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Kitap, uçsuz bucaksız bir derya. Yaşanmayanı yaşatır, görülmeyen yerleri anlatır, tanımadığın 

kişileri sevdirir… Öyle birkaç satıra da sığdıramazsın kitabı anlatmayı. Kimilerine yeni dostlar 

kazandırır kimilerine gurbette yoldaşlık eder, dost olur kimilerine ise en büyük öğretmen olur. 

Öyle “boş zamanlarda” yapılacak bir eylem de değildir kitap okumak. Hususi hazırlık şarttır. 

Bazı büyük yazarların yaptığı gibi takım elbise giyerek okuyamasak da kitaba hürmet gerekir 

nasiplenebilmek için. “Okumadığın gün karanlıktasın” diyor ya üstat Nuri Pakdil, aydınlık 

günler için düzenli okumak da şarttır.  

Peki ne zaman kitaplarla tanışmak gerekir dersek işte bunun cevabı çok nettir: Olabildiğince 

erken, anne karnında. Ama elbette hayatın hangi döneminde olursa olsun geç kalmış sayılmaz 

insan. Kitaplarla, hikâyelerle erken tanışan insanın dünyasındaki zenginlik hemen fark edilir. 

Mehmet Akif’in daha çocuk yaşta hikâye dinlemeyi çok sevdiğini hatta ona hikayeler anlatan 

komşu teyzenin arada uyuklamalarında onu uyandırmak için sobanın üzerinde ısıttığı 

cevizleri onun kucağına bıraktığını okumuştum bir kitapta.  

Çocuklukta kitapların dünyasıyla tanışmanın önemi her geçen gün daha çok anlaşılıyor. 

Çocukluğun bir dönem olduğu kabul gördü göreli çocuk artık minyatür yetişkin olmaktan 

kurtuldu. İnsanın öz’ü çocukluk öyle bir dönem ki kişiliğin, karakterin çok büyük bir kısmının 

oluştuğu bir süreç. Model aldığı yetişkinlerce çok hızlı şekillenen bir dönem. Çocukluk öyle 

bir devir ki hem iyiliği hem kötülüğü anında kaydeden tertemiz bir bellek. Çocuklar… 

Dünyaya sadece çevresindekilerin yönlendirdiği pencereden bakabilen masumlar. 

Büyüklerin yönlendirmesine ihtiyaç duyan bu masum yürekler, gelişim özellikleri gereği 

okudukları kitapların veya dinledikleri hikayelerin, masalların karakterleri ile özdeşim 

kurarlar. Bu sebeple kazandırmak istediğimiz tüm güzel hasletleri taşıyan karakterlerle 

tanıştırmalıyız çocuklarımızı. Yine çocukların en iyi bildiği duygu sevgidir. Sevgi 

kaynağından beslenen eserler onların gelişimlerini olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca 
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düşünceleri kalıplaşmamız olan evlatlarımızın hayal dünyalarını ve çok yönlü düşünme 

becerilerini destekleyen eserlerle tanıştırmamız problem çözme becerisi gelişmiş bireyler 

olmalarını sağlayacaktır.  

Küçük yaşlarda estetik kaygılarla yazılmış veya resimlenmiş kitaplarla tanışan bireylerin 

ilerdeki yaşamlarında çevresine, doğaya, hayvanlara, insanların problemlerine daha duyarlı 

olduğu aşikardır. Bazen büyükler için hiçbir anlam ifade etmeyen bir ağacı bir de çocuğun 

sözünden dinlemek gerekir. Veya bir yetişkin için sıradan bir diyalog bir çocuğun zihninde 

yepyeni bir hikâyeye dönüşebilir. 

Bir eserde çocuk karakterlerinin olması onun çocuk eseri olduğu anlamına gelmiyor elbette. 

Görselinin, konunun, içerikteki şakaların bile çocuk diline, gelişimi özelliklerine hitap etmesi 

gerekir. Her ayrıntı çocuğa göre olmalıdır.  

Evlatlarımızın yediği her gıda nasıl biyolojik ve fiziki gelişimlerini etkiliyorsa okuduğu veya 

dinlediği her kitap da duygu ve düşünce dünyasını etkiler. Bizlerin süzgecinden geçmeyen bir 

kitabı seçen çocuk dimağında izi yıllarca silinmeyecek tarifsiz tatlar da kalabilir bu kitap 

onulmayacak yaralar da açılabilir. Mevzu çocuk dünyası olunca hayallerinin sonsuzluğu gibi 

etkiler de sınırsız olabilir.  

Kitap seçiminde kitapların edebi özelliklerinin yanı sıra çocuğun özelliklerini de dikkate 

almakta fayda var. Öncelikle bir kitabı hangi amaçla çocuğumuzla buluşturuyoruz bunu tespit 

etmek gerekir. Bir konuda bilgi edinmesini sağlamak veya sadece kaliteli mizahla keyifli vakit 

geçirmesini istemek amaç olabilir. Uyku öncesi çocuğun sakinleşmesini sağlamak ve gece 

boyu durmadan çalışan beyne yeni üretim malzemeleri sunmak da başka bir amaç olabilir. 

Çocuğun yeni kelimelerle tanışmasını, taşınmak gibi yeni kardeş gibi hayatındaki değişimlere 

ayak uydurmasını sağlamak yine amaçlar arasındadır.  

Çocuğun kitap seçimindeki amacını da iyi tahlil etmek gerekir. Bazen sadece resimlere 

bakmak ve hayal kurmak isteyebilir bazen merak ettiği bir konuyu öğrenmek isteyebilir.  

Çocuğun amacına uygun seçenekler sunmak yine bizim sorumluluğumuzdadır.  

Çocuğun özelliklerinden biri de ilgidir. Bir erkek çocuk çoğunlukla kamyon, iş makinaları, 

arabalar gibi araçları konu alan kitaplara ilgi gösterirken kız çocuk çiçekleri, hayvanları 

anlatan kitapları seçebilir. Veya bunun tam tersi olabilir. Dönem dönem ilgi alanları da 

değişebilir. Tuvalet eğitimi zamanı konuyla alakalı kitabı elinden düşürmeyen çocuk bir süre 

sonra aynı kitaba ilgisiz kalabilir.  



Günlük muhatap olduğu yaşantıları kitaplarda görmek de cezbedici olabilir. Annesiyle 

mutfakta bol bol kek yapan bir çocuk için cinsiyeti ne olursa olsun kek yapma süreciyle ilgili 

bir kitap güzel bir seçenek olabilir. Babasıyla tamir işleri yapan çocuk için de tamir 

malzemeleriyle ilgili kitaplar sunulabilir. 

 Annesinin veya babasının mesleğini anlatan kitaplar ilgi çekici olabilir çocuk için. Bu 

seçeneklere çocuğun güzel ilişkiler kurduğu aile bireylerinin mesleklerini anlatan kitaplar da 

girebilir. 

Çocuğun tespit edebildiğimiz ilgi alanına yönelik kitaplar sunulduğu gibi ilgi alanını tespit 

etmek için de kitaplardan faydalanılabilir. Farklı konulardaki kitaplarla çocuğu 

buluşturduğumuzda tekrar tekrar okumayı istediği ve okuma sürecinde bolca soru sorduğu 

okuma bitince de ara ara kendi kendine karıştırdığı kitaplar genellikle çocuğun ilgi alanına 

hitap eden kitaplar oluyor. Buradan hareketle yeni kitap alacağımızda bunlara benzer kitaplar 

tercih edilebilir. Hem ilgi alanına hitap edecektir hem de bu alanda daha da bilgilenmesine 

olanak sağlayacaktır. 

Kitabın iç yapı özellikleri seçimimizde etkili olduğu kadar dış yapı özellikleri de etkilidir. 

Kitabın boyutu, kağıdının kalitesi, kapak tasarımı, sayfa düzeni, çizimlerinin kaliteli olması, 

yazı tipinin, boyutunun ve miktarının çocuğun döneminin özelliklerine hitap etmelidir. Tam 

amacına ve çocuğun ilgi alanına uygun bir kitap olabilir ancak çizimleri dikkat çekici özellikte 

olmazsa kitabın çocuğun dünyasında yer etmesi söz konusu bile olamaz.  

İşte tüm bu özellikleri barındıran kitapları çocuklarla buluşturacak olanlar biz yetişkinleriz. 

Bazen anne-baba rolüyle bazen hala, dayı, dede, öğretmen rolüyle… Nasıl bir yol seçtiğimiz 

bize kalmış.  Evimizde kendi kütüphanemizi kurabiliriz, mevcut kütüphanelerden 

faydalanabiliriz, kitap fuarları çıkış noktamız olabilir, komşu ile kitap paylaşımı yapabiliriz… 

Yeter ki özenle onun için seçilmiş kitapları çocukla buluşturmaya niyetli olalım, seçenekler 

karşımıza çıkacaktır.  

“Çocuklarınıza asil insan muamelesi yapınız.” diyen bir peygamberin ümmeti olarak onları 

birey kabul edip seçim yapmalarına fırsat vermeli ancak onların “çocuk” olduğunu 

unutmadan seçenek olarak onlar için doğru olduğunu düşündüğümüz kitapları sunmamız 

yerinde bir davranış olacaktır. 


