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Vefakâr ve cefakâr anneciğim,
Hatice ÖZER’in anısına…

Sevgili eşim Nagihan,
prensim Kubilay ve 
Prensesim Belinay 

iyiki varsınız yaşamımda…

Bu kitap, hangi meslekten olursa olsun
tüm anne-babalara, anne-baba adaylarına ve

eğitimcilere yönelik yazılmıştır.
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ÖN SÖZ
Anne ve baba olabilmek… 

Belkide sorgulamamız gereken en önemli hayati 
soru… Anne-baba olduktan sonra bu mesleğin geri dö-
nüşü, istifası ya da emekliliği ne yazık ki yok.

21. yüzyılda insan yetiştirmek sanırım biraz daha zor.

Toza toprağa bulanmayan, ninnisiz, dedesiz, ninesiz 
büyüyen yüzyılımızın çocuklarını nasıl anlayacağız? Onla-
ra nasıl anne-babalık yapacağız?

Nicedir suskun bu çocuklar. Ana-babaların yerine 
ninni söyleyen oyuncaklar var artık. Duygusuz, hissiz, 
kalbi olmayan oyuncaklar.

21. yüzyılın çocuğu, televizyonda, canlı yayınlarda bir 
milyona yakın insanın öldüğünü gördü. 

Modern yaklaşım bize “ilişkinin değil işin öncelikli” 
olduğunu söylüyor. Sürekli meşgul anne ve babalarımız. 
Bir meşguliyet ve hız asrındayız adeta… Bu çocuklara 
nasıl ve ne zaman anne ve baba olacağız?

Onların başına bu kadar sıkıntıları biz büyükler getir-
mişken, bu gencecik yaralı ve hasarlı gönülleri nasıl ta-
mir edeceğiz?

Şu bir gerçek ki yüzyılımızın çocuğu bir önceki nesil-
den daha stresli, kaygılı, rekabetçi bir kuşak. 
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Bugün, anne-babalarla çocukların arası açılıyorsa,
modernite adına onların bazı özel yaşamlarına müdaha-
le etmekte zorlanıyorsak, teknolojik cihazlar çocukları-
mızı emziriyor ve avutuyorsa, devreye elektronik bakı-
cılar girmişse, tahammül sınırımız alarm veriyorsa, mer-
hameti direğin tepesinden indirmeye başlamışsak, işte 
burada durun ve gözlerinizi kapatın. İki dakika düşünün. 
Ve akşam eve gidince kapatın televizyonunuzu, bilgisa-
yarınızı… Oğlunuzu, eşinizi kızınızı alın karşınıza. İlişkile-
rinizi tekrardan gözden geçirin, bakıma ve tamire alın… 

Şimdi, son sığınak ve güçlü bir kale olan aileyi, ana 
ve babalığı yüceltmek zorundayız…

Asla geç kalmadık… 

N e v z a t  Ö z e r
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GİRİŞ

H
er şey, büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla has-
tane koridorunda beklerken, bir hemşirenin 
yanınıza gelip “Gözünüz aydın, baba oldu-

nuz!” demesiyle başladı. Sonra, anne kendine gelince, 
yine aynı cümleler döküldü hemşirenin ağzından… Ve 
yavrusunu bağrına basan anne, ilk “Inga” sesinin ver-
miş olduğu tarifsiz mutluluğu derinden yaşamaya baş-
ladı…

Evet, artık anne ve baba olunmuştu. Bu mesleğin isti-
fası ve emekliliği yoktu… Uzun, zahmetli ve bir o kadar 
da kutsal bir yolculuğa ilk adım atılmıştı. Sonra hemşire 
kayıtlara geçti ve babaya sordu “Mesleğiniz nedir?” Ba-
banın cevabı, kısa ve anlamlı olmalıydı:

o Mesleğim Baba… o Mesleğim: Anne…

Ben, anne ve babalığı birer meslek olarak görüyor 
ve böyle olduklarını savunuyorum. Tıpkı hâkimlik, öğ-
retmenlik, mühendislik meslekleri gibi. Açın, bakın; dini, 
ahlâki eğitim kitaplarının birçoğunda anne ve babalığın 
önemi üzerine sayısız yazı ve makale görürsünüz. Anne 
ve babalık özel bir meslektir. Her mesleğin kendine has 
birtakım gereklilikleri, alt yapıları, uğraş alanları ve ni-
telikleri vardır. İşte anne ve babalık da böyle bir şeydir. 
Anne ve babalık, biyolojik bir zorunluluk olmamalı… Bir 
meslek olarak nitelendirdiğimiz anne ve babalığın ince-
likleri, püf noktaları, nasılları, nedenleri, gibi birçok şe-
yin anneler ve babalar tarafından bilinmesi, öğrenilmesi 
gerekiyor. Binnur Yeşil Yaprak hocamın güzel bir yazısı, 
bizim ne anlatmak istediğimizi özetliyor sanki.
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ANNE BABA OLMA SERTİFİKANIZ VAR MI?
“Anne baba olma” insanda var olan biyolojik bir 

yeterliliktir. Ama ‘iyi anne baba olma’ öğrenilmesi 
gereken bir durumdur. Bu bir sanat, bir meslek ya 
da bir beceri olarak düşünülebilir. Nasıl nitelersek 
niteleyelim, artık günümüzde bütün meslekler ve 
sanat dalları ya da herhangi bir alanda beceri ka-
zanmak uzun bir eğitimi, bilimsel ilkelerle çalışma-
yı, zaman ve enerji harcamayı gerektirmektedir.

Bina yapan mühendisi, makineyi tamir eden 
teknisyeni, doktoru, kimyageri, okulda eğitim ve-
ren öğretmeni yetiştiriyoruz. Aldıkları eğitimin 
yanı sıra, yeterliliğini kanıtlaması için sınavlar ya-
pıyoruz. Yeterli bulmazsak işe almıyoruz. Araba 
kullanmak isteyenlere ilkokul diplomasıyla birlikte 
sürücülük ehliyetini şart koşuyoruz.

Peki, anne babalık gibi önemli bir mesleği–sana-
tı icra edenlerden ve toplumun geleceğini oluştu-
racak olan çocuklarımızı yetiştirenlerden ne isti-
yoruz? Hiçbir koşulumuz yok. Ne ilkokul diploması, 
ne çocuk yetiştirme ehliyeti, ne de anne babalık 
sertifikası!

Doğrusunu söylemek gerekirse, önceden hazır-
lanmadan anne baba oluyoruz ve genellikle bu işi 
yaparken öğreniyoruz. Ne yazık ki, bu sınamaların 
sonucundaki yanılmaların bedelini, sadece yeni ye-
tişen nesiller değil, toplumca ödüyoruz.

O halde “iyi anne baba olmanın çaba, enerji ve 
zaman harcanarak öğrenilebilecek bir sanat, bir 

N e v z a t  Ö z e r
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beceri olduğu yaklaşımı benimsenerek ‘anne baba 
eğitimi’ hizmetleri gerçekleştirilmelidir” (Binnur 
Yeşil Yaprak)

“Bana iyi analar verin, size mutlu bir toplum 
vereyim” (Napolyon)

YEMEK TARİFİ VERİR GİBİ  
ANNE VE BABALIĞI TANIMLAMAK

S
on zamanlarda aileye yönelik kitaplarının sayısı 
hızla artıyor. Bu doğal olarak, hem anne ve ba-
balar hem de bizim için sevindirici bir durum. 

Ancak karşımıza o kadar ilgi çekici ve şaşırtıcı kitaplar 
çıkıyor ki, anne ve babalığı melek gibi uhrevi bir kılıfa 
sokup, hata ve olumsuz bir şey yapmaması gereken bir 
varlık gibi ele alıyorlar. Bazı başlıkları aktarıyorum siz-
lere: Süper Anne Olmak, Yedi Günde Kusursuz Çocuk 
Olmak, Kusursuz Anne ve Babalığa Adım, Harika Çocuk 
Nasıl Yetişir? gibi.

Ben; önce bir insan ve âcizane bu işlerle uğraşan biri 
olarak kendimi de kusurlu, hata yapabilen, duyguları 
ve düşünceleri ara sıra alevlenen, gerilen, hislenen bir 
organizmayım. Aynı şeyler çocuklarımız ve gençlerimiz 
için de geçerli değil mi? Zor ve önemli olan ise, bu duy-
guları kontrol altına almak, muhtemel çatışmaları çöz-
mek için taktikler geliştirebilmek gerekir ki, işte bunları 
yapabiliriz.

21.  Y ü z y ı l d a  A n n e  B a b a  O l m a k
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Bu kitapta anne ve baba eğitimi konusunda sizlere 
yemek tarifi verir gibi anne ve babalığa yönelik klişeleş-
miş kavramlardan ziyade ebeveynlerin, ninelerin, de-
delerin ve hedef kitlemiz olan öğrencilerimizin de elini 
taşın altına koymasını istiyoruz.

Amacımız, insan denen organizmada bir sorun varsa, 
onu yanı başındaki, yakınındaki sosyal çevresiyle ele al-
mak, bireyi bir bütün olarak değerlendirip ve bu bütün 
içinde varsa problemleri ele almak suretiyle sorunları 
doğru teşhis etmektir. Bu nedenle ruh sağlığının teme-
linde, birçok farklı kişilik özelliklerine rağmen bir bütün 
olan insan organizmasının dengede bulunuyor olması 
yatar. Bu bütünlük bozulduğu an ise psikolojik sorunlar 
ortaya çıkar ki, bu tüm aileyi ve onu yaşayan bireyi sı-
kıntıya sokar. Hastaneye gittiğimizde doktorun ilk yap-
tığı şey teşhisini kolaylaştırmak için tahlilleri istemesidir. 
Tahlil olmadan, sorunların kaynağı iyi tespit edilmeden 
söylenecek her cümle afakî kalır. Bizim de amacımız 
anne ve babalığa yönelik, çocuklarımıza, gençlerimize 
nasıl davranmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz hususunda 
bir farkındalık yaratmaktır.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER NASIL BİR 
ANNE VE BABA İSTİYOR?

S
on zamanlarda yapılan birçok araştırmada şu 
nokta hep öne çıkıyor. Gençler ve çocuklarımız 
nasıl bir anne ve baba istiyor? İşte yapılan araş-

tırmalarda öne çıkan başlıklar: “Gençlerimiz matrak, 
anlayışlı, esprili, hoşgörülü, komik, asık suratlı olmayan, 
özelini ailesine açabileceği, arkadaşı değil ama arkadaş-

N e v z a t  Ö z e r
4



ça davranan, tatlı–sert anne ve babaları” daha çok sevi-
yor ve bunların özlemini çekiyor.

Her dönemim belli bir paradigması yani o dönemde, 
o yüzyılda hakim olan dünya görüşü vardır. 21. yüzyılda 
hakim olan ya da olmasını dilediğimiz genel bakış budur. 
Önce gençlerimizi biz anlayacağız. Buradan şu noktayı 
da vurgulamak gerekir ki, o da; “Önce kim kimi anlamalı? 
Çocuk mu aileyi, ailemi çocuğu?” Buradan çıkacak yargı, 
önce biz onları anlamalı, sonra onların bizleri anlaması 
için fırsatlar ve imkânlar sunmalıyız. Onlar hayatlarında 
bir kere çocuk olacaklar, bir kere ergenlik çağlarına gire-
cekler. Tıpkı bizim gibi…

Eğer hep haklı ve akıllı olmak gibi bir gayretiniz ve ça-
banız varsa ve bunu aile üyelerinin içinde her fırsatta dile 
getiriyorsanız, lütfen bu özelliğinizden vazgeçin. Siz anne 
ve baba olarak unutmayın ki, melek değilsiniz. İnsan ola-
rak eksiğiz, noksanız… Ara sıra siz de hata yapın çocukla-
rınızın karşısında. Onlar yakalasın sizin hatalarınızı, onlar 
gündeme getirsin eksik yanlarınızı. Burada siz onlara aynı 
zamanda şunu da öğretiyorsunuz. Çatışma çözme beceri-
lerini, yanlışlardan doğruyu bulma farkındalığını ve anne-
nin de babanın da ara sıra hata yapabileceklerini…

Unutmamak gerekir ki “Nasıl bir anne ve baba olaca-
ğımız” bizlerin elinde…

ANNE DEDİĞİN KADIN…
Anne dediğin kadın, meleğin ete kemiğe bürünmüş ha-

lidir,
Sarıldığında geçmişini hatırladığın cennet gibi kokan 

kadın,

21.  Y ü z y ı l d a  A n n e  B a b a  O l m a k
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Seni bu dünyada karşılıksız tek seven kadın,
Seni 24 saat merak eden, evlatlarının ismini hiç ka-

rıştırmayan, sığınacak en güvenli liman olan kadın,
Her zaman açık kalan tek nöbetçi eczanedir, o
Emekli olmayan ve istifa etmeyen tek kadındır o,
Göbek bağı kopsa da yürek bağı asla kopmayan, sevgi 

dolu fedakâr insan dişisidir o,
Seni canımdan seviyorum dediğinde hiç şüphe edil-

meyen tek insandır o,
Seni içinde taşıyan, senin yüzünden kusan, acı çeken, 

kilo alan, gözlerinde maskeler oluşan; ama bundan hiç 
şikâyetçi olmayan tek insandır o,

Eve gelmediğinde asla uyumayan, gece 12 de olsa 
karnın açmı? bir iki yumurta pişireyim mi kara, sarı, as-
lan oğlum diyen,

Babalarımızla, sevdiğimiz kızlara ve bizi üzen, bize hak-
sızlık eden herkese karşı ücretsiz avukatlık yapan bunun 
karşılığında tek kuruş istemeyen merhamet timsali,

Kurban olurum derken ciğeri ve gözleri patlamaya ge-
len tek insan,

Sen hasta olduğunda, üzüldüğünde, sevindiğinde, ağ-
ladığında seninle aynı duygulara sahip içi dışı bir, sağı 
solu oynamayan tek insan,

Yeri geldiğinde laf sokma sanatında üstüne olmayan,
Konu evlatları olduğunda nezaketi muzaketi arama-

yan, betmeni, hemani, süper mani halt eden tek kahra-
mandır o,

Sıkıştığında, kırıldığında, canı yandığında haksızda 
olsa “ben senin ananım” seni 9 ay karnımda taşıdım di-
yerek elini kolunu bağlayan demagoji ustasıdır o,

N e v z a t  Ö z e r
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