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“Eşimle, tam olarak aynı frekansta olduğumuzu düşünüyorum. Küçük kızımızla bir yola girdik ve [...]
galiba hayatımızı, nasıl bir baba veya nasıl bir anne
olunacağıyla ilgili hiçbir temel fikir ayrılığı yaşamadan, bu haliyle seviyoruz.”
“Şimdi eşimle anne baba rollerini değişseydik, sanıyorum ben de tıpkı onun gibi bir anne olurdum [...]
çok çok büyük farklar olacağını zannetmiyorum.”
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yüzyılın başından beri bilim, çocukların entelektüel,
sosyal ve duygusal gelişimine olumlu katkıda bulunan etkenlerle yakından ilgileniyor. Bu etkenler arasında, sevgi dolu ve güven veren aile ortamında büyümüş olmak birincil önemde şart olarak karşımıza çıkıyor. Bu şartı hayata geçirme sorumluluğu, uzun süre, sadece anneye yüklenmişti; yani
çocukluk çağı uzmanları her şeyden önce anne-çocuk ilişkisiyle ilgilenmişti. Babanın rolü, esas olarak, ailenin maddi gereklerini karşılayan finansal kaynak tedarikçiliği olarak görülüyordu. Anne-çocuk ilişkisini merkezine alan çok sayıda çalışma, çocuğun duygusal dengesi ve kişiliğinin gelişimi için
gerekli olan bağlanma yollarının nasıl inşa edildiğini anlamamızı sağladı. Bu çalışmalar, annenin tutumunun (özellikle annenin bebeğinin içinde bulunduğu durumlara dikkatini vermesi, onunla nasıl ilgilendiği gibi) bu bağın doğumdan itibaren inşa edilmesindeki rolünü göstermiştir. Yine bu çalışmalarla, bebeğin doğumdan itibaren “sorumsuz” olmadığı ve karakterinin (buna bilimsel literatürde “mizaç” denir) annesiyle
öreceği bağları nasıl etkilediği de ortaya konmuştur.
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Bu çalışmalar sayesinde, annelerin çocukların gelişimine
olan katkısına hak ettiği değer verildi. Ne var ki, bu katkıyı ortaya koymanın annelere zarar veren bir yan etkisi de oldu: Olumlu çabaları öne çıkarıldığı için, bir çocukta sorunlar çıktığı anda mantıken bu çabaların yetersiz olduğu, hatta annenin ondan beklenen uygun tutumu göstermediği için
başarısız olduğu varsayıldı. Böylece anneler sıkça, çocuklarının olası güçlüklerinden sorumlu tutuldu ve onların psişik dengelerinin tüm yükünü toplum nezdinde omuzladılar. Öte yandan babalar, sanki anne ve çocuk dışarıdan gelecek başka ilişkisel etkilere karşı geçirimsiz ve kapalı bir evrende “yalıtılmış” bir hayat yaşıyormuşçasına, aile hayatının
dışında bırakıldı.
Bu tür bir yaklaşım, kadınlarla erkeklerin arasındaki “geleneksel” görev dağılımından ileri gelir. Buna göre kadın, iki
partnerden aile içi işlerden sorumlu olan “vekil”dir. Gelgelelim, 1950’li yıllardan beri bu görev dağılımını altüst eden
ve rollerin karışmasına yol açan çok önemli toplumsal değişimler oldu. Gittikçe daha çok kadın, yarı zamanlı hatta tam
zamanlı olarak, iş hayatına atılmaya karar verdi ve bunun,
çocuklarıyla eskisine göre daha kısıtlı bir zamanda ilgilenmeleri gibi kaçınılmaz bir sonucu oldu. Aynı zamanda gittikçe daha çok baba, aile hayatına dahil olmak ve gerek çocukla ilgilenerek gerekse de ev işlerini üstlenerek elini taşın
altına koymak istedi. Dolayısıyla uzmanlar daha önce duymadıkları sorularla karşılaşmaya başladılar, ki bunlardan
ikisi hayati önemdeydi: Annesinden daha az ilgi görmek çocuğa acı verir mi? Baba çocukla, dahası bebekle ilgilenmek
için gerekli yeterliliğe sahip midir?
Bu değişimler, elbette çiftin ilişkisi üzerinde de sonuçlar
doğurmuştur. Daha önce, annenin ve babanın ilk çocuklarının doğumundan itibaren yapacağı şeyler toplumsal alışkanlıklar tarafından belirleniyordu ve kimin evle ilgilenip kimin
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işe gideceğini belirlemek için konuşmaya gerek yoktu. Bugün ise görev dağılımı pazarlıklar neticesinde belirleniyor:
Kim, ne oranda çalışacak? Çocukları okuldan kim alacak?
Her gün aynı ebeveyn mi alacak? Kısacası, artık günlük hayattaki çok sayıda görevin nasıl yerine getirileceğini belirlemek gerekiyor.
Sorumluluklar, böylelikle anne babalar arasında, iyisiyle
kötüsüyle paylaşılmaya başlandı (artık ikisi de hem çocuk
için önemli görülüyor hem de olası güçlüklerden sorumlu
tutuluyor). Çocuğun çevresi de aniden genişledi ve anne-çocuk ikilisinden anne-baba-çocuk üçlüsüne geçildi. Ebeveynler artık ortak ebeveynler, yani ebeveynler artık çocuklarıyla
başka bir ebeveyn ile “birlikte” ilgileniyorlar.
Ebeveynlikte ortaklık, ailevi görevlerin layıkıyla yürütülmesi için hayatidir. Günümüzde ebeveynler arası görev dağılımını, her iki tarafın da (neleri yapmaya hazır olduklarını, karşı taraftan beklentilerini ifade eder ve elbette ikisi de
birbirinin isteklerine özen gösterirse) tatmin olacağı şekilde hazırlanan bir sözleşmenin sonucu olarak görmek mümkündür. Uzmanlar ilk zamanlarda bu sözleşmenin maddelerinin ve ebeveynlerin karşılıklı memnuniyetinin çocuğu etkilemediğini düşünüyorlardı. Neticede esas olan, (özellikle)
anne-çocuk ve baba-çocuk ilişkisinin sıcak ve uyumlu olmasıydı. Ancak daha sonra, çocukla kurulan ilişkide ebeveynin
kendini iyi hissetmesi için ebeveynlerin önce birbiriyle ilişkilerinde kendilerini iyi hissetmeleri gerektiği görüldü. Ne
var ki, ebeveynler arasında işbirliği kurmak kolay değil: Her
ortaklıkta olduğu gibi bu ortaklıkta da taraflar tavizler vermeli, bazı şeylerin istedikleri gibi olmayacağını kabullenmeli ama aynı zamanda “asgari standardı” garanti etmeliler, zira bu standardın altı tatminsizlik getirecektir. Bu tavizler aile hayatının (günlük hayatın somut organizasyonundan tutun da çocuğun eğitimine dair kararlara ve görev dağılımına
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kadar) her yönünü kapsar. Artık ebeveynler arasındaki işbirliğini, her iki tarafın da çocukla olan ilişkisinden ayrı düşünmenin mümkün olmadığı açıktır.
Ebeveynler arası işbirliği, aile gelişiminin hâlâ tam keşfedilmemiş bir yüzüdür; psikoloji alanında yapılan çalışmalar bu konunun ne kadar karmaşık olduğunu göstermiştir.
Bu çalışmalar, bazen her bir ebeveynden ne beklenebileceğine dair aklıselime işaret ederken bazen de aklıselimin aksini göstermiş ve konuyla ilgili çok sayıda “yanılgıya” parmak basmıştır. Araştırmalar bizi zaman zaman şaşırtıcı bilgilere ulaştırdı. Burada “ebeveynliğe geçiş” denen, yani ilk
çocuğun doğumundan önceki ve sonraki birkaç senede ebeveynler arası işbirliğinin temellerinin atıldığı sürece vurgu yaparak bu çalışmaları anlatacağız. Dolayısıyla bebeklerden ve ebeveynlerinden bolca söz edeceğiz (ama sadece onlardan değil).
Bu eser, birbirini takip eden sorular şeklinde yapılanmıştır ve biz de bu sorulara bilimsel psikoloji tarafından getirilen cevapları sunacağız; tüm cevaplar temel araştırmaların (“standart” aileler içinde yapılan araştırmalar) veya klinik pratiklerin (ister çocukta görülen sorunlardan isterse de
ebeveynlikte çekilen sıkıntılardan kaynaklansın, zorluk yaşayan ailelerle yapılan terapi çalışmaları) ürünüdür.
İlerleyen sayfalarda, anlatım kolaylığı açısından tekil şahıs olarak “çocuk”tan bahsedeceğiz. Yine de ele alınan konuların çoğunda, genel olarak “çocuklar”ın olduğu durumları düşünebiliriz. Bunun geçerli olmadığı hallerde, araştırmanın tek çocuklu aileler ile çok çocuklu aileler arasında veya büyük ve küçük çocuklar arasında ortaya koyduğu farkları belirteceğiz.
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