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KİTAP OKUMAYI SEVMEK / SEVDİRMEK 

 

 Maksim Gorki, “Kitaplar kendinize ve başkalarına saygı duymayı öğretecek, yüreği ve 

aklı dünya sevgisiyle dolduracaktır.” diyor. Kitap sevgisinin, kitaba yüklenecek bu değerli 

görüşlerin kazanılmasının çocuk-aile-kitap üçgeninde gerçekleşebileceği düşünülmeli, 

dolayısıyla bu bağlamda değerlendirilmelidir. 

 Kitabın kişilik gelişimimizde, duygu dünyamızda, sosyal becerilerimizde ve akademik 

gelişimimizde etkisini düşündüğümüzde öğretmenler ve anne babalar olarak çocuklarımızın 

kitabı sevmesini, okuma alışkanlığı kazanarak düzenli okumalar yapmasını arzu ediyoruz. Pek 

çok beceride olduğu gibi bu becerinin kazanımında da erken yaşta atılan adımlar çok 

değerlidir, ancak kitap sevgisini çocuklarımızın yüreğine ekmek için hiçbir zaman geç kalmış 

sayılmayız. 

Yetişkin gözüyle çocuk edebiyatına bakışımız bu sevgiyi geliştirmede temel alınmalıdır. 

Çocuk edebiyatı hayal gücünün henüz törpülenip çekidüzene sokulmadığı, dünyanın 

muazzam bir yer olduğu, her gün yeni şeyler keşfedilen çocukluğun ne kadar güzel olduğunu 

çocuklara hissettirir. Çocuklar için yazanlar, onları bildiğimiz bütün doğrularla donatarak 

önlerinde uzanan hayata hazırlamaya çalışıyorlar. Çocuk kitapları insanlara umudu anlatıyor. 

Dünyanın kocaman bir yer olduğunu, umudun kıymetli olduğunu, ince zekanın, duygudaşlığın, 

sevginin önemli olduğunu vurguluyor. Bu nedenle, çocuklara seçeceğimiz kitaplar çocuğa, 

yetişkin okurun yetişkin edebiyatından talep ettiği ölçüde zengin bir hikaye okuma hakkını 

teslim eden kitaplar olmalıdır. 

Çocuk edebiyatının özünde çocukluk vardır, ama bu çocukça olmakla aynı şey değildir. 

Çocuk edebiyatı çocuklar tarafından yazılmaz, çocukların destekçisidir, parçası değil. Ayrıca 

çoğu yetişkin okuma sürecinin tek yönlü işlemesi gerektiğini düşünür, bu durumun aksi 

gerileme, olgunlukta geriye gitme olarak görülür. Oysa yetişkinlerin çocuk kitapları okuması 

yetişkine yüreğini açarak okumayı yeniden öğretebilir, her şey bir yana çocuk kitabı okumak 

iyi bir deneyimdir. Haliyle bizlerin çocuk edebiyatına olan ilgisi çocuklarımızın kitap okuma 

isteği ve motivasyonunda olumlu bir pekiştirici olacaktır. 
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Zengin bir kitaplığı olan, rutin kitap okuma anları oluşturulan, kitap üzerine sohbet 

edilen, kitabevi ya da kütüphanede gezilen, süreli yayın takip edilen, kitabın en güzel hediye 

olabileceği fikri verilen bir evde büyüyen çocukların kitap sevme yolunda önemli adımlar atması 

kaçınılmazdır. Bu sevginin alışkanlığa dönüşmesi için çocuklarımızın bağ kuracağını, ilgi 

duyacağını düşündüğümüz kitap seçimleri yapmak, kitap okuma saatlerini bir görev gibi değil 

bir rutin olarak yansıtmak, düzenli gelecek bir dergiye abone olmak, alışverişe çıkıldığında 

mutlaka bir kitabevine giderek orada vakit geçirmek ve bütçenin bir bölümünü kitaba ayırmak, 

kitaplar hakkında sohbet etmek, okuma deneyimlerini paylaşmak alışkanlık kazanımında 

değerlidir. 

Çocuklarımıza her yaşta kitap okumamız onlarla paylaşacağımız en güzel anlar 

olmakla birlikte dileriz ki her çocuk kendi başına okumanın hiç kimsenin izini süremeyeceği 

sonsuz bir dünyaya adım atma fırsatı sunduğunu hissedebilsin. 

Keyifli okumalar dileriz. 
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