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Bir çocuğu hayal dünyasına taşımak ve ona hayallerinde ortaklık etmekten kıymetlisi var mı 

bu dünyada? Saçını okşadığın gibi ruhunu da okşamak, bedenini kucakladığın gibi kalbini de 

sarmalamak… Bunun için en özel yollardan birisi de çocuk kitaplarından geçmekte. Sizi hayal 

dünyasında maceradan maceraya atıyor, duygu selinde sürüklüyor. 

Deniz altı yaşamının gizemli dünyasına yolculukta karşılaşabileceğiniz rengarenk çeşitlilik, 

benzer şekilde çocuk edebiyatı yolculuğunda da karşınıza çıkmakta. Birbirinden farklı 

temalar, heyecanlı maceralar, hayal dünyasına yolculuk, yazarların kendine has üslupları, 

rengarenk kapaklar, afilli başlıklar, eğlenceli tasarım ve çizimler, arka kapak yazıları, ünlü 

yazarlar, çok satanlar reyonu...Binbir çeşit içerisinden neyi, nasıl seçeceğini bilemiyor insan. 

İçlerinde kaybolmamak mümkün değil.  

Kitap kurdusunuz ve çocuğunuzun da kitap kurdu olması için elinizden geleni yapıyorsunuz. 

Kitap almak için çıkıyorsunuz. Yola çıktığınızda nasıl bir kitap seçeceğinize dair düşünceler 

havada uçuşuyor. Varoluş gayemiz, iç huzurumuz, milli ve manevi değerlerimiz, ilkelerimiz, 

misyon ve vizyonumuz, ana amaçlarımız… Aynı zamanda yanınızda da yaşı gereği bu kadar 

kriteri olmayan, daha gelişigüzel yaşayan, belki de ölçme, değerlendirme ve doğru karar 

verme becerileri gelişmemiş eğlence odaklı çocuğunuz var. O zaman bu kitabı kim seçecek? 

Konu çocuklar olunca işler biraz karışabiliyor. Ama bir gerçek var ki çocuklara yapılan 

dayatmalar genellikle ters tepiyor, iş birliği olduğunda ise çoğunlukla iki taraf da mutlu 

oluyor. 

Kitap seçimindeki alternatif yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarına bakalım. Kitabı yetişkin 

olarak belirlediğimizde otomatik filtreleme ile ideolojimizi, varoluş gayemizi, ilgi duymasını 

istediğimiz alanı direkt empoze edebiliyoruz, bunu da genellikle örnek almasını istediğimiz 

bir yazarın kitaplarından seçerek yapıyoruz. Ama çocuk karakter olarak bizimle aynı değilse, 

kitabı okurken/ dinlerken bizimle aynı heyecanı hissedemeyebiliyor. Kitap çocuğun ilgisini 
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çekmiyor, çocuk kitabı yaşayamıyor. Sonunda kitap okumak istemeyen, bundan zevk 

alamayan, belki de kitap okuması için baskılara maruz kalan bir çocuk oluyor. Okuyacakları 

kitapları çocukların belirlediği durumlarda ise çocuklar okumaktan zevk alıyor, kitabın 

başından kalkamıyor. Ama çocuklar kendi okuyacakları kitapları seçerken popülarizmin 

etkisinde kalabiliyorlar, manevi ve milli değerlere uygunluğu düşünemeyebiliyorlar. 

Çocuk kitabı seçimlerinde tercihim önce ebeveyn olarak inceleyip uygun görülen alternatifleri 

çocuğa sunarak içlerinden kendisinin seçim yapmasını sağlamak. Burada hem siz süzgeçten 

geçirmiş oluyorsunuz, kitap kalite standartlarınıza her türlü uygun olmuş oluyor. Hem de 

çocuk son tercihi yaparak ilgi alanını belirliyor. Tercih ona bırakıldığı için de önemsendiğini 

düşünüyor, özgüven sahibi oluyor, kendini daha yetkin hissediyor. Seçim sonrası çocuğun 

kararını desteklemek, takdir etmek önemli. Seçtiği kitabı neden tercih ettiğini ve kitabın 

uygunluğunu konuşmak da ileride bireysel kitap seçimleri için bir nevi hazırlık olmakta. 

Kabul etmek lazım ki ergenliğe yaklaşan çocuk aynı hızla da ailesinden uzaklaşıp bireysel 

kararlar almak istemekte. Şartlar böyleyken bir ergenin kitaplarını ebeveynin belirlemek 

istemesi biraz ütopik geliyor doğrusu. Ergenlik dönemine kadar verilen tüm değer 

yargılarının ışığında kararları kendisinin verebileceğini inanmak ilişkide kilit rol 

oynayacaktır. Severek okuyacağı kitapları seçmekte bir yetişkin kadar özgür olmalı. Ancak 

her özgürlüğün de bir sınırı olduğunu unut(tur)mamak gerekir. Bu sınırları birlikte çizip kitap 

seçim kriterlerini belirleyebilir ve seçimde son kararı kendisine bırakabiliriz.  

Kitap seçiminde hatta çocukları ilgilendiren her türlü konuda, yetişkinler olarak onlara uygun 

seçenekler arasında karar verme imkânı tanımak kişisel gelişimleri için son derece kıymetlidir. 

Bu imkân gelecekte kendi kararını kendi verebilen, verdiği kararın sorumluluğunu da alabilen 

nesiller oluşmasını sağlayacaktır. 

 


