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İnsanın, doğumdan sonra bebeklik ve ergenlik dönemleri arasında yaşadığı süreye çocukluk 

dönemi denir. Daha açıklayıcı bir ifade ile konuşma ve yürüme kabiliyetlerinin kazanılmasıyla 

birlikte başlayan döneme çocukluğun başlangıç dönemi, cinsel gelişimin başladığı ergenlik 

dönemine ise çocukluğun bittiği dönem deriz.  

Evrensel olarak çocukluğun tanımı aynı olsa da tarihsel sürece baktığımız zaman toplumların 

çocuğa verdiği norm ve değer değişiklik göstermektedir. Hatta aynı toplumun tarihsel 

gelişimine bir göz attığımız zaman kendi içinde bile değişiklikler görürüz ama çocuğun önemi 

ve kıymeti hemen hemen tüm toplumlarda ve dinlerde aynıdır. Öncelikle biyolojik olarak 

bakacak olursak çocuk, insan neslinin ve soyunun devam etmesi için önem arz etmekte olup 

bu durum insanlarda çocuk sahibi olma arzusunu uyandırmıştır. Kültürel olarak ise çocuk, 

bulunduğu dönem içerisinde geçmiş ve gelecek nesiller arasında tam anlamıyla bir köprü 

vazifesi görür ve toplumun sahip olduğu kültürü gelecek nesillere aktaracak çok kıymeti bir 

aracıdır. Toplumsal olarak baktığımız zaman ise bugün çocuk olanlar yarın yetişkin olacağı 

için bulunduğu toplumda iyi yetişmiş olan çocuklar iyi bir toplumu oluşturur.  İşte bu 

nedenlerden çocuk önemsenmiştir. İyi bir toplumun yolu yetişmiş bir bireyden geçerken 

eğitimin olmazsa olmazı okumanın öneminden bahsetmemek olmaz. 

Okuma; görme, dikkat, algılama, hatırlama, seslendirme, anlamlandırma, sentezleme, 

çözümleme ve yorumlama gibi farklı bileşenlerden oluşan, karmaşık bir zihinsel süreçtir. 

Birçok kişi tarafından okumanın tanımı yapılmış ve farklı yönleri ele alınmıştır fakat ortak bir 

tanım ortaya çıkmamıştır. Okuma eyleminin yapıldığı kitap insana farklı deneyimleri, bakış 

açılarını, hayal dünyasını aralayan bulunmaz bir kapıdır. İnsan toplam ömründe gezip 

görmekle edinemeyeceği bilgi ve tecrübeye kitap okumakla sahip olabilir. Kişinin kitapla 

buluşması zaman içerisinde giderek erken yaşlarda gerçekleşmeye başlamaktadır. Elli yıl 

öncesi insanlar kitaplarla genel olarak ilkokulda buluşurken, günümüzde çocuklar aileleri 
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aracılığı ile iki – üç yaşından itibaren kitaplarla buluşabilmektedir. Kitapla ne kadar erken 

tanışılırsa o kadar yararlı olduğu değerlendirilmektedir. Okul öncesi döneminde resimlerine 

bakarak kitap okumak çocuğun eleştirel düşünmesini destekler analitik düşünme, problem 

çözme, üreticilik becerilerini geliştirir. Bunun yanında sosyal, duygusal, bilişsel ve dil 

becerilerinin gelişmesini olumlu yönde etkiler. Hayatımız boyunca aynı dönem içinde 

olmadığımızı düşününce gelişim dönemlerine göre eğitim ve kitap seçimini düzenlemek 

gerektiği bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitimin daha anne karnında başladığını 

düşünürsek hamilelikle beraber eğitim başlamış demektir. Doğumdan sonra 0-2 yaş arası 

bebeklik dönemi çocukların en hızlı büyüyüp geliştikleri dönem olarak bilinir. Bu dönemde 

çocuklar gördükleri, duydukları her şeyi zihinlerine kaydederler. Bu dönemde her anlamda 

tamamen anneye bağımlı olan bebek eğitimi yönünden de doğal olarak ebeveyn rehberliğinde 

ilerler. 3-6 yaş arası ilk çocukluk oyun dönemi çocuğun okul öncesi dönemini içine alan aktif 

olarak dışa yöneldiği uyaranları fark ettiği kendini ve bedenini daha yeni keşfettiği dönem 

olup bu dönemde çocuk henüz doğru ve yanlış ayrımını yeteri kadar yapamaz durumdadır. 

Eğitim yönünden de yine ebeveyn rehberliğinde ilerler. 6/7-11 yaş arası ikinci çocukluk ilkokul 

dönemi aile ortamından çıkıp dış dünya ile iç içe olmaya başlayan çocuğun ilkokula başladığı 

dönemdir ve okuma yazma öğrenilir. Mantıklı düşünme başlar. Artık karar verebilme 

yolunda büyük bir yol kat eder. Bu dönemde çocuk ebeveyn kontrolünde değil eşliğinde 

seçimini yapmalıdır. 12-18 yaş ergenlik döneminde ise kimlik arayışına odaklanan çocukta 

soyut düşünme ve bilimsel sorgulama gelişmiştir. Ne yetişkin ne çocuk sayılabilen bu 

dönemde birey oldukça fırtınalı bir dönem geçirir ve çevresiyle sürekli bir savaş halindedir. 

Anne ve baba bu dönemde ona güven sağlayacak ve kendi kendine karar vermesine olanak 

sağlayacak hareketlerde bulunmalı ve kararları alan değil ama eşlik eden, rehber olmalıdır. 

Toplumun en küçük yapısı olan ailede çocuğun gelişim dönemlerine bakıldığı zaman 

görüldüğü üzere karar verme ve tercih etme yönünden farklılıklar çok net görülmektedir. Tam 

olarak zihinsel ve bedensel gelişime ulaşana kadar aile kontrolü baskıcı değil rehber olucu 

şekilde çocuğun yanında olmalıdır. Özgüven açısından ve sağlıklı bir bağımsızlık 

kazanabilmesi için çocuk kitaplarını kendi seçmeli, seçtiği kitaplar aile denetiminden geçmeli 

tamamen kontrolsüz bırakılmamalıdır. Aile denetiminden geçen kitaplarda uygunsuz içerik 

görülürse çocuğun tercihine itiraz gibi değil, yapıcı bir anlatımla neden sonuç ilişkisi kurarak 

niçin okunmaması gerektiği sadece tavsiye edilir. Zihinsel ve bedensel gelişimini sağlıkla 



tamamladıktan sonra artık çocuk kendi kontrolünde okuyacağı kitaplarını kendisinin seçmesi 

birey olma yolunda bağımsızlık ve kendine olan güveni açısından tamamen olumlu bir sonuç 

sağlayacaktır. 

 

 


