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ÇALIŞAN ANNE BABA OLMAK 

 

Kendini ihmal etmek kendini sevmekten daha büyük bir günahtır. 

Shakespeare 

Bu söz anlamlı ve gerçekçidir. Kendini ihmal eden bir annenin/babanın çocuğu ile 

kurduğu ilişki ihmal etmeyen bir annenin/babanın kurduğu ilişkiden çok farklıdır. Kendi beden 

ve ruh sağlığına önem veren, özen gösteren bir anne veya baba bencil değil, uzun vadeli 

düşünen olgun biridir.  

“Biz” bilinciyle “ben” diyebilen ebeveynin çocuğuna duyduğu sevgide hem kendisi hem 

de çocukları vardır. “Seni sevince benim hayatım daha anlamlı daha zengin oluyor.” 

duygusunu yaşayan ve yaşatan ebeveynin çocuğuyla kurduğu ilişkinin daha sağlıklı olduğu 

görülüyor. Buradaki biz bilinci bireyin kendisini, eşini, çocuğunu, evliliğini ve ailesini kapsıyor. 

Yetişkinlerin bir arada iyi bir hayat yaşadığını gören çocuklar kendileri de büyüyüp yetişkin 

olmayı arzu ediyor. Eşlerin mutlu yaşamak için çok iyi bir nedeni var, böylece çocuklara ihtiyacı 

olan şeyi verebiliyorlar. 

Ebeveynliğimiz, yani çocuk yetiştirme tarzımız nasıl bir çocuk yetiştireceğimizi 

gösteriyor. Her anne baba kendi çocuk yetiştirme tarzını geniş bir kültürel bağlamda geliştiriyor. 

Öncelikle kendi anne babalarımızdan etkileniyoruz, kendi çocukluğumuz fazlasıyla tarzımızda 

belirleyici oluyor, ancak sadece çocukluk değil, yetiştiğimiz koşullar, sosyo-ekonomik ortam, 

dini inançlarımız ve ahlaki değerlerimiz de ebeveynlik tarzımızı belirliyor. 

Çalışma hayatı ile birlikte duyulan suçluluk, bu durumun çocuk üzerinde yaratacağı kısa 

ve uzun vadeli etkileri konusundaki endişeler de ebeveynlik tarzımızı etkiliyor. Yaşanılan bu 

yoğun suçluluk duygusu ve çalışma hayatının çocukların gelişimini etkileyebileceğine dair 

duyulan kaygı; disiplin düşüncesiyle otoriter ebeveynliğin seçilmesine ya da özlem duygusuyla 

serbest ebeveynlik tarzının sergilenmesine sebep olabiliyor. Oysaki araştırmalardaki bulgular 

genellikle anne babanın çalışmasının çocuğu olumsuz şekilde etkilemediği yönündedir. 

Çocuklarda gelişimsel herhangi bir sorun bulunmamıştır. Ayrıca ailenin çocuğun bakımı için 
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önemli bir kaynak olduğu, ancak ebeveynlerin çocuğuyla güçlü bir ilişki oluşturması için yirmi 

dört saate ihtiyaç olmadığı saptanmıştır. 

Bazı çalışmaların ana sonuçları şunlardır; 

-Anne babanın dışarıda çalışması çocuğun gelişimini geciktirmiyor. 

-Çalışan anne babalar ev işleri ve boş zaman faaliyetlerine daha az zaman harcıyor. 

-Anne babanın evde kalması ya da dışarıda çalışıyor olması çocuğun sosyal davranış, bilişsel 

yetileri ve dil gelişiminde farklılık yaratmıyor. 

-Çalışan anne babalar izin günlerinde çocukları ile daha fazla zaman geçiriyor. 

-Önemli olan, ebeveynlerin çocuklarıyla geçirdiği sürenin kısa ya da uzun oluşu değil 

çocuklarıyla geçirdiği sürenin (kaliteli zaman) niteliğidir. 

Çocuklarımızla geçireceğimiz kısıtlı vakitte dikkat etmemiz gereken en önemli noktalar 

neler ve bizler bu konuda neler yapabiliriz? 

Sohbet, çocuk gelişiminde oldukça önemli bir yere sahiptir, amacı paylaşmaktır, ama 

sohbetin sonucunda bir de “kritik farkındalık” gelişir, bu anne babalar için önemlidir. Bir şeyin 

ne olduğunu bilmek farkındalıktır, bir şeyin nasıl, ne kadar, niçin, nerede var olduğunu bilmek 

ise kritik farkındalıktır. 

Cüceloğlu, sohbetle ilgili bilmemiz gereken en önemli şeyin çocuğun davranışına dönük 

değil, çocuğun algı ve duygularına dönük olması gerektiğini söyler. En iyi dinleme organının 

göz olduğunu düşünür ve çocuklarımızın gözlerinin içine bakarak günde en az on beş dakika 

sohbet etmemizin çok önemli olduğunu belirtir. Ebeveynlerin çocuklarına “Bugün hangi 

zorluklarla karşılaştın? Nasıl üstesinden geldin?” diye sormasını ister ve ebeveynin de aynı 

konudaki deneyimlerini paylaşmasını değerli bulur. 

Çocukların sevildiklerini hissettikleri zamanlarda beyindeki özel bölgelerin bunu 

algıladığı ve gelişim salgıları ürettiği bilinmektedir. Çocukla güvene dayalı kurulan derin bağ, 

çocuğun yeni tecrübelere yani öğrenmeye ve gelişmeye açık olmasını sağlıyor. Güven 

olmadan özgüven de oluşmuyor, özgüven olmadan da başarı gelmiyor. Erken yaşta verilen 

uygun sorumluluklar, ilerde kendi ayakları üzerinde duran çocuklar yetiştirmemizi sağlıyor. 
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Aynı anda birlikte olunan bir ortam değil, beraberce yaşanılan bir aile ortamı kurmaya 

çalışmak önemlidir. Çocuklar bir şeye ait olma ihtiyacı duyarlar, bir şeyin parçası olmak, sürece 

dahil olmak bu etkiyi yaratır. Onlar için bir şey yapmak değil onlarla birlikte bir şey yapmak bu 

yüzden çok değerlidir. Dolayısıyla işlerimizi onlar için değil, onlarla birlikte yapmak ve yaşamak 

çocuklara ekip olma duygusunu yaşatır. 

Ebeveynlik sürecinde en iyisini yapma iyi niyetiyle kararlar verip verdiğimiz kararların 

hatalı olduğunu görebiliriz. Kararlara güvenmek önemlidir ve hata yaptığımızı 

düşündüğümüzde de samimi bir özür ve açıklamanın ilişkiyi onardığı görülür. 

Ebeveyn rolünde belli kararlar almamız, ailemizin kendine özgü kural ve sınırlarının olması 

doğaldır. Yaşadığımız duygular ve yaptığımız hatalar bu kararların sıklıkla değişmesine sebep 

olmamalıdır, ebeveynlikte sergilediğimiz duruş önemlidir. 

Çocuklarımıza ayırdığımız zamanın düzenli olması önemlidir, rutinlerin hem erken 

çocukluk hem ergenlik döneminde sağlıklı gelişimde benzer etkiler yarattığı bilinmektedir. 

Rutin  aynı zamanda tutarlılık anlamına da gelir, dolayısıyla çocukların disiplin kazanmasında 

da bu durum etkilidir. 

Çalışan anne ve baba olarak çocuklarla ilgili organizasyonların gerçek bir işbirliğiyle 

üstlenilmesi, çocukların hem ebeveynlerle ilişkisinde hem de evlilik ilişkisine dönük algısında 

etkili olduğu biliniyor. Bebeklikten itibaren “babaya doymuş” çocuklar daha girişimci, daha 

güvenli, yabancılarla ilişkilerinde daha başarılı oluyor. Baba etkileşimi ile büyümüş çocuklar 

zorlukları görünce kaçmıyor, üzerine gidiyor. Geleceğe umutla bakıyor ve yaptıkları işlerde 

daha sebatlı oluyorlar.  

Unutmamalıyız ki çocuklarımızla bugünleri ancak bir kere yaşayacağız, onlar bir daha 

bu gözlerle dünyaya bakmayacaklar.  
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