
okurdergisi.com 75

İyi Aile Paradoksu
Bir çocuğu koşulsuz sevmek ve ona kucak 

açmak, çocuğun yalnızca olumlu duygu-

larını değil, olumsuz duygularını da kabul 

edebilmek zordur ve emek ister. Bu emek 

dolu zorlu süreç, bir ebeveynlik sınavıdır 

aynı zamanda.

Okuduğum bir çocuk 
kitabındaki karakter 
şöyle diyordu: “Epey 

zaman önce Bay Kessler, arka 
arkaya iki oğlan ve iki kız ço-
cuğu doğurmanın ve onları 
büyütmenin nasıl bir şey ol-
duğu üzerine annemle sohbet 
etmişti. Kessler şöyle demişti: 
“İlk önce hayatının çözülmez 
ve biricik bir düğüm olduğunu 
düşünüyorsun. Stres ve yay-
gara, sürekli koşturma. Ama 
nihayetinde düğümün aslında 
çok sayıda rengarenk ilmekten 
meydana geldiğini tekrar tekrar 
anlıyorsun.”

Anne ya da baba olmuş ve ken-
disine karşı tamamen dürüst 
olan herkes; çocukların ilk yıl-
larının, onları büyütmenin ve 
bazı yönlerini kabul edebilme-
nin bir ebeveyn için ne kadar 
zor olabileceğini tecrübeyle bi-
lir. Bir çocuğu koşulsuz sevmek 
ve ona kucak açmak, çocuğun 
yalnızca olumlu duygularını 
değil, olumsuz duygularını da 

kabul edebilmek zordur ve 
emek ister. Bu emek dolu zorlu 
süreç, bir ebeveynlik sınavıdır 
aynı zamanda. Kurban rolüne 
bürünmeden, çocuğumuzun 
çocukluğunda ve ruhunda 
kalıcı bir hasar bırakmadan 
geçirmemiz gereken zorlu ilk 
yıllardır. Bu yıllar aynı zamanda 
çocuğun deneyim kazandığı, 
anne-babadan ayrıldığı ve öz-
gürleştiği yıllardır. Çocuğumu-
za, kendisini ona zarar veren 
herkesten korumasını, herkese 
karşı hislerini açık ve reel bir 
şekilde ifade edebilmesini tel-
kin ederiz. Ancak bu “herkes”e 
kendimiz de dahil olmadıkça 
bunu gerçekten kastediyor ve 
istiyor olamayız. 

“Ailem İçin Yapıyorum”

Bazen iyi niyetle bazen de 
anneliğin o sonsuz şefkat his-
siyle çocuğumuza, kendisini 
bizden korumasını gerektirecek 
şekilde davranıyor olabiliriz. 
Üstelik bunu, farkında olma-

dan anne-babalık adı altında 
rasyonalize ediyor da olabili-
riz. Nitekim ağzını zorla aça-
rak yemek yedirmenin onun 
bedenine saygısızlık olduğunu 
düşünmeyebiliriz. Çocuğumu-
zu ancak bizim şartlarımıza 
uyum sağladığı takdirde yaşa-
yabileceği bir eve hapsediyor 
ve onu yersiz yurtsuz bırakıyor 
olabiliriz. Obsesif bir temizlik 
algısının etrafında şekillenen 
bir hayat yaşayıp çocuğumu-
zun odalar arasında özgürce 
dolaşmasına bile izin vermiyor 
olabiliriz. Üstelik tüm bunla-
rı, “Ailem için yapıyorum.” 
maskesinin arkasına sığınarak 
gerçekleştiriyor da olabiliriz. 
Hem de hiç fark etmeden ve 
en ufak bir sorgulamaya ihtiyaç 
duymadan…

Tüm bu olasılıklara karşın, “İyi 
aile, ‘İyi aile yoktur.’ düsturuyla 
hareket eden ailedir.” ifadesini 
kullanıyor Nihan Kaya. Bu düs-
turla yola çıkıldığında, hatalar 
kabullenildiğinde ve bir ebe-
veyn olarak çabalanıp hatala-
rın telafisine gayret edildiğinde 
doğru bir tavrın içinde olacağız.

Nihan Kaya, İyi Aile Yoktur 
kitabında çocukluğun bir 

cehennem olduğu savından 
hareketle pek çok pedagojik 
konuyu irdeliyor ve bunu güçlü 
bir perspektifle okuyucuya su-
nuyor. Tek bir düzlemde ve tek 
bir bakış açısıyla ilerlemeyen 
kitap, tanık gösterme tekniğini 
sıklıkla kullanarak güçlü bir 
konu yelpazesine yaslanıyor. 
Fakat üzülerek belirtmeliyim ki 
kitap bir noktadan sonra, dini 
hisleri rencide eden, “iyi Tanrı” 
sorunsalı üzerinde kafa yoran 
ve bazı değerleri alaya alan bir 
bakış açısına bürünüyor. Baş-
larda çok güçlü bir düzlemde 
ilerleyen yapıt, bazı okurları atıl 
bırakacak ve kendilerini “öteki” 
hissetmelerini sağlayacak bir 
içeriğe dönüşüyor.
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Geleneksel Ortadoğu top-
lum kavramı, çiftçi, tüccar 
ve zanaatkârları üç üretici 
sınıf olarak kabul eder. 
Kentli nüfusu son iki grup 
oluşturur, toplumsal sınıf-
landırmanın alt basamağın-
da zanaatkârlar bulunurdu. 
Sultanın emrine göre, her 
sınıf üyeleri mevkilerini 
gösteren elbiseler giymek 
zorundaydı; üst sınıfların 
giydiği lüks elbiseleri ise, 
zanaatkâr ve dükkân sahip-
lerinin giymeleri olanaksız-
dı.” (s. 195)

Osmanlı İmpara-
torluğu Klâsik Çağ 
(1300-1600), Ha-
lil İnalcık, Mü-
tercim: Ruşen 
Sezer, Kronik 
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Nisan 2019)
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