
Benim Babam... 
Baba olmak zor değildir; ama babalık yapmak zordur. 
Maxvell 
 
Değerli anne ve babalar, 
 
Türk toplumunda “çocuğun bakımından ve eğitiminden anne sorumludur” düşüncesi hızla 
değişmekte, artık babalar da bu konuda daha özverili davranmaktadırlar. Bu bültenimizde 
baba faktörünün çocuk gelişimindeki önemi ve çocuklar üzerindeki etkileri konusunda 
bilgi vermeye çalışacağız. 

                             
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 

 
Günümüzün getirdiği koşullar babanın çocuğun eğitimindeki yerini genişletmiştir. Özellikle 
çalışan anne sayısının artmasıyla babanın aldığı sorumluluklar da artmıştır. Peki ama bu 
sadece bir sorumluluk mudur? Aslında babalık rolünü yalnızca sorumluluk ile 
bağdaştırmak babalara karşı büyük bir haksızlık olacaktır. Türk toplumunda çocuk bakımı 
ve eğitimi her ne kadar anneye bırakılmış olsa da, baba faktörü çocuğun gelişim 
sürecinde en az anne kadar önemlidir. 
 
Babalık rolü, tıpkı annelik gibi çocuğa sahip olmayı istemekle başlar. Bebek daha anne 
karnındayken baba adayının eşine verdiği destek, hem annenin sağlığını ve ruhsal 
durumunu hem de bebeğin gelişimini olumlu etkiler. Doğuma katılan ve doğumdan sonra 
bebeklerine dokunan, onu kucaklayan babaların çocuklarıyla daha sıcak bir ilişki 
kurdukları, bebek bakımına katkıda bulundukları ve bu sıcak ilişkinin o büyüyünce de 
devam ettiği gözlenmiştir.  
 
Babanın doğum olayına ve çocuk bakımına aktif olarak katılması sadece çocuğun 
duygusal gelişimi için değil, aynı zamanda kendisine destek olan bir kocaya çok daha 
güçlü bağlarla bağlanacak anne için de son derece önemlidir. 
 
Doğumdan sonra tıpkı annede olduğu gibi, babanın da çocukla duygusal ilişkiyi 
kurabilmesi için onunla fiziksel temasa ihtiyaç vardır. Bunun için de çocuğun beslenme ve 
oyun faaliyetlerinde babanın etkili olması gerekir. Çocukla kurulan ilişki için asıl berlileyici 
olan, ne kadar iyi değerlendirildiği ve yoğunluğudur. Bebekler onlarla ne kadar içtenlikle 
ilgilenildiğini hissederler.  
 
Çocuğun İhtiyaçları ve Babanın Etkisi; 
Birçok ülkede babanın çocuğunun bakımıyla ilgilenmesi konusuna çok az önem 
verilmiştir. Bu durum giderek erkeklerin baba olmanın zevkine varmasına engel 
olabilecek tutumların gelişmesine yol açmıştır. Babanın çocuğun bakımıyla yakından 
ilgilenmesi ve bu tutumun saygıyla karşılanması sadece birey olarak çocuklara yararlı 
olmakla kalmayıp, gelecek kuşakların da aynı yolu izlemesini sağlayacaktır.  
 
İlk öncelik çocuğun duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Duygusal ihtiyaç 
çocuğunuzu sevdiğinizi söylemek, bakışınızla, sarılarak, şakalaşarak sevginizi 
somutlaştırmaktır. Onların yaşamlarına ilgi duyduğunuzu göstermek kendilerini değerli, 
güvenlikte olduklarını hissettirecektir. Kendi gününüzü paylaşmak, onun yaşadıklarını 
yargılamadan, yorumlamadan dinlemek hem ilişkinizi geliştirecek hem de günlük 
stresinizi atmanıza yardımcı olacaktır. 
 
Bazı teorisyenler, annenin bebekle olan ilişkisinin bebeğin daha sonraki kişiliğini ve sosyal 
ilişkilerini büyük ölçüde biçimlendirdiğini savunurlar. Diğer yandan da babanın iki yaş 
evresinden sonraki aşamalarında etkili olduğu belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarda baba-
çocuk ilişkisinin; zeka, psiko-seksüel ve kişilik gelişimini etkilediği görülmektedir. Olumlu 
baba-çocuk ilişkisi, çocuğun dış dünyaya daha güvenle bakabilmesini sağlar. Buna paralel 
olarak çocuğun kendi kafasında yarattığı baba imgesi de çocuğun ileride dünyaya 
yaklaşımının temellerini oluşturur. 
 
Baba-çocuk ilişkisinin niteliği çok önemlidir. Baba, erkek çocuk için model, kız çocuk için 
ise karşı cinsin temsilcisidir. Erkek çocuklar erkeksi gücü, mücadeleyi, rekabeti, yenme ve 
yenilmeyi baba ile deneyimler. Ayrıca erkek çocuk beş yaşından sonra kendi cinselliğini 



fark etmeye başlayınca babayı taklit etmeye, onun gibi olmaya çalışır. Kızlar ise erkek 
dünyasına ait ilk yatırımlarını babaları sayesinde oluştururlar. 
 
Bununla birlikte babalarıyla ilişkileri iyi olmayan veya babası tarafından disiplin edilme ya 
da başka sebeplerle sürekli azarlanan çocukların kişilik gelişimlerinin olumsuz etkilendiği, 
temel güven duygularının zayıfladığı, okula uyumda zorlandıkları, arkadaşlarıyla iyi 
iletişim kuramadıkları, derslerdeki başarılarının düşük olduğu ve davranış bozukluklarına 
daha yatkın oldukları görülmektedir.  
 
Bir baba olarak çocuğunuza daha iyi yaklaşmak için; 
Çocuğunuzun gelişimini anne karnından itibaren takip edin. 
 
Çocuğunuz üzerinde korkuya dayalı bir disiplin uygulamayın. Sizinle rahat ve açık bir ilişki 
kurabilmesi için ona fırsat verin.  
 
Bununla birlilkte sınırlar koyma konusunda açık, tutarlı ve kararlı olun. Bu konuda eşinizle 
ortak tavır almanız gerektiğini sakın unutmayın. 
 
Annelerin yaptığı gibi sizler de çocuğunuza onu her koşulda sevdiğinizi belirtin. 
 
Çocuğunuzun zihinsel ve cinsel gelişimi için sizin de anne-çocuk ilişkisinin içinde olmanız 
gerektiğini unutmayın.  
 
Çocuğunuza verdiğiniz her sözü tutmaya çalışın, tutamayacağınız sözleri vermeyin. 
 
Çocuğunuzun ve sizin sevdiğiniz ortak aktivitelere katılın. 
 
Çocuğunuzun fikirlerini dinleyin, onunla paylaşın. 
 
Hiç kimse iyi baba olarak doğmaz. İyi baba olmak; sevgi, deneyim, sabır ve bilgilenme 
işidir. Bakın böyle bir baba için çocuğu neler hissediyor: 
 
Bu gün kitabımda bir şey okudum baba; 
Babalar, evin geçimini sağlarmış, 
Çalışır, kazanıp para 
Anneyi tamamlarmış. 
Bu yanlış değil mi baba? 
Baba, çocuğuyla oyunlar oynamalı, 
Onunla yarışmalı, arkadaş olmalı, 
Bazen gıdıklamalı, bazen kucaklamalı 
Tıpkı senin gibi 
Her şeyi konuşmalı, 
Bilmediği şeyler anlatmalı, 
Omuzlarına alıp gezdirmeli, 
Tıpkı senin gibi. 
O zaman der ki çocuklar; 
Babam bazen kızsa da bana 
Beni sever, hep arkamdadır 
Tıpkı benim gibi 
Annem kadar sevecen, 
Öğretmenim kadar bilgili, güleç, 
Arkadaşlarım kadar şen 
Öyleyse kitaplara, 
Seni yazsınlar baba 
Şule Özcan 
 
Sevgili babalar; unutmayın ki, bir erkek için duygusal yönden alacağı hiçbir ödül, 
çocuklarını doğdukları andan, bağımsız yaşayabilecekleri çağa gelinceye kadar gereğince 
yetiştirebilmek kadar doyurucu olamaz.  
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