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ÇOCU⁄A BÜYÜLÜ B‹R DÜNYANIN
KAPILARINI AÇMAK

Alev S›nar ÇILGIN*

ÖÖzzeett

Çocu¤a kitab› tan›tacak ve sevdirecek olanlar yetiflkinlerdir. Çocuklar›n
ilgi ve ihtiyaçlar›, okuma seviyeleri göz önüne al›narak bas›lan kitaplar çocu¤un
gelifliminde son derece etkilidirler. Bireyin okuyan, düflünce üreten, sorgulayan,
analiz ve sentez yapabilen bir ayd›n olabilmesi için çocukken nitelikli kitaplarla
karfl›laflmas› ve okuma al›flkanl›¤› kazanmas› flartt›r.
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Kitaplar okunmak içindir. Okunulan kitaplar›n okuyucusuna sa¤lad›¤› yarar-
lar okuyucunun e¤itim düzeyi ve bilgi birikimi ile yak›ndan ilgilidir. Okuma yazma
bilenler ile okuryazar olanlar aras›nda kitaba ilgi gösterme ve kitap okuma aç›s›ndan
ciddi anlamda farkl›l›klar vard›r. Bu farkl›l›klar onlar›n okuduklar› metinlerden ne öl-
çüde istifade ettiklerinin de belirleyicisidir. Bununla birlikte genel bir yaklafl›mla ki-
tab›n insan hayat›ndaki yerini belirlemek gerekirse kitaplar, hoflça vakit geçirmek, bi-
reyin önce kendisini ard›ndan da baflka insanlar› tan›mas›n›, duygular› fark edip de-
¤erlendirebilmesini sa¤lamak, bilgi edinmek, paylaflmak, fikir al›flverifline imkân ver-
mek, yeni âlemler keflfetmek, yeni bak›fl aç›lar› kazanmak, meseleler üzerinde düflü-
nebilmek, fikirleri sorgulayabilmek, analiz ve sentez yapabilmek içindir. Günümüz
yazarlar›ndan Orhan Pamuk, “Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayat›m de¤iflti.”
diyor. Tek bafl›na bu söz bile kitab›n insan hayat›ndaki büyük etkisine iflaret etmeye
yeterlidir. Barry Sanders’›n Türkçe’ye Öküzün A’s› ad›yla çevrilen kitab›nda ifade et-
ti¤i gibi, “insan okuryazarl›¤›n ürünüdür”. Bireyin hayat›na bu büyülü dünyan›n gi-
rebilmesi için kitab› çocukluktan itibaren tan›y›p sevmenin ve bu vas›tayla okuma
al›flkanl›¤› ve sevgisi kazanman›n gerekli oldu¤u bilinen bir gerçektir. 

Çocu¤a kitab› tan›tacak ve sevdirecek olanlar elbette yetiflkinlerdir. Ziya Gö-
kalp’›n dedi¤i gibi hayat›n en tatl› ça¤› çocukluktur ve bu devirde dinlenilen peri ma-
sallar› en büyük romanlardan daha coflku verici, daha etkileyicidir. Bu nedenle insan
hayat›n›n en önemli bölümü olan çocukluk y›llar›n›n çok iyi de¤erlendirilmesi flartt›r.

Çocuklar›n nelere ihtiyaç duyduklar›, nelerle ilgilendikleri, okuma- anlama ve
alg›lama seviyeleri göz önüne al›narak bas›lan kitaplar çocu¤un gelifliminde son dere-
ce etkilidirler. Çocuklara verilmek istenen mesajlar onlar için haz›rlanan metinlerin içi-
ne yedirilir. Öncelikle kiflilik geliflimi aç›s›ndan çocu¤un kitaba ihtiyac› vard›r. E¤er ço-
cuk kendini tan›maz ve birey olarak önemli oldu¤una inanmazsa ondan, baflka birisi-
ne de¤er vermesini de beklememek gerekir. Kitap çocu¤un duygu dünyas›na katk›da
bulunur. Kitap vas›tas›yla çocu¤a kendi duygular›n›n baflka bireylerde de bulundu¤u
ve bunlar›n do¤al oldu¤u gösterilir. De¤iflik duygular çocu¤a tan›t›l›r. Sadece çocuk-
lar›n de¤il yetiflkinlerin de zaman zaman kendilerini çeliflkiye düflüren duygular yafla-
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d›klar› gösterilir. Çocuk kendisine anlat›lanlar› dinleyerek veya okuyarak hem kendi-
sini hem de “insan denilen meçhul varl›¤›” tan›ma f›rsat› bulur. Korku, k›skançl›k, öf-
ke, nefret, h›rs gibi duygularda ölçüsüzlü¤ün verdi¤i zararlar› fark eder, duygular›
kontrol alt›na almak gerekti¤ini ö¤renir. Çocu¤un kendi ilgi alanlar›n› ve yetenekleri-
ni keflfetmesi, bir birey oldu¤unu idrak etmesi, karfl›laflaca¤› yeni durumlara göre na-
s›l bir tav›r sergileyece¤ini ö¤renmesi kiflilik geliflimi için son derece önemlidir. Kiflilik
geliflimine katk›da bulunabilmek için kitaplar farkl› hayat hikâyeleri anlat›r, çocu¤a
de¤iflik modeller sunar. Çocuk bu modellerden kendine uygun olanlar› seçerek özüm-
ser. Edebiyat vas›tas›yla çocuk kendi yeterliliklerinin fark›na varmaya bafllarken baz›
becerileri elde etmenin zaman ald›¤›n› da anlamaya bafllar. ‹yilik, dürüstlük, çal›flkan-
l›k, yard›mseverlik, paylaflma, hoflgörü, özveri gibi hem ideal birey olmak hem de top-
lum hayat›na uyum gösterebilmek için gerekli olan pek çok de¤er ve davran›fl› da ço-
cuk kitaplar vas›tas›yla kazan›r. Di¤er insanlar›n sorunlar›n› nas›l ele ald›klar›n› ö¤re-
nir. Ait oldu¤u grubun davran›fl biçimlerini ö¤renir. Aile bireyleriyle, arkadafllar›yla
ve daha genifl bir çevreyle olumlu iliflkiler kurman›n yollar›n› fark eder. Çevresinde
kabul görebilmek için baflkalar›n›n duygu ve düflüncelerine karfl› anlay›fll› olmak ge-
rekti¤ini anlar. Kitap vas›tas›yla çocuk henüz çok iyi tan›mad›¤› çevresini ve di¤er can-
l›lar› tan›ma imkân› bulur. ‹nsan ile çevre aras›nda münasebet kurmaya bafllar.

Çocu¤u yeni insanlarla, tan›mad›¤› mekânlarla, de¤iflik tecrübelerle karfl›laflt›-
ran kitap, anlatt›¤› hikâyenin içine küçük okuyucusunu dahil edebilmeli, çocu¤un
kahramanlar›n –özellikle de ana kahraman›n- yaflad›¤› heyecan› paylaflmas›n› sa¤la-
yabilecek nitelikte olmal›d›r. Çocuk kahramanlarla birlikte maceradan maceraya sü-
rüklenebilmelidir. Bu tip kitaplar çocu¤un hayal gücünün genifllemesini sa¤lar. “Ha-
yalle gerçek çocu¤un kafas›nda çok kere iç içedir. Çocuk gerçek olan ile olmayan ara-
s›ndaki ayr›m› geliflmesi boyunca yavafl yavafl tamamlar. Çocu¤un bu ayr›m› tamam-
layabilme süreci içinde gerçekle tan›flmas› kadar hayal kurmaya, hayalini gelifltirme-
ye ve onu di¤er çocuklar ve yetiflkinlerle paylaflmaya” (Oktay, 1994, 175-176) da ihti-
yac› vard›r. 

Kitap çocu¤un ilgi alanlar›n› geniflletir. Rahatlat›r, sakinlefltirir. Okuyan çocuk
düflünmeye, zihnini çal›flt›rmaya bafllar. Yaln›zl›ktan kurtulur. E¤er henüz okumay›
bilmiyorsa kendine kitab› okuyan yetiflkinle yak›nlafl›r. Çocu¤un kelime da¤arc›¤›n›
zenginlefltiren, zihnini çal›flt›ran, ona kendini tan›ma f›rsat› veren, onu yaln›zl›ktan
kurtararak hayat›na yeni arkadafllar katan kitaplar bir yetiflkinle paylafl›ld›¤›nda bu
yetiflkinle çocuk aras›nda yak›nl›flma da olacakt›r. Yetiflkinle paylaflt›klar› kitap hak-
k›nda konuflmalar› çocu¤un sosyalleflmesinde de tesirlidir. Okunan kitaplar hakk›n-
da konuflturulursa, çocukta kendine güvenme duygusu geliflir. Kitab›n çocu¤un iç
dünyas›nda ve çevresiyle münasebetinde büyük tesiri vard›r. Anaokullar›nda ana di-
li faaliyetleri içinde yer alan edebiyat çal›flmalar› çocuk için önemli okul öncesi tecrü-
belerdir. Hayat›n›n erken bir döneminde edebî zevki tadan bir çocu¤un, yetiflkin ça-
¤›na geldi¤inde muhtemelen okumama problemi de olmayacakt›r. 

E¤er bu eserler Türkçe’yi baflar›yla kullanan sanatç›lar taraf›ndan haz›rlanm›fl
ve sevimli, estetik resimlerle süslenmiflse ana dili ö¤retimi, dil geliflimi ve zevk ve sa-
nat e¤itimi sa¤lan›r. Türkçe’yi iyi kullanan sanatç›lar çocu¤a ana dili sevgisi ve bilin-
ci kazand›r›rken deyimleriyle, atasözleriyle, mecazlar›yla, nüanslar›yla çok zengin
olan Türkçemizi de ö¤retirler. Türkçe’nin doyumsuz lezzetini anlamalar›n› sa¤larlar.
Kelime da¤arc›¤›n›  zenginlefltirirler. 

Resimli kitaplar da çocuklar› e¤itmede son derece etkilidirler. Okuma bilme-
yen çocuk, kitaplardaki resimlere bakar. Çocu¤un yafl›na uygun bol resimli kitaplar
çocu¤u kitapla ilk defa yüzyüze getiren yay›nlard›r. Bu resimlerin alt›ndaki yaz›lar›
okuyarak kitab› çocuk için daha ilgi çekici hale getirmek, yetiflkinlerin görevidir. Re-
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simleri, içeri¤i, anlat›m› ile çocu¤un hofluna giden kitaplar kitab› seven, okuyan, do-
lay›s›yla da düflünen bir insan ortaya ç›karabilirler. “Resimli kitaplardaki eflya ve ki-
flilerin küçük çocuk taraf›ndan tan›nmas›, onun haz duymas› ve yaflam›nda baflar›lar
edinmesi anlam›na geldi¤i gibi ilk dil ve tasavvur zenginli¤ini kazanmas› da buna
ba¤l›d›r. Resimli kitap, okul öncesi ve ilkokul ça¤lar›nda çocu¤u dil ve resimle uyar-
man›n yan› s›ra, onun geliflmesini sa¤layabilir. Hatta onu elefltirisel bilinç edinmeye
itebilir; kitap çocu¤un iç çat›flmalar›n› yenmesi (...) için yard›mc› olabilir.” (Alpay,
1975, 15) “Resimli çocuk kitaplar› (...) çocu¤un her bak›flka ayr› bir ayr›nt›y› görmesi,
anlamas› ya da kavramas› bak›m›ndan en çok aranan, çocuk taraf›ndan da en çok se-
vilen türlerdir.” (Alpay, 1975, 21). 

Ayr›ca resimler vas›tas›yla çocuk renk uyumunu ö¤renir, çizgi, flekiller ve
kompozisyon hakk›nda fikir edinmeye bafllar. Bu tip eserler çocukta esteti¤in gelifl-
mesini sa¤lar.

Çocukken zevksiz, edebî aç›dan baflar›s›z kitaplarla büyüyenler sadece okuma
ve yazmay› bilen, ama okuyamayan, okudu¤unu tam olarak anlayamayan, dolay›s›y-
la düflünmeyen, sa¤l›kl› düflünemeyen insanlar olarak karfl›m›za ç›karlar. Küçük ço-
cuklar için haz›rlanan kitaplar k›sa, iyimser olmal›; harekete, tasvir ve iç gözlemden
ziyade diyalo¤a, çocuk kahramanlara, tekrara, çocu¤un merak›n› uyand›racak dozda
bir s›rl›l›¤a ve mutlu sona yer vermelidir. Çocu¤a uygun bir dille, anadili sevgisi ve
fluuru kazand›rmay› hedefleyerek kaleme al›nmal› ve çocu¤un aflina oldu¤u olaylar›
dile getirmelidir. Çocu¤u gelifltirmelidir. E¤lendirir, nefle verirken yeni bilgiler de ka-
zand›rabilmelidir. Çocu¤a henüz kendisi için çok müphem olan çevresini ve di¤er
canl›lar› tan›tmal›, onda merak duygusu uyand›rabilmelidir. Çocu¤un kendisini öz-
defllefltirebilece¤i, aradan y›llar geçse bile sevgiyle ve gülümseyerek hat›rlayabilece¤i
karakterlere, z›t durumlar›n yol açt›¤› çat›flmalara (‹nsan- tabiat, insan- bir baflka can-
l›, ‹nsan-toplum, insan›n kendi içinde çat›flmay› yaflamas›), hareketli olaylara ve sem-
boller vas›tas›yla çocu¤a mesaj verilmesine dikkat edilmelidir. Çocuk fark›nda olma-
dan bu sembollerin arkas›ndaki mesaj› al›p, yeni tecrübeler edinecektir. Ayr›ca çocuk
özellikle ikili iliflkilerinde kullanabilece¤i ve kendisinde bir duygu de¤eri uyand›ran
soyut kavramlarla tan›flt›r›lmalad›r. Vatan, aile, merhamet, paylaflma, hak gibi kav-
ramlarla tan›flt›r›l›rken çocu¤un çevresinde bilip gördü¤ü somut nesnelerden hareket
edilmelidir. Okuma sevgisi ve al›flkanl›¤› kazand›rmak için çocu¤u nitelikli kitaplar
ile karfl›laflt›rmak flartt›r. K›saca belirtmek gerekirse iyi bir çocuk kitab›nda ritim, an-
laml› resimler, ilgi çekici bir hikâye, inand›r›c› karakterler, duygu ve orijinallik olma-
s› gerekir1.

Çocu¤un kitap sevgisi ve okuma al›flkanl›¤› kazan›p kitab›n yukar›da sayd›¤›-
m›z yararlar› gerçeklefltirebilmesi için kitab› tan›maya okul öncesinden itibaren bafl-
lamas› gerekir. Okul öncesi dönem çocuklar› oyun ça¤›ndad›rlar. Onlara hayat›n “iyi-
leri” ve “do¤rular›” oyunla ö¤retilmelidir; kitap oyunla sevdirilmelidir. Okumay› he-
nüz bilmeyen çocuk, kendisine okunulan kitaplar› veya anlat›lan masal ya da hikâye-
leri dinler. “Ritimli bir dili olan, tekrarlanan seslerden oluflan metinler dokuzuncu ay-
dan itibaren çocuklar›n hofllar›na gitmeye bafllar” (Larrick, 1958, 12). Okul öncesi dö-
nemindeki çocuklar sesle oynamay› severler. Duyduklar› ahenkli sesleri tekrar etmek
isterler. Bu sebeple yüksek sesle okundu¤unda kula¤a hofl gelecek seslerden oluflan
metinlerle çocu¤a seslenmek, okuma sevgisi kazand›rmak için at›lacak ilk önemli
ad›mlardan biridir. Çocuklar, seslere ayak uydururlar. Onlar için anlamdan çok ses

u AAlleevv SS››nnaarr ÇÇ››llgg››nn

uMMiillllîî EE¤¤iittiimm u Say› 172  u Güz/2006 117777

1 Çocuk yay›nlar›nda bulunmas› gereken özellikler için bkz. Alev S›nar, “Çocuk Yay›nlar›nda
Bulunmas› Gereken Özellikler”, Milli E¤itim, Nisan-May›s- Haziran 1995, Say› 127, s. 40-42.

                      



önemlidir. Suya dayan›kl› malzemeden haz›rlanm›fl banyo kitaplar›, resimli kitaplar,
güzel resimlerle süslenmifl basit kurgulu masal ve hikâye kitaplar› bebeklik dönemin-
den itibaren çocu¤a kitab› tan›tan ilk materyallerdir.

“Çocuk 2 yafl›ndan itibaren resimleri ve harfleri ay›rt etmeye bafllar” (Larrick,
1981, 572). Bu yafl çocu¤u için k›sa masal ve basit hikâyeler uygundur. Bu tip metin-
lerde olaylar çabuk geliflir ve daima küçük olan, güçsüz olan baflar›l› olur. Bu da ço-
cuklar› mutlu eder. 

3-4 yafllar›ndaki çocuklar kendilerine resimli hikâye kitaplar›n›n okunmas›n-
dan hofllan›rlar. Bu çocuklara, kitab› ve okumay› sevdirmek istiyorsak dilinin mutla-
ka basit ve ritmik olmas›na dikkat etmek gerekir. Küçükler, harfleri tan›mad›klar› için
resimlerden hareket ederek hikâyeyi takip ederler. E¤er resim metni yans›tm›yorsa
ya da zay›fsa çocuk resimden yola ç›k›p hikâyeyi anlayamaz. Küçük çocuklar tama-
m›n›n resimlendirildi¤i hikâyelerden hofllan›rlar. 

Çocuk 4 - 5 yafllar›na geldi¤i zaman art›k kendine ait kitaplar› olmal›d›r. Aile
bireyleri öncelikle kendileri kitap okuyarak çocuk için model teflkil etmelidirler. Evde
bir kitapl›k oldu¤unu ve anne-babas›n›n kitap okudu¤unu görmek çocu¤un okuma
al›flkanl›¤› kazanmas› için son derece önemlidir. Bu yafltaki çocu¤a resimli kitaplar
gösterilip, seçim yapmas› istenebilir. Çocuk, seçti¤i kitaba yetiflkinle birlikte bakmal›-
d›r. Resimlerden hareketle hikâye oluflturma bu yafl grubu içindeki çocuklar üzerinde
çok etkilidir. Çocu¤un ilgilerine uygun, anlayabilece¤i düzeyde olan kitaplarla ona
yaklaflmak gerekir. Çocu¤a tan›t›lacak kitap, zaman› doldurmak için aceleyle seçilmifl
bir kitap olmamal›d›r. Okuma zaman›, masal ya da hikâye anlatma gibi faaliyetler
okul öncesinde her çocu¤un günlük hayat›n›n vazgeçilmez parças› haline gelmelidir. 

Okul öncesi e¤itim kurumlar›na gitme imkân› bulan çocuklar bu faaliyetlere
kat›lma flans›na sahiptirler. Burada dikkat edilmesi  gereken nokta masal veya hikâ-
ye gruplar›n›n çok say›da okul öncesi çocu¤unu kapsamamas›  gerekti¤idir. Özellik-
le de çocuklar ilk defa grupla birlikte faaliyete kat›l›yorlar ve grubun ifllevini yeni ö¤-
reniyorlarsa, gruba kat›lacak çocuk say›s›n› s›n›rl› tutmak faydal›d›r. Okul öncesi ço-
cuklar daha önce ebeveynlerinin kuca¤›nda masal ya da hikâye dinlemifller, böyle bir
faaliyete kat›lmam›fllard›r. Baz› çocuklar ise hiç kitap okunmayan, masal anlat›lma-
yan evlerden gelmifllerdir. Bu yüzden çocuklar›n grup içinde masal veya hikâye din-
leyebilmeyi ö¤renmeleri için zamana ihtiyaçlar› vard›r. Kalabal›k gruplardaki çocuk-
lar aras›nda birbirleriyle anlaflan çocuklar›n küçük gruplara ayr›lmas› ile fazla çocuk
problemi ortadan kald›r›labilir. On befl veya yirmi çocuktan oluflan bir grupla birlik-
te yap›lan hikâye ya da masal etkinli¤i çocuklar›n ferdi ihtiyaçlar›n› ve ilgilerini kar-
fl›layamaz. Adil olmaz. Bütün çocuklar›n ayn› oranda hikâyeye kat›lmalar›na izin ver-
mez. Önemli olan her çocu¤un dinleyebilmesini sa¤lamakt›r.

‹yi masal ya da hikâye zaman› planla olur. Ö¤retmen anlataca¤› kitab› çok iyi
bilmeli ve kitab›n çocu¤u nas›l etkileyece¤i hakk›nda fikri olmal›d›r. Masal ya da hi-
kâyeyi anlatmaya, kitab› çocu¤a aktarmaya bafllamadan önce ö¤retmen çocuklar›
dinlemeye haz›rlamal›, onlar› rahatlatmal› ve anlat›m esnas›nda da ilginin devam et-
mesini sa¤layabilmelidir. E¤er metni iyi biliyorsa kendine güvenerek hikâyeye de-
vam edecektir. Tabii çocuklar›n da hikâyeye kar›flmalar›na izin vermeli, onlardan ge-
len tepkilere göre metinde yeni düzenlemeler, de¤ifliklikler yapabilmelidir. Çeflitli ka-
rakterleri konufltururken ses taklitlerinden yararlan›lmal›  ancak sert, kula¤› t›rmala-
yan, korkutucu sesler ç›karmaktan da kaç›n›lmal›d›r2. 
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Alev S›nar, “Okul Öncesinde Masal”, 9. Yapa  Okul Öncesi E¤itimi ve Yayg›nlaflt›r›lmas› Se-
mineri , Ya-Pa ,‹stanbul, 1993 

                     



Bütün bu sayd›klar›m ideal planda yap›lmas› gerekenlerdir. Kitle iletiflim
araçlar›ndan evlerimize kadar giren kötü ve çirkin seslerin kendilerini dinlemeye ve
görmeye çevreyi mecbur etti¤i günümüzde bu ideal ölçülerin tesiri ne olabilir? Anne,
baba ve e¤itimciler toplumun çeflitli kesimlerinden birçok tesire maruz kald›klar›na
göre acaba çocuk için kullan›lmas› gereken uygun ses tonu nas›l muhafaza edilebilir?
Kald› ki bu ideal çizgilere uyulsa da acaba d›fl dünyadan gelen ürkütücü seslere kar-
fl› çocu¤u korumak ne oranda mümkündür? Bu sorular›n sorulmas›na yol açan or-
tamlar›n mevcudiyetini bildi¤imiz halde yine de mutlaka ideal ölçülerin korunmas›
gerekti¤ini unutmamak lâz›md›r. 

Tekdüze olmayan, çocu¤u gelifltiren, besleyen, yeni âlemlere sürükleyen,
sürprizlerle dolu bir hikâye saatini çocuklar merak ve istekle bekleyeceklerdir. Okul
öncesinde edebiyat deneyimleri çocu¤u okumaya teflvik edicidir. Bu nedenle ö¤ret-
men kitab› çocuk için en ilgi çekici hale getirebilmelidir. Dünya az önce sayd›¤›m gü-
rültülerle dolu olsa da okul öncesi ö¤retmenleri özlemi çekilen, çocu¤un s›¤›nabilece-
¤i, sakin bir masal dünyas› oluflturabilmelidirler.

Okula bafllamak çocu¤un hayat›ndaki en önemli olaylardan biridir. Okula
bafllayan çocuk art›k büyüdü¤ünü hisseder. K›sa bir sürede okumay› ve yazmay› ö¤-
renir. Okur yazar olmak bir süre sonra çocu¤a soyut düflünceye giden yolun kap›la-
r›n› açacakt›r. “Okuma-yazma ö¤renmeyen -özellikle de okulda e¤itim almayan-  in-
sanlar, soyut kategoriler halinde düflünemezler. (...) Bu kategorileri oluflturan sadece
e¤itilmifl düflünce de¤il, “metin taraf›ndan oluflturulmufl düflünce”dir. Okuma-yaz-
ma alg›may› tümüyle de¤ifltirir” (Sanders, 1999, 39). 

Büyükler sadece okul öncesi dönemdeki de¤il, okumay› yeni ö¤renen çocuk-
lara da kitap okumal›d›rlar. Çünkü bir büyü¤ün kitap okumas› onlar›n okumaya olan
ilgilerini artt›racakt›r. “Alt›-yedi yafllar›nda çocuklar do¤a, hayvan ve di¤er çocukla-
r› da içine alan k›sa ve bol resimli öykülerden özel zevk duyarlar” (Yavuzer, 1997,
.203). 6 yafl çocu¤una yata¤a yatt›ktan sonra yar›m saat kadar kitap okunmal› veya ki-
taplara bakmas› için izin verilmelidir. “Bu dönem bir çocu¤un okumaya karfl› olan il-
gisini kamç›lamak üzere en uygun evredir” (Yavuzer, 1997, 204). 

Ö¤retmen, çocu¤un belki de ömür boyu örnek alaca¤› flah›st›r. Bir okulun iyi
olmas› o okuldaki ö¤retmenlerin niteli¤ine ba¤l›d›r. Ö¤retmenler her fleyden önce ço-
cu¤u ciddiye almal›d›rlar. Okuyan, okuduklar›n› hazmetmifl, düflünen, kendilerine
ait fikirleri olan, analiz ve sentez yapabilen birer ayd›n olmal›d›rlar. Okuduklar›n› ço-
cu¤a aktarmay› bilmelidirler. Ufuk aç›c› olmal›d›rlar. Ö¤retmenler kitap ve yazar
hakk›nda uzun uzad›ya bilgi verip metni ikinci plana atmak yerine ö¤renciyi do¤ru-
dan do¤ruya metin ile karfl› karfl›ya getirmelidirler. Bunun yan›nda seçtikleri kitap-
lardan s›n›fta bölümler okuyup, metnin heyecanl› bir yerinde okumay› keserek ço-
cukta kitab›n tamam›n› okuma arzusu uyand›rma yolunu da denemelidirler. Çocu¤a
yar›m b›rak›lan metni tamamlama, okudu¤u kitab› s›n›fta anlatma, arkadafllar›yla
paylaflma gibi imkânlar tan›nmal›, çocuk hem s›n›fta okunanlar hem de kendi oku-
duklar› ile ilgili konuflturulmal›d›r. 

Ö¤retmenlere düflen bir di¤er önemli görev de ailelere rehber olmakt›r. Çocu-
¤un yafl›na uygun ve geliflimine katk›da bulunacak kitap seçilmesi konusunda aileyi
bilinçlendirmek son derece öemlidir. Ö¤retmenlerin yan› s›ra kitle iletiflim araçlar›na
da (bas›n, televizyon, radyo) bu konuda önemli görevler düflmektedir. 

‹lkö¤retim üçüncü s›n›ftan itibaren uzun süreli okuma bafllar. Bu yafl çocu¤u-
nun hem evde hem de okulda do¤ru bir yönlendirmeye ihtiyac› vard›r. Çocuk yavafl
yavafl okurken kazand›¤› ba¤›ms›zl›ktan zevk almaya bafllayacakt›r. Bu yafltaki ço-
cuk bir taraftan masallar›, kahraman› çocuklar veya hayvanlar olan hikâyeleri ilgiy-
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le okumaya veya dinlemeye devam ederken bir taraftan da mizahtan hofllanmaya
bafllar. 

9 ile 12 yafl aras›ndaki çocuklar s›n›rs›z enerjiye sahiptirler. Bu yafllardaki ço-
cuk kendini büyümüfl ve ba¤›ms›z hisseder. Ev ile okul aras›nda s›n›rlanm›fl dünyas›
birdenbire genifller. Yeni ilgi alanlar› kazan›r. Tan›mlama ve s›n›flamay› sever. “Na-
s›l oldu?”, “Nereden biliyorsun?”, “Niçin?” gibi sorularla anne-babalar›n›n veya çev-
relerindeki di¤er yetiflkinlerin sab›rlar›n› s›nar. Bu sorular asl›nda çok önemlidir. Ço-
cuklar›n d›fl dünyada olanlar› bir sebebe ba¤lamaya ve bilgi edinmeye duyduklar› aç-
l›¤› gösterir. Ve iyi bir okuyucu olmaya do¤ru at›lm›fl ad›mlard›r (Larrick, 1958, 59). 

‹lkö¤retim üçüncü s›n›ftan sonra çocuklar bilim, tarih ve di¤er konularda ya-
z›lm›fl kitaplar› okumaya bafllarlar. Çocuk için ders kitaplar›n› okumak, hikâye kitap-
lar›n› okumaktan daha zor ve s›k›c›d›r. Bu yüzden serbest zamanlar›nda okuyabile-
cekleri kitaplar onlar›a cazip gelmeye bafllar. 

Ba¤›ms›z okuma aflamas›na gelmifl olan çocuklar ülkeler, uzay, spor gibi özel
ilgi alanlar› gelifltirirler. Bu ilgi alanlar› ile çak›flacak kitaplar› ararlar. 11-12 yafllar›n-
daki çocuklar yetiflkinler için yaz›lm›fl kitaplara ilgi duymaya bafllarlar (Larrick, 1981,
573). Macera romanlar›na ve heyecan verici konulara yönelirler. “Erkekler bilim ve
bulufllar, k›zlar okul ve aile yaflam›n› içeren konulardan hofllan›rlar” (Yavuzer, 1997,
204). Özellikle bu yafllarda, anne-baba ve ö¤retmenlere büyük görevler düflmektedir.
Çocu¤un herhangi bir zararl› ya da sak›ncal› yay›n ile karfl› karfl›ya kalmamas› için
mutlaka okuduklar›n› kontrol etmek ve yasaklar koymak yerine rehberlik ederek onu
do¤ru bir flekilde yönlendirmek gerekir3. 

Çocuk kitaplar›n›n seçiminde cinsiyet faktörünün rolü konusu, uzmanlar tara-
f›ndan uzun süre araflt›r›lm›fl ve okuma ilgisinin k›zlar ve erkekler aras›nda farkl›l›k
gösterdi¤i noktas›nda görüfl birli¤ine var›lm›flt›r. Genellikle erkek çocuklar spor, ge-
zi, serüven, makine, bilim ve ünlü kiflilerin yaflamlar›n› içeren yay›nlar› okumay› se-
verken k›zlar duygu a¤›rl›kl› kitaplar› okumaktan zevk duymaktad›rlar. Özellikle 8
yafl›nda okuma ilgisinde cinsiyet faktörü önemli bir rol oynar. K›z çocuklar› erkekle-
re oranla daha fazla okuyabilirler (Yavuzer, 1997, 204).

Çocu¤un tek raf da olsa evde kendi kitaplar›n› muhafaza etti¤i bir kitapl›¤›n›n
olmas› çocuk ile kitap aras›ndaki ba¤› güçlendirir. Çocu¤un bir yetiflkin ile birlikte
kütüphaneye gitmesi, kitaplar› topluca görmesi, kitap severlerle karfl›laflmas›, kitab›n
kokusunu duymas›, seçti¤i kitab› sessizce al›p okumas› gibi deneyimler de hem kitap
sevgisini pekifltirmek hem kütüphanede nas›l davran›laca¤›n› ö¤retmek hem de ço-
cu¤u araflt›rmaya yöneltmek için gereklidir. 

Baz› çocuklar ilgilendikleri konular› aç›kça söylerler. Bir k›sm› ise bu konuda
konuflkan de¤ildir. Önemli olan, çocu¤un ilgilendi¤i konular› ortaya ç›karmak, bun-
lar› teflvik etmek ve çocu¤un meraklar› do¤rultusunda kitap seçmektir. Çocu¤un e¤i-
limlerini tespit etmek her zaman kolay de¤ildir. Çocuklar›n ilgilendikleri konular haf-
tadan haftaya bile de¤iflebilir. Çocuk e¤er karfl›s›ndaki yetiflkinin kendini anlamaya
çal›flan bir dinleyici oldu¤una kanaat getirirse mutlaka konuflacak, kendini anlatacak-
t›r. Bazen rastgele sorulan sorulara verdi¤i cevaplar bile çocu¤un e¤ilimlerini ortaya
ç›karabilir. Çocu¤u gözlemlemek de onun ilgi duydu¤u alanlar› aç›¤a ç›karan bir di-
¤er yoldur. 
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3 Bununla ilgili Ziya Gökalp’›n bir an›s› vard›r. Babas› okudu¤u kitaplara yasak getirmemifl
ancak o¤lunun neler okudu¤unu kontrol etmifl ve okumas›n› istedi¤i kitaplar do¤rultusun-
da onu yönlendirmifltir. 

                   



Sadece çocu¤un ilgilendi¤i konular› tespit etmek yeterli de¤ildir. Çocukta ye-
ni ilgi alanlar› gelifltirmek de gereklidir. Çocukluk, örnek alma ve keflfetme dönemi-
dir. Çocuk her fley hakk›nda soru sorar. Bu sorular› teflvik ederek onda yeni e¤ilimler
gelifltirmek mümkündür. Anne-baba, ö¤retmen veya çocukla ilgilenen yetiflkinlerin
çocu¤un cevap veremeyecekleri sorular sormas›ndan korkmamalar› gerekir. Pek çok
yetiflkin fen bilgisi, co¤rafya, edebiyat ya da tarih gibi konularla ilgili ayr›nt›lar› unut-
mufl olabilir. Çocuk, yetiflkinin cevab›n› bilmedi¤i bir soru sordu¤u zaman yap›lacak
en do¤ru hareket, “Gel do¤ru cevab› birlikte arayal›m” diyerek bir sözlük veya ansik-
lopediye müracaat etmektir. Böylece çocuk hem do¤ru cevab› ö¤renmifl olur, hem ye-
tiflkinlerin de her konuyu bilmedikleri gerçe¤ini fark eder, hem de baflvuru kitaplar›-
n› kullanmay› ö¤renir. 

Çizgi film, dizi film veya sinema filmi fleklinde televizyona, CD’ye aktar›lan
bir çok çocuk kitab› vard›r. Bunlardan da kitab› sevdirme ve okutma konusunda ya-
rarlan›labilinir. Çocuk önce kitab› okuyup ard›ndan kitab›n filme aktar›lm›fl halini
seyredebilir veya seyrettikten sonra kitab› okuyabilir. Her iki durum da yararl›d›r.
Böyle bir faaliyetten sonra kitap ile film aras›ndaki farkl›lar, filmin metnin orijinaline
ne derece yak›n oldu¤u konusunda e¤lenceli bir tart›flma yap›labilir. 

Kitap, dergi ve gazete okunan, okunanlar üzerinde konuflulan evlerde büyü-
yen çocuklar›n kitaba duyduklar› ilgi kitap okunmayan evlerde yetiflen çocuklara gö-
re çok daha fazlad›r. Çocuk e¤er kitap okumay› sevdiyse art›k önü aç›kt›r. Gelece¤in
kendini ifade edebilen, karfl›s›ndakini dinleyen, anlamaya çal›flan, hofl görebilen, in-
sanî de¤erlerden haberdar, düflünen, sorgulayan bir ayd›n› olmaya do¤ru yol almaya
bafllam›flt›r. 
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OPENING UP THE DOORS OF A MAGIC WORLD 
TO CHILDREN

Alev S›nar ÇILGIN*

AAbbssttrraacctt

The adults are the ones who endear the books to children. The books
that published taking the children’s needs and reading levels into account, are
extremely influential on children’s progress. Meeting the appropriate and quali-
fied books, gaining good reading skills and habits during the childhood are the
most necessary components for being a bright, thinking, analyzing and interro-
gating intellectual person.

KKeeyy WWoorrddss:: Child, book, literature, intellectual, reading habits
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