. Bu etiketlere baktırarak “Yukarıdaki alışveriş etiketlerine 

bakarak, değeri 5 TL olan ....” gibi, çocuğun nereye bakarak cevap vereceği açık seçik anlaşılır olması 

gerekir.  

 

Soru cümlesinde tutarsız dil: Di’li geçmişle başlayan soruyu “miştir” ile bitirmek hatadır, algıda 

muğlaklık verir. (3.Kit. s.161, 198, 199) Oysa matematik bilimi kesin sonuçlarla ilgilenir. Baştan itibaren bu 

hata egemendir. Açık seçik belirgin dil kullanılmalıdır.  

Sh.138’de “Manav İsmail Amca 19 kavundan 9’unu satarsa kaç kavunu kalır” soru cümlesinde 

kullanılan dil yanlıştır. Keza olmamış bitmemiş bir işi ya olsaydı diye muğlak şekilde sormak yanlıştır. “9 

tanesini sattı, kaç tane kavunu kaldı?” şeklinde kesin ifadeyle sorulmalıdır.  

Bu soruda “Amca” fazlalıktır, gereksiz tanımdır; Matematik sorusuna katkı veren bir sözcük değildir. 

Benzer şekilde aynı sayfada da gördüğümüz gibi, matematik sorularında teyze, amca, nine, hanım, bey gibi 

öykü anlatımındaki dil kullanılması yanlıştır.   

 

Türkçe dil ağacında olmayan sözcük: “Aynı cinsten çokluklar toplanabilir” (s.82) cümlesinde 

verilmek istenen kural algılanabilir değildir. Bunun yerine “Aynı cinsten olan nesneler toplanabilir” demek 

gerekir. 

 “Çokluk” sözcüğünü kavram olarak algılamak başlı başına sorundur. Zıt anlamlısı (azlık!) olamayan 

böyle bir sözcüğün Türkçe dil ağacında yeri yoktur, zorlama türetilmiş demektir. 

 

Olumsuzdan soru olmaz: S.138’de, 4 soru, ninesinin elini öpmeyen torunların sayısını soruyor!  

“...... Nevin Ninenin kaç torunu ziyaretine gelmedi?” 

Bu soru aile kültürümüze aykırı bir sorudur. Ziyarete gelmeyen torun kavramı Türk aile kültürüne 

aykırıdır, böyle bir soru olamaz.  

Sonucu kültürel olarak olumsuz etki yapacak bir matematik sorusu çocuğa asla sorulmaz, bu hiç etik 

değildir.  

 



Müzik alanına saldırı: Ritmik dizilişte durmayan nesneler için çocuğa “ritmik okuyun” komutu 

vermek yanlıştır, doğru müzik belleği oluşmasına engeldir. Hatta bununla müzik alanına saldırı 

yapılmaktadır.   

Aynı şekilde, temel müzik eğitim çalgılarından biri olan ksilofon (3.kit. s.184) hakkında verilen 

hatalı görsel ve bozuk sorular üzerinden çok sayıda yanlış bilgi çocuğun müzik belleğine boca edilmektedir. 

Aynı yanlışlara “sözlük” kısmında ksilofon hakkında yapılan açıklamada devam etmektedir.  

A.144’de “Birinci-Sonuncu” kavramı için kullanılan örnek yanlış örnektir, matematiksel sıralama 

kavramı bu şekilde verilemez. Örnekteki buğdayın üretim serüveni ise bir süreçtir, bu durumda ilk önce, 

sonra, daha sonra, en sonunda, gibi kavramlar kullanılır.  

 

Tahmin soruları: Tahmin, soyutlama yapmayı gerektiren bir konudur. Çocuk için yaşının 

üzerindedir.  Henüz temel kavram eğitimi döneminde, kesin sonuçlarla ifade gerektiren bir derste, tahminler 

üzerinden eğitim olmaz. Hem de karış gibi herkese göre farklı olan bir birim kullanarak tahmin sorusu 

sorulmamalıdır. (3.kit. s.190-191) 

 

Görsel Hatalar: 

İnsan beyni, ritmik dizilişte ve aynı düzlemde olan görselleri kümeleyerek algılama özelliğindedir.  

Perspektifi bozuk olan ve hizalı durmayan nesneleri çocuğun önüne koyup bak bunlara ve matematik diliyle 

anlat, gibi bir yaklaşımla hiç bir matematiksel düşünme becerisi kazandırılamaz. 

Kitap boyunca, ünite resimleri ve kapak resmi dahil, bütün görsellerde sorun var.  

Ünite resimlerinde: Görülen iki çocuğun tahtaya bu şekilde tebeşir tutmaları ve uzanıp yazı 

yazmaları mümkün değil. Keza, erkek çocuğun ayakkabıları orantılı değil.  

Ünite resmindeki yazı tahtasının sınırları belirsiz; sayfa kenarına yaslanmış resimler sınırsızlık 

duygusu verir ve sınırsızlık matematiksizliktir, mesafe kavramı vermez ve ölçülemez olduğu için 

algılanamaz, bu yüzden akla ziyandır.  

Sh.89’da görülen, düzensiz halde dokuz adet toplama işlemine ait görseller büyük pedagojik hatadır. 

Hepsi birbirine girmiş,  sınırları belirsiz, nesneleri düzensiz resmedilmiş, ne yan yana ne alt alta gelmeyen, 

resim alanına yazı alanı koymak, vb algılanması çok zor böyle karmaşık bir sayfada matematik öğretilemez.  

Benzer şekilde, s.134’de kaplumbağa sırtına, s.124’de yaprak üzerine işlem yapılmaz. Ne yaprak 

üzerine yazı yazılabilir, ne bu işlemler asma yaprağıyla ilgilidir, ne de yaprak üzerine boşluklar açılarak 

işlem yazılabilir.  

Bulutlara, gemiden çıkan dumanlara veya karikatür baloncuğuna yazı yazmanın yaşamla bağlantısı 

yoktur, algılanabilir değildir, çünkü böylelikle çocuklar mekânları birbirine karıştırmaya başlar. Ayrıca, 

bulut geçici nesnedir, üzerine kalıcı bilgi de yazılmaz, karikatür baloncuğu ise rüya imajı verir, uçar gider. 

Eğitimde bunların yeri yoktur.  

Şaşırtıcı Gece-Gündüz resmi: Sh. 143’de Gündüz’e ait resimde geceden kalma sokak lambası 

yanmakta, pencereler geceninki gibi parlamaktadır. Muğlak bir resimdir, kontrastlar açık seçik belirgin 

değildir. 

 

Farklı düzlemleri birbiri üzerine bindirmek: Algı sorunu yaratır. Gökyüzüne yazı alanı açmak, 

suyun altına, kavanozun içine, vb üçboyutlu düzleme tek boyutlu yazı alanı açmak, altına gölge koyarak 

resimleri birbiri üstüne bindirmek, farklı açılarda tek boyutlu alanları birbiri üstüne bindirmek, gibi düzlem-

boyut asimetrileriyle çocuk zemin-mekan ilişkisini kuramaz hale getirilmemelidir.  

 

Kitabın kapak resminde hata: İki çocuk yuvarlak top üzerinde bağdaş kurmuş halde görülüyor: 

Bunların matematiksel hiçbir imajı yoktur, aksine dengesizlik gibi, her an düşmeye hazır bir imaj vermekle 

aklı dağıtma işlevi görecektir.  

Bu resimde sıfır, bir ve üç sayıları gelişigüzel yazılmış haldedir, matematiksel dizilişte değildir. 

Toplama ve çıkarma işlemini top yuvarlağına yazmak olanaksızdır; uyumsuz olan matematiksiz demektir.  

 

Uzamsal Kavramlarla çelişen örnekler: İlk ünitede verilen “sağında – solunda” gibi kavramlara 

ters düşen hatalı görseller var. Örneğin sol eliyle çiçek sulayan çocuk (s.142), aşı sol koluna yaptırılırken 

çocukların sağ kolunu hazır etmeleri (s.69) yanlıştır. 



Bu resimde verilmek istenen sıra bildiren 1. 2. 3. gibi noktalı rakamı okuma eğitimi hatalı şekilde 

veriliyor; sıra bildiren cümleler alt alta yazılır, burada ise yan yana yazılmıştır. Sıra oluşturmuyor. Hatta bu 

tür basamak bildiren durumlarda “sayı” değil, “rakam” sözcüğü kullanılması gerekir.   

 

Sözlük Hatası 

Matematik kavramlarıyla ilgili sözcüklerin yer alması gereken bu bölümde, ksilofon, kilim, 

tekvando, bazlama, iskele, gibi alan dışı sözcükler yer almaktadır. Bu durum çocuğun dikkatini ana konudan 

uzaklaştırır.  

Ksilofon hakkında verilen bilgide çok sayıda yanlış bir aradadır; çubuk değil ses kutusu, gam sırası 

değil ses sırası, değnekle değil tokmakla çalınır, ksilofon metal değil ahşaptır, değişik sayıda değil farklı 

uzunlukta ses kutuları, ... gibi.  

Ksilofon tanımının içerisinde “akort” gibi tamamen alan dışı bir sözcük daha var. 

S.184’de yer alan ksilofon resminde ses kutularının (tuşların) dizilişi ters çizilmiştir, gerçekte 

uzundan kısaya doğru diziliş soldan sağa doğrudur ve ses kutularına “çubuk” demek bir daha yanlıştır. 

 

 

Ünitelerle İlgili Açıklamalar 

1. Bölüm, Uzamsal İlişkiler 

Kavramlar çocuğu kararsız kılacak şekilde dengesiz ve perspektifi bozuk yanıltıcı resimler içerisinde 

verilmektedir.  Resimler oldukça kafa karıştıracak şekilde, ya doğaya aykırı, ya perspektifi bozuk, ya 

denemesi yapılamayacak şekilde, ya karikatür şeklindedir.  

Soyut olan bu kavramların başlangıçta verilmesi somut bilim olduğuna dair algıyı bulanıklaştırır, bu 

bakımdan 2.sınıfta verilmesi doğrudur.  

Sh.2: Altında Üstünde  

Resimdeki masanın yarısı üç boyutlu yarısı iki boyutlu çizilmiştir. Algılanabilir değildir. Akıl dışı 

böyle bir resimle eğitim olmaz. Resimdeki nesneler düzensiz olmakla da kötü örnektir. 

İkinci resimde ise daha vahim bir durum var: Hareket halindeki nesnelerle matematik sorusu olmaz, 

çünkü az sonra köprüde bu görünen durum değişecektir. Sabit olan ögelerle bu kavramlar verilmelidir. 

Resmin çerçevesi bulanık olmakla bir daha yanlıştır; görme sorunu yaratır.  

Resmin köşeleri dik olmamakla bir daha yanlıştır; köşe bitiş noktası belirsizleşiyor, ölçülemez hale 

geliyor. Ölçülemezlik matematiksizliktir. 

Diğer sayfadaki resimde; yatağın altına top çizilemeyecek kadar az mesafe var ve bu yatak havada 

gibi,  masal gibi bir yatak! Yatağın uzunluğu algılanamıyor, perspektifi bozuk!  

Sh.3: İçinde Dışında 

Resimdeki kutunun içinde ayı kadar büyük çok saçlı bir erkek başı var,  ama bedeni oyuncaktır. 

Kutunun içinde başka neler var diye bu tuhaf resmi çocuğa adlandırması için soru olarak soruyor; böyle 

tuhaf resimlerle eğitim olmaz.  

Sh.4: Göletin içine balık çizmesi isteniyor, fakat çocuk suyun altına resim çizemez; soru yanlıştır. 

Böyle kavram eğitimi olmaz. 

Sh.5: Uzakta –Yakında  
Resimdeki pota arka plandayken onu merkez alarak uzaklık sorulmaz. Uzaklık, çocuğun bulunduğu 

noktadan başlamalıdır.  

Diğer resimde, kayığın yeri ölçülemeyecek kadar uzaktayken hangi eve daha yakın olduğunu 

soruyor; bu resimde hiç orantı yok, perspektifi bozuk resimdir. Kayığın her iki kıyıdan ne kadar uzakta 

olduğu karşılaştırılamaz haldedir; çocuk cevap veremeyeceği bu resme bakarken çaresizlik duygusu yaşar.  

Sh.10: Etrafında 

Dağınık halde duran bardaklar kötü örnektir. Sürahinin içindeki suyun yüzeyi ile zemin orantısız. 

Benzer hatalar bütün resimlerde var. 

Sh.11: Yüksekte Alçakta 

Tahterevallideki iki çocuğun duruşu dengesiz resmedilmiştir. Yukarıda olan çocuğun bedeni geriye 

doğru dengelenir, aşağıda olan çocuğun bedeni ise öne doğru dengelenir. 

Dengesizlik matematiğe aykırıdır. Denge ile matematiksel denklem (eşittir) kavramı aynıdır. Bu 

resimde ise beyne dengesizlik işleniyor.  

Ayrıca kavram hatası var, çocuklardan bir aşağıda diğeri yukarıdadır. Konu başlığı olan Alçak 

Yüksek kavramı bu değildir. 



Diğer resimde, balonların ikisi de yüksektedir, ancak hangisinin daha yüksek olduğu resimdeki 

perspektif hatası yüzünden belirsizdir.  

Verilen kavramlar daha sonraki ünitelerde tekrar çocuğun karşısına çıkartılmakta ve oralarda da yine 

yanlış sorularla çocuk yanıltılmaktadır. Örneğin,  Yan yana “bardak, süt, ekmek, karpuz” olan bir resimde 

“Süt kutusunun arkasında ne vardır” diye soruluyor. (Sh.49) Oysa resimde sütün arkasında olan bir şey yok, 

hepsi yan yana.   

Aynı şekilde, “Karpuzun arkasında kaç nesne olduğunu yazınız” diyor, ama karpuzun arkasında olan 

bir şey yok. Karpuzun önü arkası diye bir soru zaten şaşırtıcıdır, karpuzun elbisenin önü arkası gibi belirgin 

yönü yoktur. Eğer soru “Resimdeki karpuzun sağında veya solunda ne var” diye sorulsa bunun bir anlamı 

vardır. Çocuğa böyle anlam oluşturmayan sorular sormak çocuğa zihinsel saldırıdır.   

Çerçevesiz bir resimde arkası dönük kedinin sağını solunu sormak da şaşırtıcıdır, maalesef böyle 

soru var.  

Öğretilmeyen kavram; Yan-Kenar 

Uzamsal ilişkiler ünitesi işlenirken YAN –KENAR hiç öğretilmiyor. Oysa eski kitaplarda bu 

kavramlar öğretiliyordu.  

 

2.Bölüm, Doğal Sayılar  

Sayılması istenen nesnelerin elle dokunulabilir, tane tane, aynı hizada ve ritmik dizilişte olması 

gerekir.  Kitapta verilen görsellerin çoğu bu kurala aykırı resmedilmiş haldedir.  

Sh.15, İlk örnek “1 güneş” hatalıdır; çünkü güneş her zaman bir tanedir, ondan iki tane üç tane zaten 

olmaz. Ayrıca, güneşe bakılamaz, çocuk buna itiliyor. 

Cam akvaryumda balık: Yanlış örnektir; hareket halinde olan nesneler matematiğin konusu 

değildir, ritmik duramaz, sabitlenemez, sayılamaz, birim oluşturmazlar. Bir tane balık gözle sayılabilir belki 

ama, sayı arttıkça imkansızlaşır.  

Tabakta çilek ve vazoda çiçek, matematiksel değer ifade etmezler, sayıları arttıkça sayılamaz olurlar. 

Oysa tabak bir tanedir, vazo bir tanedir, bunlarla sayı öğretilebilir. Örneğin resimdeki vazoda iki yapraklı 

altı kenarlı bir çiçek var; çocuk burada bir sürü sayılabilir öge daha görüyor, aklı karışır.  

Sh.16: “Üzerinde 1 uğur böceği olan çiçekleri boyayalım” diyor. Ancak resimde sayılabilir çokça 

nesne var, bunların içinde seçilmesi en zor olanı çocuktan istiyor. Resimde görülen 1 saksı, 3 yaprak, 3 

papatya çiçeği, her birinin üzerinde 10 papatya yaprağı, ikisinin ortasında minicik birer uğur böceği var. 

Böceklerin sırtında daha minicik 2 benek var.  

Soru cümlesi ayrıca bozuk; TANE kullanmıyor ve 1 sayısını öğreten bu cümlede çoğul eki olan 

“çiçekler” geçiyor. Eğer 1 ile cümle kurmuşsak cümlede “ler” çoğul eki olmamalıdır.  

Sh.17: 2 Rakamı 

“Gökyüzünde 2 balon var” cümlesiyle yine havada örnek veriliyor. Balonlar havada uçup 

gitmekteyken çocuk eline alıp sayamaz ki...  

Havada ve hareket halindeki nesneler ritmik sayılabilme özelliğinde değildirler, bu yüzden 

matematiğin konusu değildir. 

“Resimleri inceleyelim”diyor, yine akvaryumda balık sayısı 2, tabakta çilek sayısı 2, vazoda çiçek 

sayısı 2 oldu. Hiç biri tanelenerek aynı hizada ritmik dizilişte duramaz!  

Sh.19: 3 rakamı 

Yine havada, 3 kuşu saydırıyor... Balıklar akvaryumda 3 oldu, çiçekler saksıda 3 oldu, çilekler 

tabakta 3 oldu... Hiç biri ritmik dizilişte, yani aynı hizada değil!  

Çocuğa hizası aynı olmayan nesneler saydırılmaz.  

Eğik 3 yazdırıyor, disleksiye yol açar; eğik E ile karıştırılır. 

 Sh.20: “3 salyangozu boyayalım”: Dağınık duran 5 salyangozdan 3 tanesini boyamak, matematiksel 

bir kazanım getirmez. Tersine 5 tane resim görüyorsa çocuk beşini de boyamak isteyecek ve bu etkinlik 

amacına ulaşamayacaktır.  

Sh.21: Ormanda karların üzerinde kardan adam olmaz. Kardan adam oyun bahçesinde olur. Çocuğa 

yaşam alanları doğru öğretilmelidir.  

Sh.22: 4 rakamı için havada dağınık şekilde uçan 4 kelebek, 2 tane dolaşan balık, 4 dağınık çilek, 4 

dağınık çiçek...  

Rakamlar arttıkça denge bozukluğu da artıyor; aritmik resimlerle çocuğun ritmik sayı sayma becerisi 

engelleniyor. Çünkü dağınık olan nesneleri hızla görmek sorundur; ritmik saymaya yani hızlı algılamaya 

engeldir.  



Hatırlayalım; insan beyni ritmik okuma ve kümeleyerek algılama özelliğindedir. Ritmik dizilişte 

olmayan nesnelerin sayılabilmesi için önce onları aynı hizaya getirmek gerekir. Resim üzerinden öğretim 

yapılırken çocuğun bunu yaması olanaklı değildir. O nedenle sayıları resimle öğretirken mutlaka aynı hizada 

ve aynı birimden olan nesneler resmedilir.   

Kitabın belirgin yanlışlarından biri de şudur: “KAÇ TANE?” sorusunu hiç kullanmıyor. Çocuk tane 

ile sayamadığı nesneleri rakam olarak yazıyor, bu bir sorundur. 

Sh.23: El yazısıyla rakamları yazarken düz yazı gibi hepsini bir satıra koymak yanlıştır. Alt alta, ait 

olduğu rakamın karşısına yazılmalıdır. Bu hata çok sık yapılıyor. 

Sh.34: 9 rakamı 

Her biri bir başka yaşam alanında duran çeşitli türde kuşlar resmedilmiş. “Bahçede kaç kuş olduğunu 

söyleyelim” diyor. Çocuğun birim oluşturmayan değişik türde kuşları sayması isteniyor.  Üstelik iki tanesi 

gece kuşu... Çocuğa böyle şaka gibi soru sorulmaz! 

Sh.39: Yumurtaları sayalım. 

Bu sayfada 10’luk sisteme ilk adım atılıyor, bunun çok net anlaşılır verilmesi gerekirken, hala ya 

yumurta gibi eline alması riskli olan ya da havada asılı duran nesnelerle öğretiliyor. Görselde ise, sınıfın 

olmayacak yerlerine on taneden az süsler asılmış, görülmesi çok zor bu minicik süsleri on taneye 

tamamlaması isteniyor... Bu, çocuğa işkencedir ve onluk sistemi süslerle öğretmek yaşamla bağını kurmayı 

zorlaştırır.  

Onluk sisteme geçildiği halde hala daha temel sayı birimi olan TANE kavramı verilmemektedir.  

 

Sh.43: Birer Ritmik Sayma. 

a-“Elif kaç taşa basarak merdivene ulaşır?” diye soruyor, ancak resimdeki taşlar ritmik dizilişte değil, 

aritmik! Aritmik şekiller sayılabilir değildir.  

b-“1’den başlayarak 20’ye kadar birer ritmik sayalım” cümlesinde “ritmik saymak” kavramı 

hatalıdır, doğrusu “birer birer sayalım” olmalıdır.  

Sh.45: 100’e kadar birer birer saymayı abaküs gibi onluk sayı sistemiyle vermek gerekirken, 

buradaki gibi karışık duran nesnelerle, göz yoracak kadar küçük çilek ve bilyelerle vermek doğru eğitim 

değildir.  

Sh.52: “Eksik sayıları tamamlayınız” resminde düz çizgide durmayan bir şekil, itici bir renkli parçalı 

yılan üzerinde yazı yazdırılıyor. Bu itici resimle matematik de itici hale gelebilir, çocuğun psikolojisini 

bozmaya yönelik böyle bir etkinliğe çocuk zorlanmamalıdır. 

Sh.53: Çocuğun karmaşık haldeyken 10’ar 10’ar sayarak elma sayısını bulması isteniyor. Oysa, 

matematiksel hedef onluk sistemi görsel algıyla vermek olmalıdır. Aynı işi bir manav sergisi önünde 

yaptırabilirdi; “Her kasada 10 elma var, manavın kaç tane elması var, onar onar sayarak bulunuz” 

diyebilirdi.  

Amaç sadece sayı saydırmak olmamalı, sayıların hayatla bağı kurulmalıdır.  

Sh.56, İkişer Ritmik Sayma  

“Çekirgeyle 2’şer 2’şer sayalım” diye bir kavram yoktur! 

Bu sayfada “birer ritmik saymak” yönergesi değişiyor, “2’şer 2’şer sayma” yönergesi veriliyor; 

tutarsızlıktır.  

Konu başlığında “2’şer ritmik sayma” derken yönergede “2’şer 2’şer sayalım” demek tutarsızlıktır. 

Çocuğun aklını karıştırır.” 

Sh.57: “Kurbağayla 5’er 5’er sayalım” yönergesi hatalıdır, çocuk ile kurbağa birlikte zıplayamaz, 

sayamaz.  

Görseldeki gibi derede irili ufaklı dağınık duran taşları beşer beşer kümeleyerek saymak olamaz. 

Deredeki taşarın hayatta sayılmasıyla örtüşen bir olgu da hiç duyulmamıştır, hatalı örnektir. 

Diğer yönergede görülen; boya kalemleri kutuda sayılmaz, çıkartılıp sayılır. Ayeıca bu resimdeki 

kalemler kutuda kırık duruyorlar, dikkatle bakılamaz haldeler. Saymak için bakarken insanın gözü 

kamaşıyor. Böyle göz yorma tuzakları içeren görseller çocuğa zarar verir. Kitap bu açıdan da çocuğun 

gelişime zarar verecek şekilde hazırlanmış görünüyor. 

.... 

 

Sonuç olarak;  

Yukarıda açıkladığım nedenlerle, 2016-2017 Ders yılında ilkokullara dağıtılan MEB Ankara 2016 

basımı, Hatice Aydın, Ebru Helvacı, Elif Kofoğlu ve Mehtap Erman yazarlı 1.sınıf Matematik ders kitabı 



çocuğun önüne konulacak değerde hazırlanmamıştır. Hataları düzeltilerek yeniden basılıncaya kadar acilen 

kaldırılmalıdır.  

Çocuğun akıl ve ruh sağlığına zarar verecek şekilde hazırlanmış olması nedeniyle sorumluları Çocuk 

Koruma Kanununa muhalefetten kanun önüne çıkartılmalıdır.  

Son olarak şunu öneriyorum; dünya çapında Nobel ödüllü bilim adamları yetiştirmiş olduğumuz 

1970’li yılların matematik ders kitaplarına bir an önce dönülmelidir.  
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