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Giriş: Ebeveynlik Tarihine Bakış

Bireyin yaşamını ilk günden itibaren ve en derinden etki-
leme ayrıcalığına sahip anne babalar, çocuklarını yetiştirirken 
bilinçli ya da bilinçsizce, özenli ya da özensizce, toplumun si-
yasi, ekonomik, sosyolojik ve kültürel altyapılarının düzenlen-
mesine ortak olur. Tarih boyunca işler; doğurganlığın kontrolü 
-yani yaşama izni- kadınların eline geçtiğinde başka yöne, er-
keklere geçtiğinde ise bir başka yöne savrulmuş; çocuğun so-
rumluluğu yer yer dişil güce, yer yer eril güce devredilmiştir. 
Ebeveynlik görevi özenle yapıldığında başka, göz ardı edildi-
ğinde başka kazanç ve kayıplar ortaya çıkarmıştır. 

Anneliğin ve babalığın toplum açısından ne ifade ettiğini 
anlamak; ebeveynlik kurumunun uluslara bahşettiği gücün 
diyalektiğini fark edebilmek, tarihin dönüşümlerini ve direnç 
noktalarını görebilmek açısından önemlidir. Peki ama nedir 
bu ebeveynlik dediğimiz? Kimdir muhatapları? Ne zaman çer-
çevesi belirlenmiştir bu tanımın?

Bugünkü kavrayışımızla ebeveynliği, bir çocuğun doğum-
dan erişkinliğe fiziksel, ruhsal, sosyal ve entelektüel gelişimini 
destekleme süreci olarak ifade edebiliriz. 

Ebeveyn grubunun içinde öncelikli olarak biyolojik anne 
babanın veya evlat edinen anne babanın yer alması beklenir. 
Bazı durumlarda ekibe bir büyük kardeşin, büyükannenin, 
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büyükbabanın, teyzenin, amcanın, bakıcının hatta bir aile 
dostunun eklenmesi de mümkündür. Toplum, çocuğu kendi 
değerlerine ve beklentilerine göre şekillendirme çabasına giriş-
tiğinde ebeveyn rolüne bürünmüş olur. Aynı şekilde, hükümet 
de yetimlere bakmakla yükümlü olduğu ölçüde ebeveynlik ya-
par. Ebeveynlik sorumluluğunun merkezinde bulunan, bebe-
ği taşıyan ve doğuran anneye gelince, ona, bir döneme kadar 
doğal, bir dönemden sonra kültürel bir olgu olarak bakılmıştır 
(Knibiehler, 2004). 

Çocuğun gelişimini destekleme ve geliştirme süreci olarak 
ebeveynlikten bahsedebilmek için önce çocukluk sürecinden 
bahsetmek gerekir. Ne de olsa ebeveynlik kavramının varlığı, 
çocukluk kavramının varlığına bağlıdır. Oysa tarihte bir ço-
cuğa çocuk muamelesi yapılması için Orta Çağ’ın başlama-
sını beklemek gerekti. ‘Annelik’ ve ‘babalık’ anlayışları ancak 
17. yüzyılda belirdi. Anne ile babayı bir arada düşünüp, onlara 
‘ebeveyn’ demek için 18. yüzyılı, çocuklara özel haklar sunul-
ması için ise 20. yüzyılı beklemek gerekti. 

Ebeveynlik rolleri; ebeveynin içinde yaşadığı devrin, üze-
rinde bulunduğu toprakların yapısına ve kendi kişilik yapısına 
göre farklılıklar göstermektedir. 19. yüzyılın sonlarında özgün 
bir bilim hâline gelen psikoloji, bu dinamiklerin pek çok kişi 
tarafından görünür ve anlaşılır olmasını sağlamıştır. Hem ço-
cuk gelişim uzmanları hem de ebeveynler, özellikle 21. yüzyıl-
da gitgide bilinçlenmiş, çocuk yetiştirme süreçlerini itinayla 
yönetmeye başlamış, hangi yaklaşımın daha iyi olduğu konu-
sunda hararetli tartışmalara girişmiştir. Ne var ki bazı sorunla-
rın kaynağının dönemsel ya da kişisel sebeplere dayanmadığı-
nı görmek, birkaç yıldır çocuğunu itinayla büyütmeye gayret 
eden bir anne ya da baba tarafından kolayca fark edilmeyebilir. 
Uzmanların ise bir tarih bilincine sahip olmaları, ne boyutta 
sorunlarla mücadele ettiklerini fark edip, anne babaya ne den-
li yüklenebileceklerine karar vermeleri açısından önemli bir 
avantaj sağlayacaktır.
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Sürdürülebilir İyi Ebeveynlik kitabımın Öz Yönetim Ku-
ramcılarından Dr. Richard Ryan tarafından onurlandırılması, 
bana, ebeveynlik kavramının içinden geçtiği tarihsel dönü-
şümleri ele alan, erken ebeveyn-çocuk ilişkisinin geleceğimiz 
üzerindeki yaptırım gücünü ortaya koyan bu kitabı yazma ce-
sareti verdi.

Dileğim, konuyla derinden ilgilenenlere bilgi ve ilham kay-
nağı olmasıdır.

Gülüş Türkmen 
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Çocukluğun Yokluğu

Taş Devrinde Ekmek Yapımı (1890'dan bir gravür)

Bugün medeni bir ülkenin yetişkin vatandaşına iyi bir ebe-
veyn olmadığını söylerseniz, onu ağır bir dille eleştirmiş olur-
sunuz. Hele muhatap aldığınız kişi bir anne, özellikle de top-
lumcu bir kültürde yetişmiş orta-üst sınıf bir anneyse, en üst 
kimliğine saldırdınız demektir. Karşılaşacağınız sert tepkinin 
sebebi, kendilerini, tarihin onlara atfettiği bu en kıymetli gö-
rev üzerinden tanımlamalarıdır. Aynı suçlamayı Taş Devrinde 
yaşayan bir anneye ya da babaya yapabilseydiniz, muhtemelen 
hiçbir tepki almazdınız. Çünkü bu dönemde anneliğe, babalı-
ğa ya da çocukluğa dair bir bilinç gelişmemiş, ebeveynlik olgu-
su henüz kıymetlenmemişti.
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Aile, neredeyse tüm zamanlar boyunca ve kapitalizm önce-
sine kadar bireylerin fizyolojik, toplumsal ve bireysel ihtiyaçla-
rını karşılayan, toplumdan bağımsız olmasına karşın hem ken-
disinin hem de toplumun yeniden üretilmesini sağlayan tek 
kurum olmuştur. Bu özelliğiyle de toplumun temelini oluş-
turur (Özbay, 2015). Ama ebeveynliğin bir değer olarak gö-
rülmesi için annelik, babalık ve çocukluk üçlemesinden bahse-
debilmemiz gerekir. Dikkat ederseniz ‘anne’, ‘baba’ ve ‘çocuk’ 
demiyorum; anne-lik, baba-lık ve çocuk-luk, İlk Çağlar’da he-
nüz icat edilmemişti. 

Neolitik dönemde çocuk, yetiştirilecek bir birey değildi. İn-
sanlık tarihinin en uzun döneminde biz çocuklarımızı yetiştir-
medik, onlara baktık. 

Anasoylu Toplum

Neolitik dönemin anaerkil (kadın merkezli) bir dönem ol-
duğuna dair bir kanı vardır (Özbay). Bu; evlenen erkeğin ka-
dının hanesine damat gittiği, doğan çocuğun babanın değil 
annenin soyağacından bilindiği bir dönemdir. 

En eski toplum modelleri olan Kandaş ve Punaluenne aile 
modellerinde kabileler arasında grup evlilikleri vardır: Grup 
içinde herkes birbirinin karısı ve kocasıdır. Bununla birlikte 
kadın erkeğe, erkek de kadına eşit ölçüde aittir. Ne var ki soy 
geliştikçe ve kabile büyüdükçe kimin aynı aileden olduğunun, 
kimin olmadığının çetelesini tutmak olanaksız hâle gelir. Za-
manla akraba olmayan soyların birleşiminden daha sağlıklı, 
daha gelişkin bireyler ortaya çıktığı da anlaşınca, sistemde bir 
değişiklik yapma ihtiyacı kendini göstermiş olmalı. 

Anaerkil sistemin, şimdikinden ne denli farklı bir sosyal 
yapılanma sunduğunu hayal etmek zor çünkü 21. yüzyıl in-
sanları olarak kadının evin reisi olduğu bir döneme, öyle bir 





“Tarih, Yuval Noah Harrari’nin dediği gibi, çoğu zaman abartılmış 
umutlarla şekillenir. İnsanın zaman içinde bir uçtan diğerine savrul-
duğu bir hat gözlemleriz. Ebeveynleri uçurumun kenarına getiren, 
bilimsel öğelerden ziyade toplumsal baskılardır. Yeni mitoloji, ebeveyne 
doğru yolu sezgileriyle bulabileceğini söylemek, ebeveyn-çocuk bağının 
kendiliğinden kurulduğunu, doğada herhangi bir arıza olmadığını 
iddia etmek ister.”

Eski toplumdan günümüze ebeveynliğin tarihini ele aldığı bu 
kitabında Gülüş Türkmen, titiz bir araştırmacı olarak annelik, 
babalık, çocukluk ve ebeveynlik kavramlarının kökenlerine inip, 
her birinin politik, ekonomik ve felsefi altyapılarını ortaya koyu-
yor. Türkmen, alanının fikir öncüsü olarak çarpıcı çıkarımlarını da 
bizlerle paylaşıyor.
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