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Ah o güzel çocukluk günlerimiz. Her şeyi yeni keşfettiğimiz, umutlarımızın en yüksek, 

duygularımızın en temiz olduğu zamanlar… İlk çiçekle, ilk böcekle, ilk arkadaşla, ilk 

öğretmenle, ilk kitapla tanıştığımız zamanlar… 

İlk kitap deyince de aklıma, ders kitabı dışında tanıştığım ilk kitap olan; bir okuma 

yarışmasında kazandığım kitap gelir. Şu an kitabın ne adını ne de konusunu hatırlamıyorum. 

Kitabı kazanmış olmak beni çok mutlu etmişti. Aslında kitabı kazanmaktan ziyade okuma 

yarışmasında birinci olmak beni çok mutlu etmişti. Herhalde öğretmenimizde bize uygun 

kitaplar seçmiş olmalı ki çok zevk alarak okuduğumu hatırlıyorum. Daha sonraları nasıl 

kitaplar seçtim? Açıkçası çok bilinçli değildim. Her önüme geleni okumak gibi bir oburluğum 

vardı. Giderken yerlere savrulan gazetelere, kağıtlara varıncaya kadar… İlk okul süresince; 

okuma yarışmalarında kazandığım kitaplar dışında kitabım olmadı. Şükür ki sınıf 

kitaplığımız zengin sayılırdı. Zamanla daha seçici oldum kitaplar konusunda. Belli türlere 

eğilimim daha da arttı. Ama bir küçük çocuk kitap seçerken; neler dikkatini çeker diye 

düşününce… Aklıma gelen şeyler var. Öncelikle görüntüsünün beni cezbetmesini beklerdim.  

Çocuk kitabı seçilirken, kitabın dış görünüşüne dikkat edilmelidir. Ama bazen dış görünüş 

aldatıcı olabiliyor. Bakıyorsun dış kapak çok güzel, renkli, çocuğun fiziki yapısına uygun, 

taşıyabileceği nitelikte. Renkler çocuğun sevebileceği tarzda, onu mutlu edecek renkler. 

Çocuğa hayal dünyasının kapılarını açacak çizimler, desenler, görüntüler var. Ama içerik aynı 

olmayabiliyor. Kitabın kapağı ve içeriği, birbirini tamamlamalı ve uyumlu olmalıdır. 

Çoğu zaman çocuğun kitabını kendisi seçmesi taraftarıyım. Ama kendi tecrübemden yola 

çıkarak bazı şeyler söyleyeceğim. Çocuğun kitap tercihini, tamamen kendine bıraktığınızda, 

kendisine artı bilgi, beceri ve zevk sağlayabileceği bazı kitapları fark etmeyebiliyor. Artı 

özelliklerin ve değerlerin neler olduğunu bilmiyor olabilir. İşte bu sebeple anne-baba, 
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öğretmen, kütüphaneci, akl-ı selim ve çocuğun fiziksel, ruhsal ve duygusal gelişimini bilen bir 

büyüğün tavsiyesi; bana makul geliyor.  

 Kitap alınırken çocuğun zevkleri de göz önüne alınmalı. Macera kitapları okumayı sevene, 

çok sakin ilerleyen bir kitap okutmaya çalışmak çocuğun okuma zevkini öldürebilir.  Birkaç 

kitap aynı anda satın alınacaksa, alınacak kitapların çoğu için, çocuğun istekleri dikkate 

alınmalı. Çocuk bir sonraki kitap alımını heyecanla beklemeli. Okuma aşkı, okuma sevgisi 

devam edebilsin. Bir kütüphaneci olarak; meslek hayatımdaki tecrübelerimden öğrendiğim 

şeylerden biri, çocuk bir kez kitaptan soğursa, kitapla tekrar yeni bir başlangıç yapmasını 

sağlamak çok zor. Okuma isteğini söndürmemek adına; çocuğu tanıyarak, ilgi alanları 

sorularak, hevesleri, sevdiği şeylere göre kitaplar seçilmeli. Sevdiği konular üzerinden giden, 

dili çocuğun diline uygun kitaplar seçmek çok önemli.  Bazen aynı kitaba; iki farklı çocuk farklı 

tepkiler verebilirler. Çocuğun mizacına uygunluk işte burada ortaya çıkıyor. 

Kitap alırken çocuğun istekleri önemli ama kitabın içeriğine baktığımızda, bizzat içeriğe, 

içeriğin diline, içeriğinin anlatım tarzına dikkat etmeli. Tüm bu özellikler göz önüne alınarak, 

bir yöntem izlenebilir.  

Çocukla bir kitabevine gidince hem çocuk hem anne baba mutlu ayrılabilmeli kitabevinden. 

Çocuk ve duygularının dikkate alındığı; anne ve babanın çocuğun duygusal, ruhsal ve zihinsel 

gelişimini dikkate aldığı şeylerin içerikte bir araya gelebildiği güzel anlar olmalı. 

 

 


