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Bir gün bir yazı yazdım ve Bir gün bir yazı yazdım ve 
hayatım değiştihayatım değişti

Bir olay ne kadar olağan olursa olsun, ne kadar beklenirse beklen-
sin, kendi başınıza geldiği zaman dünyanın en sıra dışı, en büyük, en 
yoğun yaşanan olayı olabiliyor. İşte benim için de annelik öyle oldu. 

Çocuk yetiştirmek şimdiye kadar yaptığım en karmaşık işlerden biri 
oldu; en doyurucu ama en yorucu, en eğlenceli ama en zor, en tatmin 
edici ama en endişe verici. Her ne kadar “herkesin başına geliyor” olsa 
da, Kasım 2006’da benim başıma geldiğinden beri benim dünyamın 
merkezine oturdu annelik. 

Doyurucu bir eğitim ve çalışma hayatını bir kenara bırakıp tam 
zamanlı anneliğe bodoslamasına dalınca an geldi ki annelik dünyamın 
merkezine oturmaktan çıkmış, dünyanın kendisi olmuş. Ben demek 
“sadece anne” demek, anne demek ben demek olmuş. Çocuğuma 
bakmak için çalışmayı bırakmışken, çocuk bakmayı işim yapmışım. 
“Sadece birinin annesi” olmuş, kendimi unutmuşum.

İşte tam o sırada bir arkadaşımın da dürtmesiyle blog yazmaya 
başladım. Ne ilginçtir ki annelik hakkında yazdıkça, tek kimliğimin 
annelik olmadığını da hatırladım; kendimi yeniden buldum. 

Nisan 2009’da BlogcuAnne.com doğduğundan beri ne zaman bir 
şey söylemek, paylaşmak, dert yanmak istesem bloguma koştum hep. 
Yaşadıklarıma, tecrübelerime, düşüncelerime, gözlemlerime yer ver-
dim. Blogumda “uzman anne” iddiam olmadı hiç. Kitabımda da yok. 
Zaten kendi çocuklarım dışında hiçbir konuda uzman değilim. Aslında 
kendi çocuklarım üzerine uzman hiç değilim, ki blogumun –ve şimdi de 
bu kitabın– çıkış noktası bu. 

Bütün bu macerayı başlatan Deniz oğlum ve tam gaz devam ettiren 
Derin oğluma; hayatın güzelliklerini benimle paylaşan, zorluklarını 
benimle –bazen de bana rağmen– taşıyan lise aşkım, sevgilim, eşim, 
dostum, akıl küpüm, yaşam koçum Doğan’a; beni büyütürken neler 
yaşadığını “anne olduktan sonra anladığım” anneme; ne zaman düşe-
cek olsam elimden tutan babama; sırdaşım, kardeşim Ece’ye; yoluma 
hep ışık olan Güner Halama; her ihtiyacımda koşup gelen kayınvali-
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dem Nunu’ya; aradığım karpuz kabuğunu aklıma düşüren Müge’ye; 
çıktığım yolda bana hep destek, tam destek veren Doris’e; ve tabii ki 
“Kimse var mı?” diye sordukça “Ben varım” diyen, “Neden bu iş bu 
kadar zor?” dedikçe “Merak etme, yalnız değilsin” diye cevap veren, 
her gün yeni bir şey öğrendiğim bu macerada beni tamamlayan tüm 
Blogcu Anne takipçilerine teşekkürler. 

2009’da yazmaya başladığım blogumun ve bir nevi “Blogcu 
Anne’den Özlü Sözler” teması etrafında hazırladığım yeni yazıların bir 
derlemesi olan bu kitap, çocuğu olduktan sonra “çalışmaya” mola, 
kendini de çocuklarını büyütmeye veren bir kadının annece paylaşım-
larından ibaret. Yol gösterme kaygısı yok; dertlere deva, kırıklara ona-
rım gayesi yok. Kitabı bitirdikten sonra “Meğer ben de yalnız değilmi-
şim” diyenler olması en büyük mükâfat olacak benim için. 

Sevgiyle.

Elif Doğan
Mart 2013, İstanbul 

http://blogcuanne.com 
Facebook.com/BlogcuAnne

Twitter.com/BlogcuAnne
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Madde 1
Bütün anneler eşittir.

Madde 2
Bütün anneler normal ya da sezaryen doğum, biyolojik ya da son-
radan kazanılmış annelik, emzirme ya da mama verme tercihleri, 
çalışma ya da çalışmama durumuna göre herhangi bir ayrıma tabi 
olmaksızın, bu bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sa-
hiptir.

Madde 3
Hiçbir anneye sütünün yetersiz olduğu konusunda baskı yapıla-
maz.

Madde 4
Hiçbir anneye, kendisi sormadıkça, çocuğunun neden ağladığı ko-
nusunda fikir beyan edilemez; çocuğu aç bıraktığı ya da hasta etti-
ği ima edilemez.

Madde 5
Her annenin, kendi ev sınırları içinde istediği zaman istediği odaya 
gidebilme ve orada en az beş dakika boyunca rahatsız edilmeden 
kalabilme hak ve özgürlüğü vardır.

Madde 6
Hiçbir annenin tuvalette geçirdiği zamana keyfi olarak karışılamaz. 
Her annenin bu gibi müdahale ya da saldırılara karşı isyan etme 
hakkı vardır.

ANNE HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ



Elif Doğan’dan



Madde 7
İkinci çocuğunu beklemekte olan hiçbir anneye cinsiyet konu-
sunda baskı yapılamaz; çocukları aynı cinsiyetten olan annelere 
karşı “Vah, tüh, olsun, üzülme” şeklinde ifadeler kullanılamaz.

Madde 8
Her annenin dinlenme ve boş zaman hakkı vardır. Bu, kendi evi 
içinde istediği kanepede ayaklarını uzatıp kitap okuma veya dizi 
seyretme ya da haftada bir gün ve/veya akşam çocukları babaya 
bırakıp dışarı çıkma hakkını da kapsar.

Madde 9
Her annenin tek bir kişi olarak tanınma ve kendi ismiyle anılma 
hakkı vardır. Bu hak, anneye, üçüncü kişilerin ona “Annesi” şek-
linde hitap etmesine itiraz hakkını da beraberinde getirir.

Madde 10
Her annenin hafta içi sabah 07.00, hafta sonu sabah 08.00′e ka-
dar uyuma ve (o saatlerden önce olmamak kaydıyla) kendi ken-
dine uyanma hakkı vardır.

Madde 11
Hiçbir anne, çocuklarını yatağına yatırıp “İyi geceler” dedikten 
sonra ”Çişim geldi, kakam gitti, susadım, acıktım” bahaneleriyle 
getir götür işlerine tabi tutulamaz.

Madde 12
Her anne, başladığı bir cümleyi sözü kesilmeden bitirebilme hak-
kına sahiptir.

Madde 13
Her anne, haftada bir kere bile olsa çayını sıcak içme hakkına sa-
hiptir.
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Madde 14
Her annenin, sabah uyanır uyanmaz başlayıp akşam yatana kadar 
süren kardeş kavgasına maruz kalması halinde, kendi annesinin 
evine sığınma ve kabul edilme hakkı vardır.

Madde 15
Her anne, yemeğini –soğumuş da olsa– barış ve huzur içinde ye-
me özgürlüğüne sahiptir.

Madde 16
Hiçbir anne, istemediği bir çizgi filmi ya da çocuk programını de-
falarca seyretmeye zorlanamaz. 

Madde 17
Hiçbir anne, animatör muamelesine tabi tutulamaz. İstemediği 
bir oyunu oynamaya, kendi istemi dışında arabaları yarıştırmaya, 
Barbie’lere gelinlik giydirmeye zorlanamaz.

Madde 18
Her anne, barış içinde diğer annelerle toplanma, örgütlenme ve 
sohbet etme hakkına sahiptir. İnternet anneleriyle sosyalleşme, 
çeşitli forum ve tartışma gruplarına üye olma, akşam çocuklar yat-
tıktan sonra dizi izleyerek Twitter üzerinden görüş alışverişinde 
bulunma da buna dahildir.

Madde 19
Bu bildirgenin hiçbir hükmünün değiştirilmesi teklif dahi edile-
mez. 

Madde 20
Bu bildirgenin her bir hükmü, karşı çıkılması halinde bir anne isya-
nına dayanak oluşturabilir.
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Anne olmadan önce başka bir hayatım vardı benim. Deniz ve Derin’i 
hayatımıza katmaya karar vermeden önce evli, çocuksuz bir çift olarak 
bir başka hayatımız vardı bizim. Marjinal yaşayan ya da sürekli gezip to-
zan bir çift değildik. Kendimize ait; kendimizden, birbirimizden ve iki kö-
peğimizden başka kimseye karşı sorumluluk duymadığımız bir hayatımız 
vardı. 

Hemen her hafta sonu sektirmeden sinemaya giderdik. Canımız is-
teyince yemeğe çıkardık. Keyfimiz istemezse evde yemek yapmaz, dı-
şarıdan hazır yemek söylerdik. Hafta sonları, hafta içine göre daha 
uzun uyuyabilir, ertesi sabah erken kalkma derdimiz olmadan sabahla-
ra kadar film seyrederdik. Hemen her akşam birlikte şarap içer, en 
ateşli anında birinin “Anneeeaaaahhh!” diye sesleneceği korkusu ol-
madan sevişirdik. 

Bunlar özlenesi şeyler benim için.
Evet, çocuklarım benim dünyadaki en önemli varlıklarım. Ve fakat on-

lar olmadan önceki halimi özlüyorum. Plansız programsız yaşadığımız 
zamanları özlüyorum. Sabahları kendi kendime uyanmayı özlüyorum. 
Hatta henüz neye benzeyeceğini bilmesem de, çocuklarımın sağlıkla bü-
yüyüp evden ayrıldıklarından sonraki hayatımızı bile “özlüyorum.” 

Annelik tozpembe bir kavram değil benim için. İnişli çıkışlı bir süreç. 
Heyecan verici, eğlenceli, ama zaman zaman işin içinden çıkamayacak-
mışım gibi hissettiren bir süreç. 

Altı buçuk senedir anneyim. Üç senedir ikinci kez anneyim. Mutlu-
yum. Çocuklarımı, daha önce hiçbir şeyi sevmediğim kadar çok seviyo-
rum. Çocuk sahibi olabildiğim için, sağlıklı çocuklarım olduğu için şük-
rediyorum.

Anne olmak insana yepyeni şeyler düşündürüyor. En basit şeyleri 
takdir edebilmesini sağlıyor.

Ama annelik devamlı bulutların üzerinde gezilen bir ruh hali değil.
Annelik her zaman tozpembe değil. 

Annelik her zaman tozpembe değilAnnelik her zaman tozpembe değil
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Bir arkadaşım baba olduktan sonra “Çocuk sahibi olmak muhteşem 
bir his. Oğlum olmadan önceki hayatımı hatırlamıyorum” demişti. Eski 
hayatını anlamsız bulduğunu ima ederek “Ne yapardık, günleri nasıl 
geçirirdik, aklımda kalmadı” diye eklemişti.

Bu gerçekten mümkün mü? İnsan isteyerek çocuk sahibi olmuşsa 
da, çocuktan önceki hayatıyla ilgili özlediği hiç mi bir şey olmaz? Bana 
pek kendine-dürüst bir yaklaşım gibi gelmiyor.

Bir başka arkadaşımın çok sevdiğim bir sözü vardı: “Çocuklar bizim 
hayatlarımıza geliyorlar Elif. Hayatımızın ne kadar değişeceği bizim eli-
mizde.” 

Evet, elbette bizim hayatımıza geliyorlar, ancak bu, çocukların haya-
tımızın ortasına atom bombası gibi düştüğü, bir kadının (ve onunla 
ebeveynliği paylaşan bir erkeğin de) hayatını “çocuktan önce” ve “ço-
cuktan sonra” olarak ikiye ayırdıkları gerçeğini değiştirmiyor. 

Çocuktan sonra her şey, ama her şey biçim ve anlam değiştiriyor. 
Şöyle ki: 

Sosyal hayat: Çocuktan önce ani bir kararla yemeğe çıkmanız için 
yapmanız gereken tek şey kapıyı çekip çıkmakken, çocuktan sonra 
planlı bile olsa evden çıkma süreci en az kırk beş dakika, minimum üç 
kere eve girip çıkma ve mutlaka ama mutlaka bir şeyleri (bebeğin em-
ziği, ev anahtarı, cep telefonu…) unutma seremonisine dönüşüyor. 

Cinsel hayat: Çocuktan önce evin istediğiniz yerinde, istediğiniz za-
man, istediğiniz kadar gerçekleştirebildiğiniz aşk buluşmaları çocuktan 
sonra odanın-kapısını-kapatsak-da-mı-oynaşsak (ya seslenirse ve duy-
mazsam?) kapatmasak-da-mı-sevişsek (ya basılırsak!!!) tercihlerine in-
dirgeniyor.

Eğlence hayatı: Çocuktan önce dışarı çıkıp barlarda, gece kulüplerin-
de çılgınca eğlenmek anlamına gelen cumartesi akşamları, çocuktan 
sonra en iyi ihtimalle yine çocuklu bir çiftle bir araya gelip, aceleyle bir 

Bir annenin hayatı ikiye ayrılır: Bir annenin hayatı ikiye ayrılır: 
Çocuktan önce, çocuktan sonraÇocuktan önce, çocuktan sonra
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şeyler yiyip erkenden eve gidip uyumaktan ibaret olmaya başlıyor. 
Kültürel hayat: Çocuktan önce vizyona giren Oscar adayı pek çok 

film ilk haftasında seyredilirken, çocuktan sonra sinema anlayışı Şim-
şek McQueen’le ifade ediliyor. 

Uyku hayatı: Çocuktan önce yatağa gir-biraz kitap oku-gözlerin ağır-
laşsın-lambayı kapa-sabaha kadar deliksiz uyu şeklinde gerçekleşen uy-
ku olayı çocuktan sonra yatağa yığıl-uyumaya başla-çocuklardan biri 
uyansın-onun emziğini ver-tekrar uykuya dal-diğer çocuğun uyansın-
kötü rüya görmüş olsun-onu sakinleştir-tekrar yatağa git-uykunu kaldı-
ğın yerden yakalamaya çalışırken diğeri yine uyanıp bu sefer meme is-
tesin-onu emzir-yatağına yatır-ve bu süreci gece boyunca 18 kere tek-
rarla şeklinde yaşanıyor. 

Hafta sonu hayatı: Çocuktan önce pazar günleri, geç uyanma, güzel 
ve uzun bir kahvaltı, pazar gazetesi ve gezme tozma anlamına gelirken, 
çocuktan sonra pazar günleri hafta içinden de erken kalktığınız, daha 
çok yorulduğunuz ve pazartesiyi iple çektiğiniz gün olarak karşınıza çı-
kıyor. 

Alışveriş hayatı: Çocuktan önce her türlü kadın ürünü, iç çamaşırı 
ve ev tekstili satan markanın indirimlerini düzenli takip ederken çocuk-
tan sonra kendiniz için çıktığınız alışverişten kendinize çöp, çocuğunu-
za dünyayı almış olarak eve dönüyorsunuz. 

Seyahat hayatı: Çocuktan önce uçak yolculuklarında çocuklu yolcu-
lardan bucak bucak kaçarken, çocuktan sonra herkesin kaçtığı yolcu siz 
oluyorsunuz, hatta çocuklarınız yanınızda yoksa kendinizi bir başkası-
nın çocuğunu sakinleştirmeye çalışırken buluyorsunuz. 

Otel hayatı: Çocuktan önce değişik bir ortamda güzel vakit geçirmek 
için sevgilinizi otele atarken, çocuktan sonra evde bulamadığınız kesin-
tisiz uykuyu yakalamak için otel odasına gidiyorsunuz. 

Bu liste uzar gider…
Bütün bunlardan sonra “Ben çocuksuz hayatımı hiç ama hiç özleme-

dim” diyene inanılır mı? 




