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Kıymetli annelerimiz ve babalarımız nezdinde büyükanne ve
büyükbabalarımıza...

ÖN SÖZ
Yetişkin ve yaşlıların yaşamlarını anlamlı kılan unsurlardan biri
çocukları ve torunlarıdır. Türk toplumunda bir toruna sahip olmak,
torunla vakit geçirmek, bakımına yardımcı olmak aile büyükleri için
çok önemlidir. Özellikle her iki ebeveynin de çalıştığı ailelerde çocuklar, ebeveynlerinin işte olduğu süreyi bir bakıcı ya da bir aile büyüğünün gözetiminde geçirmektedir. Bu açıdan bakıldığında, büyükanne ve büyükbabaların torunun bakımı ve eğitiminde çok önemli
bir rolü vardır.
Torun sahibi olmak büyükanne ve büyükbaba için üçüncü çocuklaşmayı yaşamaya bir fırsattır. Bunlardan birincisi kendi gerçek
çocuklukları, ikincisi kendi çocukları olduğunda yeniden çocuklaşmak ve üçüncüsü de torunlarıyla çocuklaşma fırsatını yakalamaktır.
Aslında bu büyükanne büyükbaba için bir doyum kaynağı, yaşama
tekrar bağlanma fırsatıdır.
İşte bu noktadan hareketle bu kitabı yazmaya karar verdik.
Bu kitabın yazılmasına temel olan düşünce, 6 yıl önce “anneleri,
babaları, öğretmenleri eğitiyorsunuz o zaman biz büyükanneleri de
eğitin” diyerek eğitim talep eden ve bu fikrin doğmasına vesile olan
sevgi dolu güzel insan, büyükanne Macide Hancılar’ ın talebi ve ısrarı ile oluştu. Bir sosyal toplum kuruluşu işbirliği ile eğitimlerimize
başladık ve zaman zaman farklı yerlerde bu eğitim ve seminerleri
sürdürdük.
Bu eğitimler daha sonra bir projeye dönüştü. Bir Milli Eğitim
Bakanlığı projesi ile daha çok büyükanne büyükbabaya ulaşma fırsatı bulduk ve deneyimler kazandık. Bu arada biz de eğitildik, kendimize bir şeyler karttık. Büyükanne büyükbaba olmayı arzuladık…
Sonra emeğimizi ve projemizi kitaba çevirerek ulaşamadığımız
büyükanne büyükbabalara ulaşmayı hedefledik. Çok farklı disiplinlerden yazarlar bu kitapta yer aldı. Bu da büyükanne-büyükbabatorun- ebeveyn ilişkisini farklı bakış açılarından ele alarak kitaba
zenginlik kattı ve hepimizin daha yüksek motivasyonla ve büyük bir
heyecanla çalışmasına neden oldu.
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Bu kitabın ortaya çıkmasında çok emek harcayan kitap bölüm
yazarı arkadaşlarım; Nilüfer Alçalar, Lütfü İlgar, Nur Ütkür, Ahmet
Vahdi Türker, Gaye Çakırgil, Halime Cihan, Nesrin Eriş, Çiğdem
Karakurt, Sacide Kafalı, Filiz Tepe, Müberra Öztürk, Pınar Tütüncü
gerek projede gerek kitapta beni yalnız bırakmadılar. Emekleriniz
için binlerce teşekkürler. İyi ki varsınız. İyi ki sizi tanımışım.
Kitabın amacına ulaşmasını sağlamak için yer verdiğimiz büyükanne büyükbabalardan torunlara sevgilerle ve torunlardan büyükanne büyükbabalara sevgilerle bölümünde duygu düşünce ve
anılarıyla yer alan, kıymetli zamanlarını ayırarak katkı sağlayan büyükanne, büyükbaba ve torunlara sonsuz teşekkürler.
Bu kitabın temelleri olan “Evde Çocuk Bakımı Büyükanne-Büyükbaba Eğitimi AR-Ge Projesi” nin gerçekleşmesini sağlayan ve bana
destek olan sevgili eşim Doç. Dr. Lütfü İlgar’a en içten teşekkürler.
Projenin başından kitabımın sonuna kadar hep yanımda olan,
kitabın 2. Editörü gibi çalışan, bana yardım ve desteğini hiç esirgemeyen can dostum, Dr. Nur Ütkür’e en içten sevgi ve teşekkürler.
Bugünlere gelmemizde emeği olan kıymetli hocalarıma sonsuz
şükran ve teşekkürler.
Kitabın basımında emeği geçen Servet Sarıkaya ve Pegem Akademi Yayıncılık ailesine teşekkürler.
Beni büyüten, olgunlaştıran, eğiten canım öğrencilerime kucak
dolusu sevgiler.
Ve teşekkürlerin en büyüğü, büyükanne büyükbabaların en
güzelleri; canım annem Ferhunde Mertol’a ve hep özlemle andığım
canım babam Hızır Nihat Mertol’a. Siz olmasaydınız bu kitap olmayacaktı.
Anneme ve babama ilk torun sevgisini tattıran ve kitabın redaksiyonunu yapan en kıymetlilerim Burak ve Mert. İyi ki varsınız.
Doç. Dr. Şengül Mertol İlgar
Aralık, 2018
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1. BÖLÜM
BÜYÜKANNE VE BÜYÜKBABA
OLMAK: BU DUYGUYU TATMAK
Doç. Dr. Lütfü İLGAR*
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Hayat aslında çeşitli rollerin oynandığı bir sahne ve yolculuktur.
Dünyaya geliş, büyüme, eş seçip evlenme, çocuğunun olacağının haberinin alınması, çocuğun dünyaya gelişiyle anne ve baba olma gibi
önemli bir sosyal statüye sahip olma, çocuğu büyütme; belki çocuğuyla büyümek. Çocuğunun büyümesi, eş seçip evlenmesi ve çocuğunun olacağının haberinin alınması ki bu büyükanne-büyükbaba
olunacağının müjdesidir; torunun dünyaya gelişi ve belki de yaşlanmayı o zamana kadar kabul etmeme çabalarının, direncinin son
bulması…Artık hem sizin kendinize bakışınız, hem de toplumun
bakışı değişmiş, toplum size yeni bir sosyal statü vermiştir. Bu sosyal
statü büyükanne ve/veya büyükbabalıktır. Emeklilik ve torun sahibi
oluş genellikle bir arada (aynı zamanlarda) olur. Sosyal rol değişimi
çalışma hayatını bitirip-bırakmayla emekli, torun sahibi olmayla da
büyükanne-büyükbaba sosyal rolüne terfi ederler.
Büyükanne-büyükbabalar ailenin temel direkleridir. Her ne kadar aile yapımız çoğunlukla çekirdek aile olsa da, nüfusun önemli
kısmı metropollerde yaşasa da büyükanne-büyükbabalık (çok şükür
ki) hala yerini ve önemini kısmen de olsa devam ettirmektedir. Artık üç kuşağın bir arada olduğu geniş aile tipini görebilmek oldukça zordur. İster aynı evde ister farklı evde yaşasınlar büyükanne ve
büyükbabalar ailenin en önemli sosyal destek sağlayıcıları olarak
*

e-mail: lutfuilgar@hotmail.com
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kendilerini işe yaramış hissederler. Bu destek onlarda işe yararlılık
duygusu yanında onların dinç kalmasına da yardımcı olur. Büyükanne-büyükbabalar için torunlar hayata bağlanmanın ve belki de
genç kalmanın (yaşlanmamanın) önemli birer aracısıdırlar. Onlar
torunlarının büyümelerine tanıklık ederler. Torunlarının büyütülmesinde sorumlulukları evlatlarınki kadar olmasa da oldukça fazladır. Büyükanneler ve büyükbabalar torunları ile iyi ilişkiler yoluyla
anılar biriktirip onların anılarında ölümsüz olmayı isterler. Bu nedenle torun yetiştirirken sınır ve engel koyma konusunda oldukça
rahat olurlar. Otorite ile baskı kurmaktan kaçınırlar ve daha ziyade
torunlarıyla geçirdikleri zamanın tadını doyasıya çıkarmaya taraftardırlar. Yaşları arasındaki fark çok fazla olsa da ilişkileri arkadaşçadır. Bu arkadaşça ilişki torunlar büyükanne-büyükbabalarının tadını
doyasıyla çıkarmalarını sağlar.
Büyükanne-büyükbabalar yaşamın bilgeleridir. Çocuklar; öğretmenlerinden ve büyüklerinden ‘ki bunlar arasında büyükanneleri
ve büyükbabaları ilk sırada gelirler’ çok şey öğrenirler. Torunlar, babalarının-annelerinin yaptıkları gibi en değerli tavsiyeleri onlardan
alacağını bilir. Onlar da deneyimlerini, bilgilerini, görgülerini kendi
çocuklarına aktardıklarında olduğu gibi torunlarına da aktarmaktan büyük mutluluk duyarlar. Onlar, ailenin yaşayan canlı tarihidir.
Geçmişi temsil ettikleri gibi geleceğe de ışık tutan önemli birer meşaledirler.
Büyükanne ve büyükbabalar torunlarının yaşamında önemli
yeri olan kişiler olarak torunlarına verdikleri bilgiler ve değerler ile
onların başarılı olma ve yaşamdan daha çok zevk alma konusunda
yetkinlik kazandırırlar. Büyükanne-büyükbabalar ve torunları birbirlerinin maddi-manevi önemli destek kaynağı olarak fizyolojik,
güven-güvenlik, ait olma ve sevgi vb. ihtiyaçlarını hiçbir karşılık
beklemeksizin karşılarlar. Bunlara artı olarak torunlar da varlıklarıyla büyükanne-büyükbabalarının yalnızlık duygusunu yaşamamalarını sağlarlar.

Büyükanne ve Büyükbaba Olmak: Bu Duyguyu Tatmak

3

Büyükanne-büyükbabalar vazgeçilmez dost ve arkadaştır. Hiç
şüphesiz ki büyükanne ve büyükbabaya sahip bir torun için bu durum oldukça büyük bir şans ve zenginliktir. Torunlar onların yanlarında daha rahat olma ayrıcalığını yaşarlar. Anne-babasıyla konuşamadığını büyükanneleri ve büyükbabalarıyla oldukça rahat ve
açık konuşmaktan çekinmezler. Onların tecrübelerine ve sırdaşlıklarına ayrı bir değer verir ve güven duyarlar. Onlardan onay almak
ve beğendiklerini görmek torunlar için apayrı bir değerdedir. Onlar
torunlarının hayatlarının bir parçası olmak isterler ve bu mümkün
olduğunda bundan mutlu olurlar. Bu olmadığında ise mutsuzluk
duygusu yaşarlar.
Büyükanne-büyükbaba ile torun arasındaki sevgi oldukça özel
ve güçlüdür. Bu durum karşılıklı olarak ruh sağlıklarının korunmasına yardımcı olur. Torunları tarafından sevilmek ve sevildiğini
hissetmek büyükanne-büyükbabalar için, büyükanne-büyükbabalar
tarafından sevilmek ve sevildiğini hissetmek te torunları için oldukça önemlidir. Her ikiside dünyalarını birbirleriyle paylaşmak ister ve
bundan da zevk alırlar.
Büyükanne-büyükbabalar hayatın tanığı, öğretmeni ve öğrencileridir. Büyükanneler ve büyükbabalar hayatlarının büyük bir kısmını (zamanını-süresini) yaşamışlardır, torunların ise yaşamak için
önlerinde daha uzun zaman vardır. Boş zamanı fazla olan Büyükanneler ve büyükbabalar torunlarıyla daha uzun süre birlikte olabilme imkanına sahiptir. Onların zamanlarını torunlarıyla geçirmeleri
torunları açısından önemli bir mutluluk kaynağıdır. Bu zaman diliminde torunlarına çok şey öğretirlerken; teknolojiyi, yenilikleri,
moda ve yönelimleri de torunlarından öğrenirler.
Büyükanne ve büyükbabalar kurtarıcı kahramanlardır. Annebaba ayrıldığında, aile yalpalayıp sarsıldığında büyükanne-büyükbabalar devreye girerek kurtarıcı olurlar. Büyükanne ve büyükbabalar aynı zamanda torunlarının, anne-babalarıyla aralarındaki
anlaşmazlıkların giderilmesi için, tarafsız olarak bilgece arabulucu-

