Türkçe kitabında oyuncak piyasasının markası Beberobo!
“İlkokul Türkçe 1. Ders Kitabı” içerisinde. Yahya Alakay imzalı “BebeRobo” başlıklı
bir yazı var, 130.sayfada başlıyor 139’a kadar sürüyor. Merak ettim, arama motoruna
yazdım.... Robot Bebek piyasası açıldı önüme.
https://tr.linkedin.com/in/bebe-robo-a05523118
Torun özleyen ninelere bile satış yapılırken reklam filmleri var.
https://www.youtube.com/watch?v=OA0F6JR-_Q0
https://www.youtube.com/watch?v=ShBDUGCX7XU
https://www.youtube.com/watch?v=ELfxyCGm9qU
https://lista.mercadolivre.com.br/brinquedos-hobbies/bonecas-bebe-robo-baratas
Türkçe kitabındaki Beberobo’ya devam edelim.
Bir küresel tekel ders kitapları içinde reklam ediliyorsa... Müthiş zekâ, tebrik etmek
lazım. Beberobo her yazıldığı yerde özel isim muamelesi görüyor, büyük harfle başlıyor.
Türkçeyi de artık robotlarla öğretiyoruz, böyle bir yere geldik. ABC'yi robot
üzerinde(s.124) öğretiyoruz. Robotun yan çizgilerine yukarıdan aşağı eğri büğrü yazılmış
harflerle öğretim zaten olmaz. Fakat maksat robotla alfabeyi eşleştirmek olunca... Çocuk
yüzlü bir robot ile tanışma ve robota bir ad verme etkinliği burada başlıyor. Sevimli hayalet
diye başlayan bozuk iletişim gibi.
Türkçe kitabında çocuğa kendi aile akrabaları öğretilmiyor ama robotlara isim koyarak
onlarla psikolojik bağ kurduruluyor. Bu duruma psikologlar bir isim koymak durumundadır.
Sayfalarca Beberobo etkinlikleri okuyor çocuk, bulmacalarına kadar var.
s.130, tam sayfa resim: Karikatür bebek yatakta ve etrafında elektronik aygıtlar...
Üst başlık sağ kenara iliştirilmiş not gibi: “Makineler hayatımızı nasıl kolaylaştırır?”

S.131: (Başlıksız okuma metni, ilan yazısı gibi. Paragraf başı yapmadan satır başından
direk başlıyor.M.M.)
Anneler, babalar müjde! İcat Taci’nin bu yepyeni projesiyle kendinize daha fazla
zaman ayırabileceksiniz. Bebeğiniz artık emin ellerde. Siz huzur içinde işlerinizle
meşgul olabilir, deliksiz uykular uyuyabilirsiniz.
1-Yandığında üzerindeki desenleri dönerek duvara yansıtan ve ninni söyleyen duvar
lambası,
2-Bebek ağladığında ve beşikten fırar ettiğinde anneye seslenen hoparlör sistemi,
3-Ahtapot kollar (Alt değiştirme, gazını alma, besleme, oynatma işlerini yapar.),
4- Annenin istediği zaman bebeği ile uzaktan iletişim kurmasını sağlayan ekran,
5-Yedek besin deposu,
6-Yangın çıkışı,
7-Oyuncak kutusu,
8-Kirli ve temiz bez dolabı,
9-Bebek ağladığında sallanan beşik,
Yahya ALAKAY
-Kısaltılmıştır.......
131.sayfa burada bitiyor. Sayfa boyunca virgüllerle biten satır sonları dahil yazım
hataları aynen buraya alınmıştır. Hem cümle yapısı bu yaşa denk değil, hem cümlelerde dokuz
on kelimeye varan uzunlukta cümleler... Sormak gerek, yeni okuma yazma öğrenmiş ilkokul
birinci sınıf çocuğunun önüne koyacağımız eğitsel okuma metni bu mu olmalıdır? Cin Ali
serisi, Ayşegül kitapları vardı eskiden, ne güzeldi hepsi. Hayattan bu kadar kopuk, fıkra gibi,
bütün anne-bebek ilişkisini yırtıp çöpe atan böyle bir yazı çocuğun önüne konulabilir mi?
Vicdansızlıktır!
Yetişkinlere yönelik teknolojiyle alay eden bir karikatür ve ona bağlı yazılmış şu
satırlar 7.yaşındaki çocuğa okutulur mu?
....
s.133 de, sorular:
1- Beberobo bebeğin bezini nasıl değiştiriyor?
2-Anne bebeğiyle nasıl iletişim kuruyor?
3-Bebek firar ederse annenin nasıl haberi oluyor?
4-Beşik ne zaman sallanıyor?
5-Sizce neden beşikte besin deposu vardır?

s.134: 3. Etkinlik:
1-Beberobo’da elektrikle çalışan eşyaların adlarını yazalım.
2-Resimdeki biberon sayısı kadar şekil boyayalım.(Ortada bir resim yok! M.M.)
4.Etkinlik: Metne farklı bir başlık yazalım. (Bir metne iki ayrı başlık olmaz! M.M.)
s.136. Beberobo’ya başka hangi özellik eklenebilir?

6.Etkinlik:Beberobo’nun komik olan üç özelliğini yazalım.
7.Etkinlik: Ahtapot kolların yaptığı işleri işaretleyelim.
-Ninni söylüyor. -Alt değiştiriyor. -Besliyor. -Anneye sesleniyor. -Gazını alıyor. Oynatıyor.
s.139. 10.Etkinlik:
Yanlış yazılan kelimelerin doğrularını bulmacaya yazalım. Renkli kutulardaki harfleri
yazıp şifreyi bulalım. (Bu kadar yanlış kelimeyi çocuğa okutmak işkencedir! M.M.)
1-elektirik, 2-lampa, 3-telefizyon, 4-kemara, 5-haporlör, 6-bilgisaray, 7-piriz, 8-billim,
9-ekiran
Bulmacanın şifresi: Beberobo
.....
Türkçe ders kitabında Beberobo ve Ekranza başlıklarının yer aldığı 8.Ünitenin teması
“Bilim ve Teknoloji” olarak veriliyor. Sormak gerek; biz, bilim ve teknoloji öğretiyoruz
zannederken çocuğu gerçek dışı ve tuhaf ilişkilere mi kurguluyoruz?
Altı kere Beberobo kelimesi geçiyor, onunla etkinlikler yaptırılıyor, bulmacalar
oynatılıyor, tam dokuz sayfa çocuk onunla yatıp kaldırılıyor. Çocuğun aklına annesinin
babasının adından çok, Beberobo yazdırıyor; bu bir eğitim kitabı olamaz!
Bu kadar Beberobo reklamı bedava olmaz elbet, bu bir piyasa kuralıdır. Bu kitap
piyasaya göre eğitim modeline geçtiğimizin de belgesidir. Her ne kadar kitabın yayıncısı
MEB (Ankara 2017) görünüyorsa da kitabın üç yazarı (Davut Civelek, Derya Yılmaz
Gündüz, Fatma Karafilik) TTK Bşk A.Durmuş’un kurucusu olduğu EDAM şirketinin
yazarlarıdır.
....
Siberton neymiş meğer...
Kitapta (s.119), Ekranza başlıklı metinde dikkat çeken Siberton adlı robot köpek var,
elektronik kumanda kelimeleri onunla öğretiliyor; aç, kapat, sesi aç, sesi kapat, internet,
tablet, bilgisayar ve Siberton kelimelerini yazmayı ve okumayı öğretiyor. Robot köpeğin
kumandası da iki çocuğun elinde olan bir de bulmaca etkinliği yaptırıyor.
Yönergesinde en önemli kelime Siberton oluyor, onunla başlıyor ilk cümle!

Bulmacanın iç yazısında Türkçe imla hataları var; “erenin”, Sibertonun”.
İkincisi; yön belirteci olarak ok işaretleri kullanmak yerine Türkçe cümle kesip
parçalanarak ve tuhaf şekilde oraya buraya kırpıp atılarak yazılmış haldedir. Böyle bir okumayazma eğitimi asla kabul edilemez.
Merak ettim, bu kadar ısrarla öğretilen şu kelime de bir firma reklamı olabilir mi diye,
arama motoruna Siberton yazdım. Çocuklar da aynı merakla arama motoruna yazarsa ne
görecekler?
Karşıma iki Siberton geldi, biri Kilise:
1-Siberton Baptist Church, Attalla, Alabama

2-Siberton Çit Satışları, Attalla.
Kilisenin sitesini tıklayınca İngilizce: “Learn How to Pray to God” (Allaha Nasıl Dua
Edilir Öğren” kitabının reklamı çıkıyor. Oradan tıklayınca İsa ve İncil anlatılıyor. Oradan
tıklayınca video izlemek geliyor. Videoları tıklamadım. Böyle siteler tıklamaların sonunda
genellikle adres isteyip kargo kitap bir şey gönderirler.
.....
Kitabın 15.sayfasında, “Odam Lokanta” başlıklı metinde, odadaki her şey altüst olmuş
halde resmedilirken duvarda bir poster var, tek düzgün olan o. Postere dikkatle bakınca Yahya
Alakay’ın Birdirbir dergisi için yaptığı Filistin karikatürü olduğu anlaşılıyor.
https://tr.scribd.com/doc/11524410/Birdirbir-Filistin-Ozel-Say%C4%B1s%C4%B1
Dergi Edam yayınıdır. Alt başlığı: “eğlenceli din eğitimi ve kültür dergisi” ve “Filistin
Özel Sayısı” yazıları var. Kapağında, “herkese büyük boy poster hediye” yazısı var. Bu kapak
resmi bir poster olarak Türkçe kitabımızın 15.sayfasına girmiştir. Oyun içinde oyun, resim
içinde resim!
.......
Kitabın arka kapağında Güven Usta reklamı var; o bir robot, çeşme var, bu çeşmeden
su içilmez uyarısı var, çocuk eğilmiş su içiyor, Robot Güven Usta(!) çocuğu içmemesi için
uyarıyor, bir de konuşuyor; “İşaretler sağlığına koruman için seni uyarıyor. Değil mi ustam!”
Nereye geldik? Kitap boyunca çocuğa yaşamsal hiçbir bilgi verilmezken, çocuk
elindeki Türk kitabını kapattığı zaman yaşamsal olan bilgiyi bir robot veriyor! Üstelik
resimdeki içilemez olan su için yaya kaldırımına şahane bir de çeşme yapılmış, ne mantıktır!
Yetmedi; bu tanıtımın altında ÇSGB ve “Güvenle BÜYÜ Türkiye” (Türkçe yazım kuralına
uymadan) yazıyor.
Merak ettim, Güven Usta aradım internette, buldum.
http://publicad.com.tr/guven-usta-cizgi-bant/
Eğitim programlarına uygun olmak sözü var. Evet doğru, bu kitaptaki robotlara
uyuyor. Neden dört kollu bu güven usta, cevabını buldum.
Yani ülkemiz robotlarla mı güvenle büyüyecekmiş! Bu bir masal kitabı olsa gerek,
yüzyılımızın masalı! Bir de “Güvenle Büyü Türkiye” diyor
Çocuklar nereye kadar masallarla büyürse Türkiye de o kadar büyür!
Eskiden birinci sınıfta hangi üniteler işlenirdi, hatırlatmak isterim. Okuma yazma
öğretiminden sonra yapılan Türkçe derslerinde bir yandan sesli okuma ve güzel yazma, güzel
konuşma etkinlikleri devam ederken, beraberinde Hayat Bilgisi konularını veren okumalar
yapılırdı. Bu nedenle 1.sınıfta Türkçe ile Hayat Bilgisi kitabı bir tek kitap olurdu.
Türkçe-Hayat Bilgisi konuları: Okul Hayatımız, Cumhuriyet Bayramı, Evimiz
Ailemiz, Yeni Yıl, Sağlığımızı Koruyalım, 23 Nisan, Ders Yılı Sonu.
Lütfen elli yıl önceki eski ders kitaplarıyla şimdikileri karşılaştırınız.
....
Google’da “Beberobo” ararken önüme düşen Berobo...
Yanlışlıkla “berobo” geldi önüme. Bu kelimenin Lazcada çocuk demek olan “berepe”
ile sesdeş olduğunu düşündüm, merakla tıklamaya devam ettim, TRT’nin ve İngilizce ders
kitaplarının çizgi kahramanları çıktı karşıma.
Daha önce dava açtığımız İlkokul 2.Sınıf “I Know English” kitabındaki dört kollu
kafadan bacaklı tek gözlü canavar (monster) resimleriyle aynı elden çıkmış çizimler.

Bu kitabın çizeri Hüseyin Diker’di. TÜBİTAK (Eğitim Dairesi
(Prog.Gelş.Uzm.Selçuk Özdemir) ile MEB Komisyon işbirliğinde hazırlanmıştı. Dava
açtıktan sonra MEB’dan savunma istendi. MEB’dan mahkemeye “Komisyonda tespit edilen
yanlışların düzeltilmeden kitabın basıldığı fark edilmiştir, kitabı zaten kaldıracaktık” mealinde
cevap gönderildi, bunun üzerine mahkeme “Dava konusuz kalmıştır “diyerek davayı
sonlandırırken MEB’nı dava masraflarını ödemeye mahkûm etti. Maalesef daha sonra basılan
İngilizce kitaplarında da benzer tuhaf resimler yer aldı.
Çocuklarımızı bu kadar gerçek hayattan uzak yetiştirmemizin elbet bir bedeli
olacaktır. Ya da şöyle sorayım; çocuklarımızın sürekli hayal aleminde kalmaları onlara bizim
kendimizin vermek istediği gelecek olabilir mi?
Mahiye Morgül 17.12.2017

