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Bebeğiniz dünyaya yanında bir kılavuzla gelmez.
Fakat üzülmeyin, Ebeveyniz! kitabı iyi bir baba olmanız için
gerekli desteği sağlayacak!

Bebeğinizin gazını nasıl çıkaracağınızı mı merak ediyorsunuz?
Katı gıdaya ne zaman başlamalısınız? Bebeğinizi uyutmakta
zorluk mu çekiyorsunuz? Dört çocuk babası Adrian Kulp, hızlı,
eğlenceli ve kolay anlaşılır tavsiyeler sunarak bir baba olarak
üzerinize düşeni yapmanızı kolaylaştırıyor.

• DESTEKLEYİCİ VE FAYDALI: Baba olmanın nasıl bir şey
olduğunu, o yollardan geçmiş ve tam olarak neye ihtiyacınız
olduğunu bilen birinden öğrenin.

• HIZLI TAVSİYE: Önemli çocuk bakımı ipuçları kısa ve konuyla
ilişkili bölümlere ayrılmıştır; sadece bez değiştirme konusunda
yardım almanız gerekiyorsa kitabın tamamını okumanız gerekmez.

• ÖNEMLİ DÖNEMLER: En önemli dönüm noktalarını bir araya
getiren bu kitapla, bebeğinizin gelişimini sizler için özel hazırlanmış
grafikler yardımıyla kolaylıkla takip edebilirsiniz.
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Ava, Charlie, Mason, Evelyn ve 
karım Jen için.

Ebeveynlik yolu, şüphesiz 
çabucak geçen güzel anlarla 

doludur ancak bizi aile yapan 
aştığımız engebelerdir. 
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Ön Söz
Hayatınızın en büyük sınavının ne kadar çalışırsanız 
çalışın asla mükemmel sonucu alamayacağınız oldu-
ğunu söylesem? Ulaşabileceğiniz her kitabı okusanız da 
yüzlerce sayfa not alsanız da pek çok kez bu sınavdan 
çakacağınızı? Ama yine de kesinlikle çabalamayı sürdü-
receğinizi? Ebeveynliğe hoş geldiniz! Bu yapabileceğiz en 
önemli şey ve asla ve asla kusursuz olamayacaksınız.

Bunu sizi korkutmak için değil, çıtayı düşük tutmaya 
teşvik ve bu kitabı aldığınız için takdir etmek için söylü-
yorum. Ebeveynlerin gebelikle ilgili her şeyi öğrenmeye 
zaman ayırmasının yaygın olduğu kanısındayım fakat 
bebek sahibi olduklarında bazı ebeveynler geri kalan her 
şeyin kendiliğinden çözüme kavuşacağını düşünüyor. 
Aslında bebekler nihayet anne karnından çıktıklarında 
çok daha esrarengiz ve kafa karıştırıcılardır.

Kocamla ilk ebeveynlik yılımız, kendimize neler oluyor 
diye sorup şaşkın gözlerle etrafa bakarken geçen yıp-
ratıcı bir belirsizlik dönemiydi. İyi niyetli arkadaşlar ve 
akrabaların verdiği hikâyeye dayalı tavsiyeler sizi bitap 
düştüğünüz bu ilk 12 ayda bir bebeğin ebeveyni olmaya 
gerçek anlamda hazırlamakta yetersiz kalıyor. Adrian’ın 
bu değerli rehberi yazma nedeni de bu zaten.



ix

Ebeveyniz! pratik önerilerle (Bebek ayakkabılarını ben 
de sevmiyorum Adrian, çak bir beşlik!), inanılmaz des-
tekçi bir ebeveyn olmak için uygulanabilir adımlarla dolu, 
bebeğinizin sağlıklı ve mutlu şekilde ilk yılını geçire-
bilmesi için ayrıntılı biçimde size rehberlik ediyor. Bu 
serüvende yol alırken kontrol listeleri, durum bilgileri 
ve dünyanın en destansı babaya övgüler yağdıran tişört 
koleksiyonunu bulacaksınız.

Toplum içine yedek tişörtünüze bulaşmış kakayla çık-
sanız da kitabı okuduğunuz ve bebeğinizin bu ilk yılında 
kendinizi ebeveynliğe hazırladığınız için pişman olmaya-
caksınız. Mükemmel sonuç yok ama daha iyi iş çıkarabilir 
veya en azından bunun için çabalayabilirsiniz.

Jill Krause, Baby Rabies’in yaratıcısı
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Demek, Baba Oluyorsunuz...
Üzerinden dokuz yıldan biraz fazla zaman geçti ama o ânı 
çok net hatırlıyorum. İlk göz ağrım Ava’nın ilk nefesini 
ve ağlamasını duymak; hayatımdaki diğer ‘ilklerin’ hiçbi-
rine benzemiyordu. Bu, gençler beyzbolundaki en değerli 
sayıyı ya da ehliyet sınavındaki zor üç nokta dönüşünü 
yapabilmek gibi değildi. Eşsiz bir andı.

Bir mucizeyi yaşıyordum ve ayaklarım yerden kesilmişti. 
İşte her şey o an başladı.

Doğumdan sonraki birkaç saat karım ve ben evrenin 
merkeziymişiz gibi hissettik. Noel sabahları gibiydi, her 
şeye sahiptim. Birlikte bir hayat kurmanın heyecanı ve 
neşesiyle kuşatılmıştık. Bebeğimizi, hastane kapısında 
toplanmaya başlayan büyükanne ve büyükbabalarına, 
aileye ve arkadaşlara tanıtmak için can atıyorduk.

Doğumdan sonraki sabah mı? Hastanede olma heyecanı 
tamamen kaybolmuştu. 1970’lerden kalma benden önce 
nesiller boyu babaların kokusunun sindiği kâğıt gibi ince-
cik yastıklı bir karyolada uyumak ürkütücü olmuştu. Çoğu 
hastane eşin konforunu gerçekten düşünmez ve ben de 
kısa süre sonra ciddi bir uykusuzlukla koşarken, her şeyin 
üzerinize gelmeye başlayabileceğini keşfettim.

Yüzüme okkalı bir tokat yemiştim ama bu gerekliydi. 
Aynı zamanda duruma mizahi bir yönden de yaklaşmalıy-
dım aksi hâlde işin içinden asla çıkamayacaktım.
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