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Türkiye ve İsveç’ten “babalık” manzaraları
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) babaların, çocuklarının bakım ve gelişiminde
sorumluluk üstlendiği “ilgili babalık” konusunda farkındalık yaratmak
amacıyla “İlk İş Babalık” adı altında; eğitim faaliyetleri, etkinlikler, araştırma
ve kampanya çalışmaları yürütüyor.
Ülkemizdeki geleneksel aile yapısı, buna bağlı gelişen çocuk bakımı ve
eğitimiyle, babaların bu düzen içindeki rolleri üzerine yeniden düşünmeyi
öneren AÇEV, İsveç Başkonsolosluğu’nun desteğiyle bir sergi hazırladı.
İsveçli fotoğraf sanatçısı Johan Bävman’ın dünya çapında beğeni toplayan
“Swedish Dads” (İsveçli Babalar) sergisinden seçilmiş eserleri, fotoğraf
sanatçıları Ahmet Görsev ve Zeynep Sezerman’ın Türkiye’den farklı babalık
manzaralarını gözler önüne seren kareleriyle “Babalık Anları” sergisinde
bir araya getirdi. Farklı iki ülkeden “babalık” manzaraları, “İlk İş Babalık”
projesini sanatsal açıdan destekliyor ve farklı bir mecraya taşıyor.
“İsveçli Babalar” sergisinden ilhamla yola çıkan Ahmet Görsev ve Zeynep
Sezerman’ın fotoğraflarının yer aldığı bu kitap farklı “babalık” anlarına yer
verirken, Türkiye’de Babalık Araştırması’ndan verilerle ülkemizdeki bazı
“babalık” gerçeklerine de ışık tutuyor.
AÇEV olarak, çocuklarıyla yakın ilişki kuran “ilgili babalara” dikkat
çekmeye çalıştığımız bu projenin hayata geçirilmesini sağlayan İsveç
Başkonsolosluğu’na, fotoğraf sanatçıları Ahmet Görsev ve Zeynep
Sezerman’a, hepsi birbirinden renkli ve etkileyici fotoğraflarda yer alan
babalara ve çocuklara desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi
sunuyoruz.

* Türkiye’de Babalığı Anlamak Serisi: Türkiye’de İlgili 		
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Ersin Çelik 35
Müşteri Temsilcisi
Aras Çınar 1 yaşında

“AÇEV’in Baba Destek Programı’na
katılıyorum. O programdan bir
şeyler öğreniyorum ve oğullarımla
kaliteli zaman geçirmek için her
şeyi yapıyorum. AÇEV sayesinde
kendi babamdan daha iyi neler
yapabileceğimi öğreniyorum.
Çocuklarımın ileride kendi
ayaklarının üstünde durabilecek
ve saygılı insanlar olması için var
gücümle çalışıyorum.”
*Türkiye’de babaların %97’si çocuklarıyla
ilgili herhangi bir eğitime katılmıyor,
%44’ü babalığı kendi kendine öğreniyor.

Cem Kaya 43
Psikolojik Danışman
Ecem 2 yaşında

“Kızımla evdeki salataları hep
ikimiz yaparız. Ecem aşçıbaşı olur,
ben de onun yardımcısı... Salatayı
yaptıktan sonra öyle bir süsleriz ki,
evdeki herkes çok beğenir. Hatta
salatamıza isim de koyduk: “Babalı
Kızlı Salatası!”
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Berk Özler 43
Tasarımcı
Nev 2 yaşında

“Nev ile beraber eski dönem
caz parçalarını ve müzikalleri
dinliyoruz, hatta izliyoruz bolca.
Beraber dans ediyoruz. Başta
bazı müzikleri diğerlerinden
daha çok sevdiğini fark edince,
konuşamadığı için, sevdiği
müzisyenlerin fotoğrafını duvara
astım, onları göstererek benden
istiyordu, böyle anlaşıyorduk.
Sanırım müzik zevki değil de bu
tutku geçiyor karşı tarafa, babadan
oğula. Artık sevdiği trompetçiler
var ve her gün beraber videolarını
izliyoruz, trompet sololarını
ezberlemeye başladı, izlerken
aynı anda çalmaya çalışıyor.“

Ahmet Demirtaş 34
Satış Müdürü
Lina 3 yaşında

“Sürekli sosyal aktiviteler,
birlikte yürüyüşler ve boyamalar
yapıyoruz. Kızımla birlikte
geliştirici oyunlar oynuyoruz .”
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İbrahim Coşkunlar 40
Banka Güvenlik Görevlisi
Cihan Poyraz 1
Deniz Boran 6

“Benim için önemli olan
çocuklarımın bir şeyi ilk kez
yaptığı anlarda yanlarında olmak.
Mesela dün parka gittik, Cihan
tek başına çıkamazdı kaydırağın
merdiveninden, bir baktım
çıkıvermiş. Öyle mutlu oldum ki
o sırada orada olduğum için…
Her anına şahit olmak en
önemlisi.”
Türkiye’de 0-3 yaş arasında çocuğu olan
babaların çocuklarına mama yedirme
oranı % 42.
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Serkan Şahin 38
Satış Müdürü
Alara 9 yaşında

“3 toplantım olan bir günün
sonunda, eve geldim yorgun
argın… Kızım “hadi gel
konuşalım, okulda olanları
anlatacağım.” dedi. “Çok acıktım.
Sonra konuşalım. “ dedim. Kızım
“yemeği ben yapayım” diye yanıt
verdi. Ben de oturdum yanında,
o yemek hazırladı ve sohbet ettik.
Ben de salatayı yaptım ve sofrayı
hazırladım. Yarım saati aşkın
bir süre sohbet ettik. Çok keyifli
zaman geçirdik. “Bugün çok güzel
geçti. Hayatımın en güzel günü
bugündü babacım.” dedi.
*Türkiye’de babaların % 61’i hiç yemek
pişirmiyor.
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Çetin Kılıç 40
Psikolojik Danışman
Gülce 10 yaşında
Elif 1,5 yaşında

“Mesafe koymak yerine, kızlarımın
ellerini avuçlarıma alıyorum,
yanaklarını kokluyorum,
sarılıyorum, onları ne kadar çok
sevdiğimi söylüyorum. Güçlü
yanlarımı da zayıf yanları mı da
görmelerinde bir kaygı duymam.
Yaşam tecrübeleri edinmeleri için
uygun ortamlar sağlamaya çalışır,
dokunarak, koklayarak, tadarak,
duyarak, görerek, hissederek
deneyimler edinmeleri için
fırsatlar yaratmaya çalışırım.”
*Babaların %29’u sık sık, %10’u ise her
zaman çocuklarına banyo yaptırıyor.

Gökhan Erdur 32
Mimar
Atlas 1 yaşında

“Atlas ile birlikte eğitici oyunlar
oynuyoruz, her gün yeni bir
şey ilgisini çekiyor. Öğrenmeye
çok meraklı, denemesine fırsat
veriyoruz. ”
* Türkiye’de babaların % 73’ü hiç
bulaşık yıkamıyor.
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Azim Turan 52
Yönetici
Ada 8 yaşında

* Türkiye’de babaların %45’i çocuklarının
okul etkinliklerine ya hiç katılmıyor ya da
çok nadir olarak katılıyor.

Cem Ertok 42
Mühendis
Sinemis 3 yaşında

“Birlikte geçirdiğimiz her dakika
çok kıymetli. Bazen hayat telaşı
içinde bunu unutabiliyoruz.
Sanırım çocuklardan
öğreneceğimiz çok şey var... “
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Hakan Şahin 36
Ambalaj Sektörü
Umut Berk 4 yaşında
Burak Toprak 8 yaşında

* Türkiye’de çocuklarıyla birlikte kurmaca
oyunlar oynayan babaların oranı %43’.

Alper Burak Tümer 41
Makine Mühendisi
Erdal Doruk 5 yaşında
Uğur Toprak 9 yaşında

* Türkiye’de babaların %30’u çocuklarıyla
vakit geçirebilecekleri daha çok
alan, %21’i ise çalışma saatlerinin
çocuklarına vakit ayırabilecekleri şekilde
düzenlenmesini istiyor.
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Elburuz İnceman 30
Bankacı
Kerem 2 aylık

“Çocuğumun gelişimini yakından
takip ediyorum. Onun her zaman
yanında olacağımı bilmesini,
şimdiden anlamasını istiyorum.”
* Türkiye’de babaların %50’si çocuğunu
hiçbir zaman tuvalete götürmüyor, %36’sı
çocuğunun altını hiç değiştirmiyor.

Fotoğraf Ahmet Görsev

Mehmet Tombul 45
Memur
Lorin 3 yaşında

* Türkiye’de 0-3 yaş arası çocukları olan
babaların çocuklarının giyinmelerine
yardım etme oranı % 47.
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Osman Banabak 39
Elektrik Mühendisi
Derin 3 yaşında

* Türkiye’de babaların %58’i ilk baba
olduğunda ne yapacağını bilemiyormuş
gibi hissediyor.

Ahmet Kamil Solakoğlu 38
Restoran İşletmecisi
Mirel 3 yaşında

“Çocuğun babanın gösterdiği
şefkat ve sevgiden ne kadar güven
ve huzur bulduğunu anlamam
benim için çok büyük bir keşif
oldu. “
* Türkiye’de korkmuş ya da üzülmüş
çocuklarını rahatlatmaya çalışan babaların
oranı %89.
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Mehmet Özdemir 53
Aşçı
Gözde Su 4 yaşında

“Çocuklarıma her konuda
yardımcı olmaya çalışıyorum.
Çevreye duyarlı olmaları için ilgi
gösteriyorum.”
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Ceyhun Gündüz 32
İnşaat Mühendisi
Ece 3 yaşında
Kaan 5 yaşında

* Türkiye’de çocuklarının zihinsel gelişimi
için desteğe ihtiyaç duyan babaların
oranı %35.

Fotoğraf Ahmet Görsev

Özgür Hamdi Bal 37
Yüksek Şehir Plancısı
Toprak 6 yaşında
Demir 3,5 yaşında
Derin 3,5 yaşında

“İsterseniz beyin cerrahı olun,
en zorlu ameliyatları başarıyla
gerçekleştirin... İsterseniz insanlık
için müthiş bir icat yapan bilim
insanı olun… Mevkiiniz, statünüz,
ne olursa olsun... Ne zaman baba
oldunuz, işte sizin için o zaman
bambaşka ve değişik biri olma
durumu söz konusudur.”
* Türkiye’de babaların % 63’ü hiç
ev temizliği yapmıyor.
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Ali Tepegöz 30
Temizlik İşçisi
Buse 5 yaşında
Emir 2 aylık

* Türkiye’de babaların %28’i babalık
izni gibi bir hakları olduğunu bilmiyor.

1957 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Görsev, Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi (şimdiki adıyla Mimar Sinan Üniversitesi) resim bölümünden
1982 yılında mezun oldu.
Görsel sanatlara meraklı bir barış savunucusu olan babasının 1969’da henüz
ilkokul yıllarındayken aldığı bir Lubitel 2, üstten bakmalı fotoğraf makinası
ile serüveni başladı. Profesyonel hayatını aydınlatma tasarımcısı olarak
devam ettiren Görsev’in işten kalan zamanını müzik ve fotoğraf dolduruyor.
Sosyal sorumluluk ekseninde geliştirilen farkındalık projelerinin parçası
olmaktan keyif alıyor ve büyük önem veriyor.
Her fotoğrafın bir öyküsü olduğunu düşünüyor ve bu yolculuğu en yalın
şekilde aktarabilmenin peşinde fotoğraf çekmeye devam ediyor.

1967 yılında Bremen’de doğan Zeynep Sezerman, Üsküdar Amerikan Kız
Lisesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi.
İş hayatına 1987 yılında reklamcılık sektöründe başladı. 1993 yılında
danışman olarak devam etti. 2008 yılında danışmanlık hizmetlerine kısa
bir süre ara verdi ve WTA ve ATP tenis turnuvalarında yönetici olarak görev
aldı. Aynı dönemde profesyonel olarak spor fotoğrafçılığı yaparken, Go Shots
firması ile de çalışmaya başladı. Fotoğrafçılık konusunu çeşitlendirerek
manzara, doğa ve sokak fotoğraflarına da yöneldi.
Geç Erken adlı ilk kitabını yayınladı. Birçok uluslararası fotoğraf yarışmasında
ödüller kazandı. İlk kişisel sergisini 2015 yılında açtı, devamında çok sayıda
karma ve kişisel sergiler açmaya devam etti. Fotoğraf yarışmaları jürilerinde
görev aldı.
2016 yılında FMV Yönetim Kurulu’na seçildi. 2014 yılından bu yana Işıkspor
Yönetim Kurulu üyeliği yapıyor.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), 1993 yılında kuruluşundan bu yana
çalışmalarını insani gelişmeye katkı sağlayacak şekilde yapılandırıyor,
bireylerin yaşamları içinde daha fazla fırsata sahip olabilmesi için erken
yaşlardan itibaren bilgi ve eğitim alabilme olanağına kavuşmasına destek
veriyor.
“Daha güçlü ve sağlıklı bir toplum, daha iyi bir gelecek” ilkesiyle, ihtiyaç
sahibi çocuklara ve ailelerine yönelik, erken çocukluk ve yetişkin eğitimleri
düzenleyen AÇEV, sosyo-ekonomik koşulları nedeniyle erken çocukluk
döneminde destek alamayan çocuklar, anne-babalar ve genç kadınlar olarak
belirlediği hedef kitlesinin ihtiyaçlarını araştırmalarla saptayıp, bu ihtiyaca
cevap verecek bilimsel programlar geliştiriyor.
Hedef kitlesinin ihtiyaçları doğrultusunda etkinliklerini yürütürken; çocuk
koruma, aile içi şiddet, farklılıklara saygı gibi konulara programları içinde
yer veren, bu yolla toplumsal barışa katkı sağlamaya çalışan AÇEV’in,
çalışmalarının odağında, Birleşmiş Milletler Küresel Kalkınma Hedefleri
çerçevesinde de özellikle vurgu yapılan; erken çocukluk döneminde nitelikli
eğitim, gelecek nesillerin yetiştirilmesinde ailelerin rolü, toplumsal cinsiyet
eşitliği ve yaşam boyu öğrenme konuları da yer alıyor.
AÇEV, daha geniş kitlelere ulaşmak için televizyon ve bilgi teknolojilerinin
olanaklarını kullanırken, internet ve mobil iletişim araçları ile eğitimlerini
yaygınlaştırıyor. Toplumun değişen ihtiyaçları ve yaptığı araştırmalar
doğrultusunda eğitim programlarını geliştiren AÇEV, bilgi birikimini
uluslararası işbirlikleriyle yurtdışına da taşıdı. AÇEV’in bilimsel temelli eğitim
programları Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Orta Amerika’da uygulanıyor.
AÇEV, eğitim programları ve saha faaliyetlerinin yanı sıra, toplumsal bilinci
artırmak ve destek oluşturmak üzere farkındalık ve savunu faaliyetleri
de gerçekleştiriyor.

