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Çocuk kitaplarında “mahzurlu
içerik” arttıkça bunları derli
toplu bir araya getirip, duyurmak isteyen sosyal medya
hesapları oluştu. Takip önerisi
kısmında birine yer verdik. Biz
kitaplara gelip, konuyu örneklendirmiş olalım.

Bütün Farklılıklar
İyidir/mi?
Çocuk kitaplarında “mahzurlu içerik” arttıkça
bunları derli toplu bir araya getirip, duyurmak isteyen sosyal medya hesapları oluştu.
Takip önerisi kısmında birine yer verdik.

Ç

ocukların dünyasının
masum olduğuna inanırız. Gerçekten de
böyledir. Bu yüzden bu
masum dünyada işlenen suçlar,
bazen ufak hatalar bile canımızı daha çok sıkar. Bir yetişkinin aç kalması ile çocuğun
aç kalması aynı değildir. Bir
yetişkine şiddet ile bir çocuğa
şiddet farklı tepkiler verdirir
bize.
Bu masum ve savunmasız
dünyada, çocuk kitaplarının
da çocuklar kadar güzel olduğunu varsayıyoruz. Bu
konudaki beklentimiz ve
hüsnüniyetimiz, son yıllarda çok daha fazla
baltalanıyor. Her
ideoloji kendini,
ürünlerinde
belli eder,
evet. İşte
bu durum
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çocuk kitaplarına da epey yansımış durumda. Bazı yayınların
kasıtlı proje olduğu net olsa da,
bazılarının popülerliğin kuvvetli akıntısına kapılıp gitmiş,
kurduğu cümlelerin, yerleştirdiği resimlerin nereye varacağını, bu gidişatın onu
nereye sürüklediğini
düşünemeyen ekiplerin işi olduğunu sanıyorum.

Reklamın kötüsü olmaz düsturunca kitapların adını vermeden bahsetsem dedim önce.
Fakat bu defa da daha fazla
merak edileceği için daha çok
ilgi çekmesine gerek yok diye
düşündüm. O yüzden isimleriyle, kitapları da anacağım.
Cinsiyetlerin Eşitliği ve Reenkarnasyon
İlki En Sevdiğim Renk, Doğan
Egmont Yayınları. Sıradan bir
kurgu… Bir çocuk balon almak istediğinde, hangi renk
balonu tercih edeceği sorulur
ona. Sevdiği renkleri düşünür çocuk ve sonunda tek
renk bir balon değil, rengarenk bir balon istediğine karar
verir. Kurgu sadece bu kadar
olsa, belki sıkıntılı olduğunu
düşünmezdim. Fakat çocuk
renk seçimi için düşünürken,
sınıftaki bütün kızların pembe,
erkeklerin mavi renk sevdiğini hatırlıyor. O sayfalarda, kız
öğrencilerin başında pembe
kalp, erkeklerin başı
üstünde de mavi

kalp resmedilmiş. Bir tür renk
kodlaması yapılıyor çocuğun
zihninde. (Halbuki bilirsiniz,
pembe-mavi ayrımı genellikle
geçerli olsa da, pek çok çocuk
farklı renkleri de sever). Daha
sonra kahraman renklerin hepsini sevdiğine karar verdiğinde
de, çocuk renkli bir kalp ile
resmediliyor, ki bu simge, artık
belli bir yönelişle özdeşleşmiş
durumda.
Farklılıkların güzelliği, kabul
edilmesi gerektiği, kitaplardaki
karakterlerin ırkları, boyları,
mali durumları, çeşitli engelleri
söz konusu olduğunda –yerine göre- bir erdem olsa da, bu
farklılık algısı geniş tutulunca
konu cidden “farklı” boyutlara kayabiliyor. Tercihlerin
farklı olabileceği düşüncesi,
cinsiyet tercihine kadar gidebiliyor. Sosyal medyayı biraz
takip ettiğinizde, çocukların
cinsiyetsizleştirildiğini (kıyafet,
aksesuar, kitaplardaki çizim),
cinsiyet değiştirmek isteyen
çocukların ne kadar popüler
kılınıp, el üstünde tutulduğunu üzülerek göreceksiniz. Ne
demişler, ağaç yaşken eğilir.
“Ben çocukken de böyleydim.”,
dedirtilmesinin bir yolu, çocuğun bu yönde yetiştirilmesi
değil mi? Çocuğu yetiştiren ne?
Maruz kaldığı her şey…
Bir başka kitap Gökyüzündeki Mor Bulutlar ve Mart 2018
itibariyle tam 33 baskı yapmış. Bir Hint efsanesinden
(uydurma mı gerçek
mi diye Google’a
yazdım, gerçek olup
olmadığından çok,
birçok insanın bunu
merak edip, araması
beni şaşırttı) yola
çıkarak insanlığını unutmuş
beşeriyetin,
nasıl doğru
yola çekil-

