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Tüm dünya bir sahnedir…
Bütün erkekler ve kadınlar
sadece birer oyuncu…
Sahneye girerler ve çıkarlar
ve bir kişi birçok rolü birden oynar.

wıllıam shakespeare

İngiliz oyun yazarı, 17. yüzyıl
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Kitap Üzerine
Birkaç Cümle

Meslektaşım Dr. Binnur Yeşilyaprak kitabına bir önsöz yazmamı istediğinde mutlu oldum. Kitabın müsveddesini okuduğumda ise mutluluğuma gurur ve hayranlık eklendi. Çünkü elimdeki kitap, gerek akıcı diliyle, gerekse kapsamı ve sunuş şekliyle gerçekten gurur duyulacak nitelikteydi. Ülkemiz için, alanımız için (psikolojik danışma alanı için) gurur
verici, övmeye ve övünmeye değer nitelikli. Kendisini kutluyorum.
Elinizdeki kitap, bilimsel bilgileri günlük yaşama, gündelik dile, özünden taviz vermeden anlaşılır bir üslupla taşımış.
Bütün anneler okumalı, ama babalar da okumalı. Galiba asıl
babalar okumalı. Okuduklarında, çocuklarını ve eşlerini daha
iyi anlamaları mümkün olacaktır.
Kitaba serpiştirilmiş özlü sözler ve karikatürler de harika!
Özellikle karikatürler bu kitap için özel olarak ısmarlanmış da
yapılmış izlenimini veriyor. Konuların içeriğini çok güzel yansıtır nitelikteki karikatürler seçilmiş.
Bir şey daha var: Yazar, kitabının kapağına yalnızca Dr.
Binnur Yeşilyaprak yazmış. Oysa Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak
yazabilirdi. Ya tevazu göstermiş ya da doktorluktan ötesini fazla ciddiye almıyor.
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Şu an, konferanslarımda ve televizyon programlarımda
Yeşilyaprak’ın bu kitabından söz etmek istediğimi düşünüyorum. Kendisini tekrar kutluyor, okuyacaklara esenlikler, iyi
günler, iyi annelikler ve iyi babalıklar diliyorum.
Prof. Dr. Üstün Dökmen
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Yenilenen Baskı İçin
Yeniden Yazdıklarım

Psikolojik danışma ve rehberlik alanında, aldığım eğitim
ve yaptığım çalışmalar sonucu sahip olduğum birikime dayalı olarak yazdığım mesleki kitapların dışında, biraz da “deneme” olarak kaleme aldığım ve daha geniş bir okuyucu kitlesini hedeflediğim Siz Başrolü Seçtiniz kitabı, doğrusu bana çok
güzel duygular yaşattı. Geniş bir kesimde ilgi gördü. Pek çok
basın yayın organınca söz edilmeye değer bulundu. Genel ya
da psikolojik danışmanlık alanında yayınlanan çeşitli dergi ve
bültenlerde tanıtıldı, söz edildi, övüldü. Kitaba ilişkin konuşmak için TRT’nin veya özel TV kanallarının farklı programlarına davet edildim, bazı etkinlikler kapsamında söyleşiler ve
imza günleri düzenlendi, röportajlar yapıldı… İnternette birçok web sitesi veya blogda kitabımdan alınmış parçalara yer
verildi.
Çok farklı kesimlerden, çok geniş bir okuyucu profili ile tanıştım ve çok hoş geri bildirimler aldım. İlkokul mezunlarından profesörlere, kadın ya da erkek, büyük ya da küçük, her
yaştan okuyucu kitaptan bir şeyler aldı ve bana olumlu tepkiler
verdi. Ben bu etkileşimden güç ve enerji aldım. Bir “gözlemci” olarak ödüllendirildim. Doğrusu “Bir kitap yazıp bu kadar çok övgü almayı hak ettim mi?” diye düşünmeye başladım. Üstelik “başrol oyuncusu” bile değildim! Galiba yaşam
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bana, bu kitabı yazma fırsatı sağlayarak bir armağan sunuyordu… Teşekkürler…
Doğrusu, yazdıklarıma kimi itirazlar da gelmedi değil. Ör
neğin bir erkek profesör meslektaşım, kendilerinin “horlayarak uyuyan eş” olarak ifade edilmesine (s. 65) karşı çıktı! Bir
başka itiraz da, yeni anneanne olan ve ara sıra torunuyla ilgilenen bir arkadaşımdan, annelik testi yapılırken önerilen 4
kg.’lık ağırlıkla dolaşılması maddesine (s. 65) ilişkin olarak geldi: “Hiç bu tatlı bebek ile 4 kg’lık ağırlık bir olur mu! Bunun
sevgisi olmasa bu eziyete (!) katlanılır mı!”
Bir de öğrencilerim, “Psikolojik danışmanlar ne işe yarar?”
(s. 23) bölümünün “ders gibi” olduğunu, neyse ki çok kısa
sürdüğünü söylediler…
Tüm itirazlara hak veriyorum. Ancak itiraz konusu olan kısımları aynen koruyorum. Eğer itirazların sayısı artarsa sonraki baskıda değişiklik yapma sözü veriyorum… Yayınevim bana
bu yıl kitabı güncelleyip yenileyerek basma önerisini iletince
haftalarca düşündüm ve araştırma yaptım. Ancak bu “yenileme ve güncelleme”nin, kitabın ilk hâlindeki özgünlüğü ve büyüsünü bozmasından kaygı duydum. Bu nedenle hazırladıklarımı ilk baskının bütünlüğünü bozmadan kitabın başına ve
sonuna eklemeyi uygun buldum. Bu baskıda yaptığımız eklemeler şunlar; biri şu an okumakta olduğunuz “yeni baskı için
yeniden yazdıklarım” sayfası, kitabın sonuna eklediğimiz “on
yıl sonra bir değerlendirme” yazısı, kitap ile ilgili bir röportaj
ve okuyucu değerlendirmelerinden bir seçki!… Bu eklemeleri umarım “hoş” bulursunuz ya da hoşgörürsünüz… Bu arada “yazar hakkında” bölümünde bilgileri güncelledik ve resim
ekledik.
Kitabın yayınlanmasından sonra yeni baskılar yapması,
bu kadar olumlu dönüşler alması, aranan ve bulunamayan
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bir kitap olarak söz edilir olması bana mutluluk ve umut verdi. İnanıyorum ki çalışan anneler başrol oyunculuğunu daha
keyifli oynayabildiği ölçüde dünya daha yaşanılır bir yer olacak…
Son olarak, anne olsun ya da olmasın, yüreği başka bir canlıya ilişkin sevgi ve sorumluluk ile dolu olan herkese, bu evrende yaşayan bir varlık olarak şükranlarımı sunuyorum.
Binnur Yeşilyaprak
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Ankara’da güneşli bir cumartesi. Cumartesileri severim.
Cumartesiler enerjiktir, neşelidir. Pazarların uyuşukluğu yoktur onlarda. Cumartesiler gezmek içindir, alışveriş için, yeni
bir çalışmaya başlamak için! Cumartesinin coşkusuyla başlarsanız enerjiniz hiç bitmeyecek gibi gelir.
Evet, bugün başlamalıyım yeni kitabımı yazmaya… Mutlaka
bugün! Bu kadar oyalanmak yeter. Kaç kez aradılar yayınevinden… Son derece saygılı, ölçülü biri olan yayıncım her seferinde “kibarca” soruyor; “Hocam nasılsınız? Çalışmalarınız
nasıl gidiyor? Keyfiniz yerindedir umarım. Bir hatırınızı sorayım dedim.” “Keyfiniz yerinde olsun da, şu söz verdiğiniz
kitabı bir an önce yazın,” demek istiyor yayıncım, diyemiyor.
Ola ki vazgeçerim. Oysa artık vazgeçemeyecek bir “bağ” oluştuğunu bilmiyor “yazılmamış kitap” ile aramda. Aradan tam
sekiz ay geçmiş. Haziranın başında konuşmuşuz. Söz vermişim. Kafamın içinde hep taşımışım. Çalışma masamda bir yer
ayırmışım. Materyal toplamışım usul usul. Kaynaklara göz atmışım. Düşünüp taşınmışım. Görüşmeler yapıp tartışmışım.
Notlar almışım. Sekiz aydır yaşamıma girmiş, yer etmiş ve o
yer yavaş yavaş büyüyüp diğer çalışmaların önüne geçmeye
başlamış bile!
Çalışan Anne ve Çocuk. Kitabın başlığı bu olacak. Bu başlığın
altına neler konabilir? Sevgili çalışan anneler, neler koymak isÇA 2

