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Babalık, günümüz toplumlarında geçm�șe
kıyasla daha az olsa da, hala a�len�n re�s�,
ev dıșı �șler� yürüten ve dıș dünya �le
�let�ș�m� sağlayan rol olarak
görülmekted�r. B�r statü gösterges� olan
babalık, aynı zamanda erkek olmanın b�r
gereğ� ve erkekl�ğ�n așamalarından b�r�
olarak kabul görür. Topluma erkekl�ğ�n�
�spat etme baskısı �ç�nde olan b�reyler �ç�n
babalık, sünnet, askerl�k, �ș sah�b� olmak
ve evl�l�k așamalarının ardından gelen son
așamadır.
 
M�chael Lamb “Babalığın Değ�șen Rolü”
çalıșmasında, günümüzde babalığın dört
temel sorumluluk alanı olduğunu
bel�rlem�șt�r. Bu sorumlulukların �lk�,
babalığın en yaygın șek�lde kabul ed�len
görev� olarak a�len�n geç�m�n�
sağlamaktır. İk�nc�s�, eș�n duygusal ve
ps�koloj�k �ht�yaçlarının karșılanmasıdır.
Üçüncü sorumluluk alanı çocuğun bakımı
ve yet�șt�r�lmes�d�r. Dördüncü ve son alan
�se çocukla etk�leș�m�n�n daha fazla
olmasından dolayı anne tarafından
ver�len eğ�t�m� denetlemek ve b�r otor�te
f�gürü olmaktır. Baba rolünün geçm�șten
bugüne değ�ș�m�ne baktığımızda,
günümüzde babaların çocuklarına karșı
mesafel� b�r baba rolü değ�l, çocuğun
bakımını eș�yle paylașan baba rolünü
ben�msed�ğ� görülmekted�r. Kadın ve
erkeğ�n c�ns�yet roller�ne �l�șk�n kalıp
yargılar, kadınların ekonom�k özgürlüğünü
kazanır hale gelmes�yle b�rl�kte
değ�șm�șt�r. Bu değ�ș�m en çok ev �șler�ne
ve çocuk bakımına yansımıștır.

Artık ekonom�k gücü sayes�nde karar
sürec�n�n b�r parçası olan kadın, ev �ș� ve
çocuk bakım görevler�n� paylașmayı talep
eder hale gelm�șt�r. Böylece erkekler�n,
kadının sorumluluk alanı olarak görülen
çocuk bakımı ve ev �șler�ne katılımı artmıș
ve c�ns�yet eș�ts�zl�ğ� n�speten azalmaya
bașlamıștır. Kısacası kadının annel�ğ� ev
dıșındak� �ș�yle b�rl�kte yürütmes�,
geleneksel baba rolüyle anne rolünün b�r
karıșımı olan yen� b�r babalık rolü
yaratmıștır. Esk� babalık anlayıșının aks�ne
yen� babalar, ev �șler� ve çocuk bakımına
daha çok zaman harcamaktadır.
 
Baba katılımını etk�leyen faktörler�n �lk�
babanın eğ�t�m sev�yes�d�r. Eğ�t�m
sev�yes� arttıkça, daha demokrat�k ve
esnek b�r c�ns�yet rolüne sah�p olan baba,
aynı zamanda çocuk gel�ș�m� konusunda
kend�n� yeterl� gördüğü �ç�n ebeveyn
sorumluluğunu daha çok üstlenmekted�r.
Ayrıca, babanın �ș hayatı da katılımda
öneml� b�r faktördür. Çalıșma saatler�
uzunken, çalıșma koșulları esnek
olmayan babaların katılımı düșüktür.
Çünkü �k� ebeveyn�n de çalıștığı a�lede
babanın çalıșma saat� çok olduğu
zaman, çocukla boș zaman etk�nl�kler�ne
katılımı azalmakta, ancak çocuk
bakımında değ�ș�kl�k olmamaktadır.
Babanın yașı da katılımda etk�l�d�r.
Meslekler�nde bell� b�r noktaya gelm�ș
yet�șk�n babaların, genç baba olan
erkeklere oranla çocuklarının gel�ș�m�ne
daha fazla katıldıkları bel�rlenm�șt�r.

Babalık Rolü



Baba katılımında öneml� b�r d�ğer etken
�se annen�n c�ns�yet rolüne �l�șk�n
tutumudur. Geleneksel tutumlara sah�p
olmayan anneler baba katılımını
arttırmaktadır. Annen�n ev dıșında
çalıșması ve �ș programı da baba
katılımını etk�lemekted�r. Kadının çalıșma
süres�n�n uzaması, erkeğ�n çocuğun
bakımına katılma süres�n� uzatmaktadır.
İk� ebeveyn�n de çalıștığı a�lede baba,
b�reysel terc�hler konusunda özgür
değ�ld�r, çünkü kadının çalıșmasıyla
olușan �ht�yaç ve baskı erkeğ�n katılımını
zorunlu kılar. Sadece babanın çalıștığı
a�lede �se, babanın katılımı kend� terc�h�ne
bağlıdır ve bu nedenle babanın eğ�t�m�,
mot�vasyonu ve k�ș�l�k özell�kler� daha çok
önem tașımaktadır.
 
Çocuğun c�ns�yet� de katılımı etk�ler, baba
oğlan çocuğunun yașamına daha akt�f
șek�lde katılmaktadır. Bebekl�k dönem�
boyunca baba, kız ve oğlan çocuklarına
daha farklı davranmaktadır. B�rçok
çalıșmada, babaların oğullarına daha çok
dokundukları, daha fazla oyun
oynadıkları, daha fazla �let�ș�m kurdukları
ve onlara daha fazla uyaran sağladıkları
gözlemlenm�șt�r. Babanın bebekle
�l�șk�s�nde görülen bu davranıșlar daha
büyük yaștak� çocuklarla olan �l�șk�s�nde
de devam eder. Baba, oğluyla daha çok
f�z�ksel oyunlar oynamakta, daha çok
yönlend�rmekte, ona daha çok b�l�șsel
g�rd� ve fonks�yonel b�lg� sağlamaktadır.
Bu durum, babaların oğlan çocuğunun
c�nsel k�ml�k gel�ș�m� �ç�n özel b�r
sorumluluk h�ssetmes� ve benzer etk�nl�k ve
ortak zevklere �l�șk�n daha gen�ș b�r
repertuara sah�p olmasıyla
açıklanmaktadır.

Babanın kend� babasıyla olan �l�șk�s� de
katılımını etk�lemekted�r. Çocukluğunda
babasından gördüğü hoșnutsuzluğu �fade
eden erkekler�n çocuklarıyla daha fazla
�let�ș�me g�rd�kler� bulunmuștur.
 
Özetle, baba katılımında etk�l� olan
faktörler sadece babanın k�ș�l�ğ� �le �lg�l�
değ�ld�r; annen�n çalıșıyor olması, çalıșma
saatler� ve c�ns�yet rol tutumu, çocuğun
c�ns�yet� g�b� faktörler de babanın
katılımını etk�ler.
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alınmıștır.
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BABA KATILIMININ ANNE VE BABA AÇISINDAN ÖNEMİ
 
Baba katılımı tüm a�le b�reyler�n� olumlu etk�ler. Baba çocuk bakımına ve yet�șt�r�lmes�ne akt�f
șek�lde katılarak b�reysel üretkenl�ğ�n� arttırır; d�ğer �nsanların mutluluğu �ç�n sorumluluk
almayı öğren�r; duygusal açıdan gel�ș�r, çocuğuyla daha sıcak b�r �l�șk� kurar, ebeveyn olarak
yeterl�l�k duygusu ve ebeveynl�kten aldığı doyum artar. B�r erkek baba olduğunda yașantısı
büyük ölçüde değ�șmekted�r; kend�n� algılayıșı, sorumlulukları, öncel�kler�, evl�l�k ve a�le
�l�șk�ler� değ�ș�r. Baba olmanın yanında çocuğun yașantısına akt�f șek�lde katılmak da erkeğ�
olumlu etk�lemekted�r.
 
Artan baba katılımı sayes�nde çalıșan annen�n b�r tarafta çocuk ve ev �ș�, d�ğer yandan �ș
hayatı neden�yle tașıdığı yükü haf�flemekted�r. Anne böylece kar�yer�nde �lerleme ve d�ğer
etk�nl�klere katılma fırsatı bulur. Erkeğ�n bașarılı b�r babalık performansı serg�lemes� evl�l�ğ�
de olumlu yönde etk�ler. Ebeveyn sorumluluğunu paylașan ç�ftler, hem ebeveynl�ğ� hem de
kar�yerler�n� dengelemekted�r. 
 
Ebeveynl�ğ�n �lk �k� yılındak� babalarla yapılan b�r çalıșmada, eșler� yoğun șek�lde çalıșan
babaların, ev �le �ș arasında �k�ye bölünmekten dolayı f�z�ksel ve duygusal yorgunluk
yașadıkları ve ev �șler�n� sıkıntı kaynağı olarak gördükler�, �ș, ebeveyn ve eș roller� arasında
çatıșma yașadıkları bel�rlenm�șt�r. İk� ebeveyn�n de çalıștığı a�lede babanın çocuk bakımına
akt�f olarak katılan baba, kısa vadede zaman baskısı ve rol çatıșması yașayab�l�r. Ancak uzun
vadede artan b�r șek�lde gerekl� tutum ve becer�ler� gel�șt�rmekte ve kend�ne saygısı
artmaktadır.

KUZUCU, Y . (2011). The Chang�ng Role of Fathers and �ts Impact on Ch�ld Development. Türk Ps�koloj�k Danıșma ve Rehberl�k
Derg�s� , 4 (35) , 79-89 . Retr�eved from https://derg�park.org.tr/tr/pub/tpdrd/�ssue/21455/229682'den alınmıștır.
 



Ebeveynler
Arasında
Dengeleme
Mükemmel hayatlar yok. B�z mükemmel değ�l�z ve
k�mse mükemmel değ�l.

Çocuklarımızın gel�ş�m süreçler�nde anne baba olarak
bazen b�zler�n de ç�leden çıktığı ya da s�n�rlend�ğ�
zamanlar oluyor değ�l m�? (Ne olur oluyor dey�n b�r ben
olmayayım � ) 
Böyle zamanları yöneteb�lmen�n b�r yolu olduğunu ya da
çözeb�lmen�n �mkânı olduğunu söylesem? Hem de h�ç
zor değ�l. Sadece b�raz empat� ve fedakarlıkla konu
çözüleb�l�yor.
 
B�z yet�şk�nler�n yaşadığı bu hayat �ç�nde stres yaratan
çok fazla konu var ve b�rçok olumsuz olay yaşıyoruz, bu
durumlar da hayatımızı c�dden etk�l�yor. Bunların yanında
b�r de bazen çocukların b�tmeyen ağlamaları, b�r konuda
ısrarcı olmaları, sürekl� mızmızlanma g�b� davranışları �le
gerçekten sabrımızı çok zorlayab�l�yorlar. Konunun
uzmanlarına sorduğunuzda bu davranışların altında
mutlaka b�r sebep yatıyor ve bu sebeb�n ortadan
kaldırılması gerek�yor ancak o sebeb� bulmanın kend�s�
de b�r süreç.
 
Dolayısıyla bu ve benzer� b�rçok konuda bazen
tahammüller�m�z azalab�l�yor.
 
Tamam yeter�nce açıklama yaptığımı düşünüyorum. �
 
İşte ç�leden çıktığınız anlarda uygulayacağınız b�r
yöntemle rahatlıkla çözüm sağlayab�leceğ�n�z�
düşünüyorum.
 
Bu çözüme: “B�rb�r�n� regüle etmek” den�yor. Regüle
etmek kel�me anlamıyla düzenlemek anlamına gelse de
esasen anne babanın b�rb�r�n� dengelemes� olarak
kullanmak daha doğru. 
 
Pek� nasıl regüle ed�l�r? Neden ed�l�r?

SİZLERLE ÇOK GERÇEK BİR ŞEY PAYLAŞACAĞIM

NEDEN BİLGİLİ BABA?
7 yaşında b�r kız ve 5 yaşında b�r erkek olmak
üzere �k� çocuk babasıyım. Hayatımın son 7
senes�nde bebek ve çocuk bakımı konusunda
yeter�nce b�lg� sah�b� olduğumu düşünüyorum.
Hatta her gün yen� b�r şey öğrenmeye de
devam ed�yorum.
 
Bu tamamen etrafımdak� ebeveynlere
çocuklar hakkında kend�m� sürekl� b�r şey
anlatırken bulmamdan kaynaklanıyor. Sanırım
tecrübeler�m bel�rl� b�r doygunluğa gelm�ş
olacak k� artık etrafımda anneler�n b�le bazen
bana danıştığı konular olmaya başladı. Bu
noktada aslında ben�m b�ld�kler�m
merakımdan ve herkes g�b� har�ka çocuklar
yet�şt�rme �steğ�mden �ler� gel�yor. Çocuklarla
�lg�l� konularda bazen eş�mden daha meraklı ve
araştırmacı olab�l�yorum. 
 
Bazı konularda önyargıları da kırmaya
başlamak gerek�yor sanırım. Erkekler de en az
kadınlar kadar çocuklarıyla �lg�leneb�l�r! Ancak
toplum çocuk bakımı konusunda o kadar çok
anneye görev yüklem�ş k� b�r babanın en az
anne kadar �lg�l� olab�lmes�n� bünyeler kabul
edem�yor sanırım.

Aykan Aydın

b�lg�l�baba

b�lg�l�baba.com



Eğer anne ya da babadan b�r� o gün
çocuğa karşı daha az tahammül
göster�yorsa ebeveynlerden d�ğer�n�n bu
durumu dengelemes� gerek�yor. Örneğ�n;
anne �le çocuk arasında b�r �natlaşma
başladığı durumda baba hemen annen�n
sak�nleşmes�n� söylemel� ve gerek�yorsa
annen�n b�r süre ortamdan
uzaklaşmasını �steyerek çocukla da
kend�s�n�n �lg�leneceğ�n� söylemel�d�r.
Böylece ortam ger�lmeden yapılan bu
müdahalen�n hem çok sağlıklı b�r
yöntem hem de uygulanab�l�r olduğunu
düşünüyorum. Ayrıca bunu yaparken
babanın ya da annen�n son derece sak�n
ve telk�n ed�c� olması çok kr�t�k. Aynı
zamanda çocuğa da sank� anne baba
arasında b�r problem varmış g�b�
göstermemek gerek�yor. Çocuğun
olduğu ortamda regüle etme
gerekçes�yle başka b�r gerg�nl�ğe
sebeb�yet vermemek gerek�yor özetle �
 
Bu konuyu ben �lk defa b�r sem�nerde
öğrenm�ş ve eş�mle paylaştığımda
uygulama kararı almıştık. B�reb�r kend�
hayatımızda tecrübe ett�ğ�m�z b�r konu
olduğu �ç�n rahatlıkla söyleyeb�l�r�m k�
kes�nl�kle bu yöntem �şe yarıyor. Karşı
tarafın sırf s�z� regüle etmek �ç�n
davrandığını b�lsen�z b�le �şe yarıyor.
 
Örnek vermem gerek�rse; bu aralar
kızımın nedense uyku düzen� bozuldu ve
artık normal uyku saat�nden daha geç
uyumaya başladı. 1 gün, 2 gün, 3 gün
derken yaklaşık 10 gündür uyku
düzen�ndek� bozulmayı çözemed�k.
Zaman zaman bunlar da olab�l�r, sabırla
sürec� çözmeye çalışıyoruz ama �şte b�r
akşam ben�m devreler yandı. �
 
Artık karanlık b�r odada geç�rd�ğ�m 2
saat�n sonunda kızım uyumadığı �ç�n
s�n�rlen�p, söylenmeye başladım. Eş�m de
odada olduğu �ç�n yumuşak b�r ses
tonuyla sak�n olmamı eğer uzatacaksam
odadan çıkmamı �sted�. Önce
d�nlemed�m ve kızımla �natlaşmaya
devam ett�m.Eş�m baktı k� olacak g�b�
değ�l kalktı yer�nden yanıma gel�p el�m�
tuttu ve “had� canım sen �çer�ye g�t ben
uyuturum” ded�.

O an eş�m olay daha da büyümeden hem
ben� hem de kızımı sak�nleşt�rm�ş oldu.
Pek� ben ne h�ssett�m? Önce b�r
rahatlama geld�, b�r süre sonra �se
p�şmanlık �le karışık olarak kend�me çok
kızdım ve sabah olur olmaz g�d�p kızıma
sarıldım beraber uyandık güne �
 
Rahatlama duygusunu yaşamanın
sebeb� sank� o an b�r yükten
kurtulduğumu h�ssetmem. P�şmanlığım
�se kızımla �natlaşmaya başlamam.
Kızgınlığım �se sak�n kalmamın
gerekt�ğ�n� b�ld�ğ�m halde duygularıma
yen�k düşmüş olmamdan
kaynaklanıyordu.
 
Bu yöntem nasıl uygulanmaz ondan da
bahsetmek �ster�m:
Örneğ�n anne b�r sebepten çocuğa
bağırmaya başlamışsa baba salonda
oturduğu yerden “bağırma yahu
çocuğaaaa” d�ye seslenmemel�d�r. Bu
regüle etmek değ�ld�r. Veya baba �le
çocuk �natlaşmaya başladığında annen�n
“hep böyle yapıyorsun ama” dey�p
çocuğun el�nden tutarak başka odaya
götürmes� de değ�ld�r. Regüle etmek o
anda patlak veren olayın �ç�nde olarak
karşı tarafın sak�nleşmes�n� ve olayın
daha da büyümeden sağlıklı b�r şek�lde
kr�z�n aşılmasını sağlamaya çalışmaktır.
Çocuk değ�l, yet�şk�n kontrol altına alınır.
 
Burada ben�m açıklama çabasına
g�rd�ğ�m şey öfke kontrolü değ�l. Eğer b�r
evde sürekl� çocuğa bağırılıp, kızılıyorsa
söyled�ğ�m yöntem�n de konuyla h�çb�r
alakası yok. Böyle durumlarda sorunu ve
çözümü başka yerde aramak gerek�yor.
Hatta sorun çocukta değ�l
ebeveynlerded�r d�yeb�l�r�m.
 
Sonuç olarak; bu yöntem� başarıyla
uyguladığınızda çocuğunuzla olan
�let�ş�m� hem daha sağlıklı hale get�r�rken
hem de anne baba olarak hayatınızda b�r
denge oluşturab�l�rs�n�z d�ye
düşünüyorum.



İsma�l Hakkı Baltacıoğlu, 28 Şubat 1886
tar�h�nde Osmanlı İmparatorluğu’nun
başkent� İstanbul’da başlayan hayat
serüven� 1 N�san 1978 tar�h�nde Türk�ye
Cumhur�yet�’n�n başkent� Ankara’da sona
eren öneml� b�r Türk aydını, eğ�t�mc�,
yazar, hattat ve s�yasetç�. 
 
1903 yılında Vefa L�ses�’nden mezun
olurken l�sede aldığı hat dersler� ve
t�yatroların yaygınlaşması neden�yle
sanata olan �lg�s� büyük ölçüde artmış
olan İsma�l Hakkı, mezun olduktan sonra
İkdam Gazetes�’nde yayımlamaya
başladığı yazılarla yazarlığa adım
atmaya başladı. 1904’te Darülfünun
(Günümüzde İstanbul Ün�vers�tes�) Fen-
Tıp bölümüne kaydoldu. Dört yıllık
eğ�t�m� süres�nce hat dersler� almayı
sürdürürken aynı zamanda D�van-ı
Hümayun Kât�pl�ğ�’nde görev aldı. 1908
yılında mezun olduktan sonra
Darülmuall�m�n-� İbt�da�yye’de
(İlköğretmen Okulu) öğretmenl�ğe
başladı. 1910 yılında pedagoj� ve el
sanatları üzer�ne araştırma yapmak �ç�n
g�tt�ğ� Avrupa seyahat�nden, teor�den çok
uygulamaya ağırlık veren İng�l�z eğ�t�m
s�stem�nden oldukça etk�lenm�ş b�r
şek�lde 1911’de yurda döndü. 
 
Esk� görev�ne devam eden İsma�l Hakkı
Bey, okulu Avrupa’da gördüğü tarzda
batılı s�steme göre yen�den düzenled�. Bu
düzenlemeler� de yurt dışında
konferanslar ve serg�ler düzenleyerek
tanıtma çabasındaydı. Bu dönemlerde
kaleme aldığı “Tal�m ve Terb�yede
İnkılap” (1912) eser�n�n devr�mc� görüşler
�çermes� yüzünden aldığı tepk�ler üzer�ne,
adı bakanlığın bastığı k�taplardan
kaldırılmaya başlandı.

İsma�l
Hakkı
Baltacıoğlu

Balkan Savaşları patlak verd�ğ�nde
“Şems-ül Me-kât�p” �s�ml� özel okulda
geleneksel öğret�m s�stem�ne aykırı
olarak karma eğ�t�m, kır gez�ler� ve okul
t�yatrosu g�b� yen�l�kler� uygulamaya
koydu. 1913 yılında Darülfünun’da kadın
öğretmenler �ç�n vermeye başladığı
pedagoj� dersler�yle b�rl�kte başladığı
akadem� kar�yer� 1933 yılına kadar
aralıksız şek�lde devam ett�. Bu
dönemde kadınların da yükseköğren�m
hakkına sah�p olması g�b� konularda
çaba sarf ett�. 
 
Eş zamanlı olarak orta ve
yükseköğret�m müdürlükler� yaptı.
Edeb�yat Fakültes� dekanlığı ve
Cumhur�yet’�n �lanı sonrası M�ll� Eğ�t�m
Bakanlığı yönet�m kurulunda görev
yaparken ün�vers�tede güzel sanatlar,
teoloj�, edeb�yat, sosyoloj� ve ps�koloj�
g�b� farklı bölümlerde dersler ver�yordu.
1920-23 yıllarında Eğ�t�m Fakültes�
dekanı, 1923-25 yılları arasında da
Darülfünun Em�n� (Ün�vers�te Rektörü)
olarak seç�lm�şt�r. 1933 yılında ün�vers�te
reformu sonrası bu görevden ayrılan
Baltacıoğlu, 1934 yılında Yen� Adam
derg�s�n� yayımlamaya başladı.

46 yıl g�b� uzunca b�r süre devam eden
derg�yle b�rl�kte “Cumhur�yetç�
Muhafazakârlar” olarak adlandırılan
grubun derg�n�n etrafında b�r araya
gelmes�n� sağlamıştır. İsmet İnönü’nün
taleb�yle Ankara Ün�vers�tes� D�l ve
Tar�h-Coğrafya Fakültes�’n�n
kurulmasına önayak olmuş ve 1942-
1950 arasında CHP’de m�lletvek�ll�ğ�
yapmıştır. 
 
1950 yılında emekl� olduktan sonra Yen�
Adam Derg�s�’n� yayınlamaya ve
konferanslar ver�p, k�taplar
yayınlamaya devam ett�. 1942 Yılında
üstlend�ğ� Türk D�l Kurumu Ter�m Kolu
Başkanlığı görev�n� 1957’ye kadar
devam ett�rd�. Esasında doktor olmasına
karşın Cumhur�yet’�n �lk aydınlarından
b�r�s� olan ve edeb�yat, s�yaset b�l�m� ve
t�yatro alanlarında çalışmaları da olan
İsma�l Hakkı Baltacıoğlu’nun b�r
başkentte başlayan hayatı y�ne b�r
başkentte 1 N�san 1978’de sona erd�.
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Baba olacağınızı öğrend�ğ�n�z zaman
h�ssett�ğ�n�z duyguları b�z�mle paylașır
mısınız?
F�lmlerdek� g�b� sokağa çıkıp “baba oluyorum”
d�ye bağırma g�b� b�r durum olmadı. Az çok
bekl�yor ve üm�t ed�yorduk ama öğrend�ğ�n�z an
�ș�n gerçeğ�yle yüzleșt�ğ�n�z an oluyor. Sev�nçle
b�rl�kte aynı ölçüde kaygı da vardı, “ș�md� ne
nasıl olacak, ney� nasıl yapacağız” end�șes� o
anda bașladı.

B�ze kısaca kend�n�zden bahseder
m�s�n�z?
Merhabalar, ben Erman Çağlar,

1984 İstanbul doğumluyum, 2006

senesinde Uludağ Üniversitesi

Psikoloji Bölümü’nden mezun

oldum. Yaklaşık on beş senedir

çeşitli mizah dergilerinde yazarlık

ve reklam ajanslarında metin

yazarlığı yapıyorum. Son üç yıldır

da kendi kurduğumuz KALT isimli

oluşumla videolar, podcastler ve

dijital yayınlar üretiyorum.

Baba olmak s�ze ne g�b� sorumluluklar
yükled�?
Yașam tarzımı ve çalıșma șekl�m� yen�den
tanımlamam gerekt�. Esk�den b�r yazı bașında
sabaha kadar oturab�l�yor, �ș b�tmeden masanın
bașından kalkmamaya cesaret edeb�l�yordum.
Baba olduktan sonra bütün �șler�m� Ferhan’ın
uyku - yemek - oyun saatler�ne göre
düzenlemem gerekt�ğ�n� fark ett�m.

 
BABA OLMAK

ERMAN  ÇAĞLAR



Çocuğunuzla nasıl vak�t
geç�r�yorsunuz?
B�rl�kte �y�, kötü ve ç�rk�n vak�t
geç�r�yoruz. Evden çalıștığım
�ç�n çoğunlukla b�rl�ktey�z.
Oyun vakt�m�z, boğușma
vakt�m�z, müz�k d�nley�p dans
etme vakt�m�z, dıșarıyı �zleme
vakt�m�z, alt değ�șt�rme
vakt�m�z, yemek vakt�m�z,
ağlama vakt�m�z, uyku
vakt�m�z, uykuya dalamayıp
ev�n �ç�nde gez�nme vakt�m�z
bunların dıșında her gün yen�s�
eklenen vak�tler�m�z var. Heps�
güzel ve kolay değ�l ama bu
kadar yanında olab�ld�ğ�m ve
büyümes�ne tanıklık
edeb�ld�ğ�m �ç�n mutluyum.

Toplumda yaygın kanı olan
“çocuk bakımı kadın �ș�d�r”
düșünces� hakkında ne
düșünüyorsunuz? Bu șek�lde
düșünen babalara b�r șey
söylemek �ster m�s�n�z?
Çocuk bakımı gerçekten tek b�r
k�ș�n�n üstüne yıkılmayacak
kadar büyük b�r mesa�. İș�n
�ç�ne g�r�nce fark ed�yorsunuz.
Hele k� șeh�rde, geleneksel
gen�ș a�len�n desteğ�nden
uzaktaysanız kes�nl�kle dengel�
b�r �ș bölümü yapmak
zorundasınız. Anne mutlu
olduğunda bebek de mutlu
oluyor, evdek� herkes mutlu
olursa s�z de mutlu
oluyorsunuz.

Ev �ç�nde, baba olmak dıșında
ne g�b� sorumluluklar
üstlen�yorsunuz?
Yemek ve alıșver�ș g�b� �șler�
üstlen�yorum ama asıl
sorumluluğum eș�m Ebru’ya
alan ve zaman sağlamak.
El�m�zden geld�ğ�nce Ferhan’ın
sorumluluklarını paylașmaya
çalıșıyoruz.

Babalar çocuk bakımına-
eğ�t�m�ne ne șek�lde katkı
sağlayab�l�r/sağlamalı?
Anne baba olarak çok ayrımı yok
sanırım. İș�n en korkutucu ve
yorucu tarafı bebeğ�n gel�ș�m�yle
�lg�l� safhaları b�lmemek.
Ağlamasından korkuyorsunuz,
yememes�nden korkuyorsunuz,
b�rçok șey end�șe sebeb� oluyor.
Vak�t yaratıp okuyup araștırmak,
çoğu șey�n normal ve yolunda
olduğunu b�lmek �nsanı çok
rahatlatıyor. B�r de yașayarak
öğrend�ğ�m�z șey oyunun çok
öneml� olduğu. Oyun oynadıkça
bebeğ�n�z� tanıyıp
öğren�yorsunuz.

Baba olmak �stey�p çek�nen
erkeklere ne demek �sters�n�z?
Çek�nceler, kaygılar hep
olacaktır. Karar ver�rken de
oluyor, büyütürken de. İnsanın
bütün hayatını değ�șt�ren b�r
karar olduğu �ç�n “düșünmey�n,
yapın g�ts�n” den�lecek b�r șey
de değ�l. Acele etmes�nler ve
çocuk sah�b� �nsanlarla �let�ș�m
�ç�nde olsunlar, �nsan yen�
bebek sah�b� �nsanları
gözleyerek çok fazla șey
öğreneb�l�yor.

Eklemek �sted�ğ�n�z b�r șey var mı?
Bebekler�n� severken b�r yandan kaka var mı d�ye popo koklayan babalara selam olsun.

“İy� baba” tanımınız var
mı?
Tanımım yok ama yapmaya
uğraștığım șeyler var. Sabırlı ve
anlayıșlı olmaya çalıșıyorum.
Ferhan’ın �ç�nde olduğu yaș
aralığında ne g�b�
așamalardan geçt�ğ�n�, nelere
�ht�yacı olduğunu
araștırıyorum, okuyorum. En
çok da b�rl�kte geç�rd�ğ�m�z
zamanın kıymet�n� b�lmeye,
b�rl�kte eğlenmeye
odaklanıyorum.
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İlg�s� ve b�ze vak�t ayırıp sorularımızı �çtenl�kle
cevapladığı �ç�n Erman Çağlar'a teşekkür eder�z.



SEMPATİK
GEBELİK
SENDROMU



GIS (gastro �ntest�nal/m�de, bağırsak s�stem�)
hastalıkları, 
karın büyümes�, 
�ştahta değ�şme, 
kokuya duyarlılık, 
sırt ağrıları, 
bacak krampları, 
hals�zl�k, 
uyku yakınmaları, 
d�ş ağrısı, 
der�de �s�l�k, 
bayılma ve k�lo almadır. 

Çocuk sah�b� olmak anne ve baba adaylarını
gebel�k sürec�nden �t�baren etk�leyen ve b�rçok
ps�koloj�k ve f�z�ksel sonuçlar doğuran uzun b�r
süreçt�r. Kadınlar gebel�kte ve doğum sonrasında
çeş�tl� semptomlar göster�rler. Yalnızca kadınlarda
olduğunu düşündüğümüz semptomlar erkeklerde
de eş� gebe olduktan sonra baş göstereb�l�r. Bazı
baba adayları anne adayının gebel�k sürec�nde
yaşadığı kaygı ve end�şey� deney�mley�p
�çselleşt�reb�l�r ve �lk olarak ruhsal, sonrasında da
bedensel bazı semptomlar göstereb�l�r. Bu
semptomların b�rleşmes�yle meydana gelen ve az
anlaşılab�len bu sendroma “Sempat�k Gebel�k
Sendromu” ya da tıbb� adıyla “Kuvad Sendromu”
den�lmekted�r.
 
Fransız Bask d�l�nde 'kuluçkaya yatmak,
yumurtadan çıkmak' anlamına gelen "Couver"
kel�mes�nden türet�len Kuvad (Couvade)
sendromu en haf�f şekl�yle erkeğ�n eş�yle b�rl�kte
gebel�k bel�rt�ler�n� yaşamasıdır. Eş�n�n yaşadığı
h�sler�n b�r dışavurumu olarak görülen bu
sendromun gösterd�ğ� semptomlar:

 
Kuvad sendromunun ps�koloj�k semptomları;
anks�yete, depresyon, stres, s�n�rl�l�k, ruhsal
çalkalanma, vücut bütünlüğü �le �lg�l� kaygı ve
vücudun algılanmasında değ�ş�kl�klerd�r.
Genell�kle son 3 ayda bel�ren semptomlar
başlangıçtan �t�baren g�derek azalır ancak
doğumdan hemen önce veya doğum sırasında
�k�nc� b�r yüksel�şe uğrayab�l�r. 1982’de 267 ç�ft
üzer�nde yapılan b�r çalışmada erkekler�n%22,5’�n�n
bu sendromu deney�mled�kler� bulunmuştur.
 
Kuvad sendromunun sebepler�, hem ps�kod�nam�k
hem de b�yoloj�k zem�nde araştırılsa da neden� ve
köken� tam olarak bel�rlenemem�şt�r. Bununla
beraber günümüzdek� b�lg�ler ışığında olası b�rçok
sebeb� de bulunmaktadır. Ps�konod�nam�k
bağlamda bakıldığında baba adayının b�l�nç dışı
doğuma �mrenmes�, anne adayıyla özdeş�m,
babalığa �l�şk�n karışık duygular yaşama g�b� bazı
unsurların etk�led�ğ� düşünülmekted�r. 

Bunlara ek olarak erkeğ�n baba olmanın get�rd�ğ�
sorumluluk düzey�n�n artışından kaynaklı
kaygıların, baba k�ml�ğ�yle �lg�l� end�şeler�n, kend�
babasıyla özdeşleşmes�n�n, bebeğ� �stey�p
�stememe konusunda yaşadığı �ç çatışmaların
Kuvad sendromuna neden olab�leceğ�ne d�kkat
çek�lm�şt�r.
 
Anne ve baba adaylarının yaşadıkları semptomları
rapor ett�kler�nde kadınların gebel�k sürec�ndek�
semptomları erkeklere kıyasla çok daha fazla
gösterd�ğ� bel�rlenm�şt�r. Bunun sebeb�n�n anne
ve baba adaylarının doğumdan sonrak� süreçtek�
roller�ndek� beklent�ler�n farklılık göstermes�
olmuştur. Erkekler�n bu semptomları yaşaması da
toplum tarafından hoş karşılanmamaktadır. Ayrıca
erkekler�n bu semptomları deney�mleme
yatkınlığı ve ş�ddet� de değ�şkenl�k
göstermekted�r. Kadın ya da erkeğ�n kısırlık
tecrübes� varsa veya evlat ed�nd�kler� b�r çocukları
varsa erkeğ�n Kuvad sendromuna yakalanma
�ht�mal� artmaktadır. Ayrıca Kuvad sendromuna
yakalanmış erkekler�n daha yaşlı ve anneler�ne
daha bağlı oldukları tanımlanmıştır. Ç�ft�n çocuk
sayısı, gel�r durumu, �ç�nde bulunduğu etn�k ve
kültürel yapı, stres düzey� ve son sağlık
durumunun da sendromun oluşmasında ve
ş�ddet�nde öneml� b�r etk�s� olduğu da
saptanmıştır.
  
Gebel�k sürec�n�n sadece anney� değ�l babayı da
etk�led�ğ� göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuk
sah�b� olmanın get�rd�ğ� sorumluluğun artışı her �k�
k�ş� �ç�n de geçerl�d�r. Annen�n gebel�k sürec�ndek�
semptomlarının yanı sıra babanın yaşayab�leceğ�
bu semptomlar da d�kkate alınmalı, süreç
bütüncül ve kapsayıcı b�r şek�lde ele alınmalıdır. 
 
A�le sağlığını etk�leyen bu konu ps�kososyal
açıdan ebeveynler�n yen� deney�mler�ne uyum
sağlayab�lmes� �ç�n oldukça öneml�d�r. Bu
sendroma yakalanan baba adaylarının çoğu �ç�n
tedav� gerekmez, çünkü rahatsızlıklarını ş�ddetl�
şek�lde yaşamazlar hatta bu süreç bazen fark
ed�lemeyecek kadar haf�f geçmekted�r. Kuvad
sendromunu ş�ddetl� b�r şek�lde yaşayan erkekler
�se ps�koterap� tedav�s� alab�l�rler. Kaygı ve
end�şey� azaltmaya yönel�k rahatlama ve
destekley�c� seanslar sendromun etk�ler�n�
haf�fleteb�l�r. Seyr� genel olarak �y� ve haf�f olan bu
sendromun gelecek gebel�k durumlarında da
tekrarlanmasına kes�n gözüyle bakılmaz. Ancak
baba adayının eş�n�n b�r sonrak� gebel�ğ�nde de
bu durum tekrarlanıyorsa ve zarar ver�c� etk�ler�
gözlemlen�yorsa vak�t kaybed�lmeden b�r
uzmana danışılmalıdır.

SEVİL, D , KAVLAK, A . (2003). Couvade Sendromu (Sempat�k Gebel�k). Sosyal Pol�t�ka Çalıșmaları Derg�s� , 6 (6) .
https://derg�park.org.tr/tr/pub/spcd/�ssue/21114/227424'ten alınmıștır.



İsim-Şehir
Günümüzde bilinen pek çok sanatçının aksine uzun süre kıymeti ve hatta varlığı dahi önemli
bir iz bırakamamış bir kompozitör ve müzisyendi Antonio Vivaldi. 3. Sayımızda Floransa’yı
anlatırken Venedik’le birlikte Rönesans’ın başladığı iki şehirden birisi olduğunu yazmıştık. İşte
Floransa’da Da Vinci, Dante ve Michelangelo gibi siyaset, mühendislik, resim ve heykelcilik
alanlarında ilerlemenin önünü açan sanatçılar varken Venedik ise mimari alandaki yeniliklerle
öne çıkmıştır. Bu dönemde sivrilen bir sanatçısı olmayan şehirde Vivaldi, 1678 yılının 4
Mart’ında büyük bir depremin yaşandığı bir günde dünyaya geldi. Ailesinin depremin verdiği
şok nedeniyle kendilerini ruhbanlığa adaması kendisinin de büyüyünce Roman Katolik Rahibi
olmasının ana sebebi olduğu düşünülür. Kendisinin “Kızıl Rahip” lakabı kızıl saçlı ve rahip
olmasından kaynaklanmaktadır. 1703 yılında başlayıp 1,5 yıl sonra bıraktığı rahiplik döneminin
ardından kızlar yetimhanesi – müzik okuluna “Maestro Di Violino” yani keman ustası olarak
atandı. Bu dönemde çocuklara konçerto yazmakla görevli olan ve her ay iki konçerto yazan
Vivaldi bir besteci olarak tanınmaya başladı. 
1905 yılında Op. 1 Sonat’ını yayınlayan ve 1709 yılında görevinden ayrılan Vivaldi aynı yıl
Danimarka Kralına hediye ettiği Op. 2 Sonatı’nı yazmıştır. Bu noktadan sonra kişisel
konçertolarını yazmaya başlayan Vivaldi yine de 1737 yılına kadar aralıklarla kilise adına
çalışmaya devam etmiştir. 1728 yılında Kutsal Roma-Cermen İmparatoru 6. Charles’la tanışmış
ve onun destekleriyle eserlerini üretmeye devam etmiştir. Bilinen 230 konçertosunun en
ünlüsü olan Dört Mevsim (İt. Le quattro stagioni, İn. The Four Seasons) konçertosunu 1716-17
yılları arasında yazmış ve 1725 yılında Amsterdam’da yayınlamıştır. Kendi ifadesine göre 94
opera ve 500 kadar konçerto bestelediği söylenen ancak günümüze yazdığı sadece 50 opera,
100 konçerto ve 40 sonat ulaşabilen Vivaldi, İmparatorun ölümü sonrası maddi desteklerini
yitirmiş ve sağlık durumu kötüleşmeye başlamıştır. 1741 yılında ilişkisi olduğu opera sanatçısı
Anna Giraud’u izlemek için gittiği Viyana’da vefat edip kimsesizler mezarlığına gömülmüştür. 



Vivaldi Venedik’in, Venedik ise İtalya’nın müzikal karakterini oluşturan ana etmenlerdir.
Kanallar Şehri veya “La Serenissima” 1100 yıl gibi uzunca bir süre adından da
anlaşılacağı üzere Venedik Cumhuriyeti’nin başkentiydi. Osmanlılar yükselene kadar
Akdeniz ticaretinin Cenovalılar ile birlikte tartışmasız lideri olan ülkenin başkenti de
doğal olarak bir ticaret ve refah kentiydi. Ancak bir ticaret ve deniz ülkesi olmanın
dezavantajı olarak görece zayıf ordusu olan ve İtalya Yarımadası’nın girişinde bir ova
üzerinde kurulan bu ülkenin başkenti güçlü ordular karşısında savunmasızdı. Bu
sebeple şehrin önemli yapılarını Lagün (Denizkulağı) ile dalgalardan korunan bir adaya
taşıyarak bu tehditleri bertaraf ettiler. Günümüzde kanallarıyla tanınan tarihî ve yüzen
Venedik işte bu Venedik’tir. Kendine ait bir devleti, bir dili ve kültürü olan bu kent 1866
yılında İtalya’ya katılarak devletini kaybetmiş olsa da kültürü, dili ve tarihi
korunagelmiştir. “Canal Grande” üzerinde Türk ve Alman hanları, Düka ve Dandolo
Sarayları’nın olduğu 4 kilometrelik ana kanaldır. 150 kanal ve 118 adadan oluşan ve
uzunca süre İstanbul’un Akdeniz’deki tek rakibi (İstanbul için söylenen Dersaadet ile
Venedik için söylenen La Serenissima refah, esenlik ve sükûnet gibi ortak manalara
çıkabilmektedir) olan bu kent Vivaldi, Marco Polo, kanallar, köprüler, meydanlar ve
tarihiyle İtalya’nın kendisinden de eski bir başkent olarak milyonlarca turisti ağırlamaya
ve suya batmaya devam etmektedir.



A�le kavramının b�leşenler�n�n �şlend�ğ� bol

Oscar ödüllü bu f�lmde b�r boşanma ve velayet

sürec�ne ve bu süreçte b�rçok konunun t�t�zl�kle

�şlend�ğ�, �zlerken düşündürten dramat�k

sahnelere tanık oluyoruz. F�lm boyunca bu zorlu

sürece neler�n sebep olduğuna hem annen�n

hem babanın gözünden bakab�leceğ�m�z anlar

da epey bol.

 

Ted Kramer �ş�n� ön planda tutan, kar�yer�nde

yükseleb�lmek �ç�n a�les�n� �hmal eden b�r

babadır. Joanna Kramer �se evl�l�ğ�nde kocası �le

duygusal bağı kopmuş, kend�ne olan saygısını

ve benl�ğ�n� kaybetme aşamasına gelm�ş b�r

anned�r. Joanna evlend�kten sonra da çalışmak

�steyen fakat ne zaman kocası �le konuşmak

�stese her defasında geç�şt�r�lm�ş ve fark

ed�lmem�şt�r. Joanna kend�s�n� öyles�ne

kaybetm�şt�r k� oğlu �ç�n �y� b�r anne olmadığını

düşünme aşamasına gelm�şt�r. Henüz kend�s�n�

keşfetmem�ş olan Joanna kend�n� bulmak �ç�n

evden uzaklaşmak �ster ve ev� terk eder fakat

aslında bunu oğlu �ç�n yapmıştır. Bu bağlamda

a�le �ç�ndek� roller�n nasıl paylaşıldığı da f�lm

�ç�nde �şlenen b�r konu hal�ne gel�yor.

Baba para kazanmaktan yükümlü, eve geld�ğ�

zaman huzur �steyen, kararlar alan ve baskın b�r

karakterd�r. Anne �se ev� geç�nd�ren, çocuğuna

bakan, kocasına �lg� ve sevg� göstermekle

sorumlu b�r role sah�p. Bu roller f�lmdek�

karakterlerde öyles�ne kesk�n �şlen�yor k� �k� eş

aradak� duygusal bağ ve �ş b�rl�ğ� kopma

aşamasına gel�yor. B�rb�rler�yle vak�t

geç�remeyen, h�ssett�kler�n� paylaşmayı

başaramayan ve b�rb�rler�n� anlamlandıramayan

b�r ç�ft ortaya çıkıyor.

KRAMER vs kramer
Yazan ve Yöneten: Robert Benton
Ülke: ABD
Tür: Dram 

Yapım Yılı: 1979
Süre: 1 saat 45 dakika

Oyuncular:  Dustin Hoffman, Meryl Streep, Justin Henry



Joanna’nın ev� terk ed�ş�n�n ardından Ted

afallamış ve aslında oğlu B�lly’y� çok da

tanımadığını fark etm�şt�r. Oğlunun kaçıncı sınıfa

g�tt�ğ�n� dah� b�lmeyen Ted, �lk zamanlarda

oğluyla çok sevd�ğ� �ş� arasında b�r denge

oluşturmaya çalışırken çok bocalıyor. B�lly �lk

zamanlarda annes�n�n özlem�yle başa

çıkamadığından Ted �le aralarındak� �let�ş�m b�raz

daha zorlaşıyor. Ted �se bu süreçte yaşanan tüm

olayları gerçekç� ve mantıklı b�r şek�lde oğluna

anlatıyor. Belk� de baba �le oğlun aralarındak�

bağ burada kuvvetlen�yor ve b�rb�rler�n�

anlamaya başlıyorlar, �lerleyen zamanlarda

aralarındak� bağ g�tt�kçe daha kuvvetl� ve sevg�

dolu hale gel�yor. Hatta Ted oğluna öyles�ne

değer vermeye başlıyor k� hayatında hep b�r�nc�

planda tuttuğu �ş�n� dah� aksatıp kaybed�yor.

 

F�lm�n en can alıcı sahnes� olan mahkeme

duruşmasının �şlend�ğ� kısımda, kadın ve erkek

roller�n�n de yer yer �şlend�ğ�n� ve bazı

basmakalıp düşünceler�n yer�ld�ğ�n� de

görüyoruz. 

Ted alkol�k olmadığı, eş�n� aldatmadığı ve ev�n

madd� �ht�yaçlarını g�derd�ğ� �ç�n Joanna’nın

Ted’den ayrılmak �stemes� gereks�z görülüyor.

Aslında evl�l�ğ� bu kadar maddeselleşt�rmen�n

bu ayrılığa ve b�reyler�n tükenmes�ne sebep

olması �se �ron�k. Mahkemede velayet�n anneye

ver�lme �ht�mal�n�n yüksek olmasını sağlayan en

büyük etmen�n de çocuğun anne sevg�s�ne ve

bakımına hemen her koşulda daha fazla �ht�yaç

duyması olarak göster�l�yor. Baba Ted �se bu

f�kr� kabul etmey�p neden b�r kanunun kadını

c�ns�yet� neden�yle daha �y� b�r ebeveyn

yaptığını sorarak b�ze bu düşüncey� de

sorgulatıyor.

 

F�lm, b�r �nsanın ebeveyn olmaktan önce b�r

b�rey olarak var olmasının öneml� olduğunu

vurguluyor. Ted ve Joanna’nın evl�l�kler�

boyunca büyümeye çalışan ve kend�ler�n� tam

olarak anlamlandıramamış b�reyler olmasından

kaynaklanan tüm bu sorunlar b�zlere �k�

ebeveyn�n kend�ler�n� keşf�n�n b�r a�ley� ve

çocuğu kurtarışının özü olduğunu anlatıyor.





Babalar Gününüz kutlu olsun.


