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2020 yılı Türk ye stat st kler ndek ver lere göre, kadınların ülke
nüfusundak toplam sayısı 41 m lyon 433 b n 861 k ș d r, yan
toplam nüfusun %49,8’ n kadınlar olușturmaktadır. Toplam kadın
nüfusu çer s nde, 15 yaș ve üzer st hdam oranı se TÜİK tarafından
yayınlanan “İstat st klerle Kadın 2019” çalıșmasında %29,4 olarak
bel rt lm șt r. Erkeklerde se bu oran %65,7 olarak bel rlenm șt r.
Kadınların st hdam oranı, erkekler n st hdam oranına göre oldukça
azdır. Bu azlığın sebeb olarak kadınların çalıșma alanlarında terc h
ed lmemes , kadınların günlük șlerde çalıșması veya kayıt dıșı
çalıșması göster leb l r. DİSK 2019 ver ler ne göre Türk ye’de 1
DÜNYA KADINLAR AYI
m lyondan fazla kadın kayıt dıșı çalıștırılmaktadır.

B r ülken n gel șmes , ülke çer s nde yașayan nsanların kal tel ve sürekl b r eğ t me
ulașması ve bu eğ t m ülkeler ç n kullanmalarına bağlıdır. B r toplumun uygarlık
düzey n de kadının toplumdak yer bel rtmekted r. Kadının toplumdak yer n
nceled ğ m zde, karșımıza toplumsal c ns yet roller çıkmaktadır. Toplumsal c ns yet
tanımına baktığımızda se toplumun kadına verd ğ görev ve sorumlulukları,
toplumun kadından beklent ler n görürüz. C ns yetler, genler tarafından bel rlen rken,
bu roller toplum tarafından b reylere atanır ve bu atama sonrası, doğumdan t baren
b reylerde toplumsal c ns yet k ml ğ nșasına bașlanır.
Toplumsal c ns yet roller
karșısında kadınlar b rçok alanda ayrımcılığa
uğramaktadır. Yasal, s yasal, ekonom k haklara sah p olamamakta hatta bu alanda
ver lm ș olan haklarını kullanmada eș ts zl ğe maruz kalmaktadır. Kadınların, ç nde
bulundukları toplumda erkeklere göre daha güçsüz ve değers z görülmes ve
kadınlara atfed len roller sonucunda kız çocuklarının eğ t me ulașması
zorlașmaktadır. Toplumdak kadının yer “anne” olmaktır, okuması, eve ekmek
get rmes beklenen k ș erkek b reylerd r. Kadınlardan beklenen se bu erkekler n
h mayes altında bulunmaktır.
Kadınların çalıșmasına ve eğ t m ne engel olan bașka b r kavram se namustur. B r
kadının namusu, ç nde bulunduğu toplumun namusunu ve a les n n namusunu fade
etmekted r. Bu nedenle, kadınların eğ t m hayatına devam etmeler ve çalıșma
hayatına katılmaları ya da herhang b r faal yette bulunmaları engellen r,
engellenmed ğ nde de a le büyükler tarafından kontrol ed l r. Okutulmayan kız
çocukları se töre veya namus adı altında çok küçük yașlarda evlend r lmekted r.
Deneb l r k , bu kadınlar varlıklarını bașarıyla değ l, kadın olmaya yüklenen
sorumlulukla devam ett r rler. Bu sorumluluklarsa bașlıca y b r eș ve y b r anne
olmaktır.
Y ne de değ șen dünya düzen le beraber, kadınların da toplum ç ndek konumları
zamanla değ șmekted r. Toplumsal c ns yet ve kalkınma, 1970’l yıllarda ortaya çıkan
b r yaklașım olmuștur. Bu yaklașımla b rl kte, kadının yașamı ve üret m ç ndek yer
yen den ele alınmış̦, dünya ekonom s ndek değ ș kl kler ve hayat șartlarının
ağırlașması kadının ș yașamına katılımını gerekl hale get rm șt r.
Kadınların sadece anne veya eș olarak değ l, kend bașlarına b r b rey olarak var olma
çabaları günümüzde hala devam etmekted r. 2002 yılında yapılan son Meden Kanun
değ ș kl ğ nde evl kadının yasal olarak durumunda değ ș kl kler yapılmıș, erkeğ n a le
re s olma durumu ortadan kaldırılmıștır. Tüm yasal değ ș mlere rağmen toplumsal
eș tl k anlayıșı değ șmed ğ ç n toplumun kadına bakıșı değ șt r lemem șt r. Bu bakıșı
değ șt reb lmek ç n, kadınların eğ t me katılması desteklenmel , kadınların rol ve
sorumluluklarına l șk n yargılarla mücadele ed lmel , a le ç nde kararlar b rl kte
alınmalı, a le ç nde kız ve erkek çocuklara eș t davranılmalı ve eș t sorumluluklar
ver lmel , kadınların toplumda görünür olması sağlanmalı ve kadın st hdamı
desteklenmel d r. Bu roller n ortadan kaldırılması ç n sadece kadınların desteklenmes
yeterl değ ld r. Erkekler n de farkındalık kazanması ve bu konuda eș tl kç olması
gerekmekted r. Toplumsal c ns yet eș tl ğ n n sağlanması ç n toplum olarak bu roller
değ șt r lmel ve kadınların eș t b reyler olduğu kabul ed l p hak ett kler yer
sağlanmalıdır.
YARARLANILAN KAYNAK:
ALİSBAH TUSKAN, A., Toplumsal Cinsiyet Toplumda Kadına Biçilen Roller ve Çözümleri, Türkiye Barolar Birliği Dergisi,
25(99), 445-449

MÜKEMMEL
ANNELİK
MÜMKÜN MÜ?
KAYNAK:

DEMİR, D . (2018). Mükemmel Annelik Mümkün mü?. Klinik Tıp Bilimleri , 6 (1) , 14-18 . Retrieved from
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ktb/issue/47548/599703

Mükemmeliyetçilik ve hata yapmaktan endişe etmek, yeni annelerin doğum
sonrası depresyon yaşama sebeplerinden biridir. Mükemmeliyetçi yeni annelerin,
iyi bir anne olup olmadıklarını sorgulayıp, bebeğin bakımını yeterince iyi
yapabildiklerinden şüphe duyarak kendi kendilerini eleştirmeleri güvensiz bir
ortam yaratarak korku ve strese yol açabilir.
Gelişen teknoloji ile birlikte anne babalar için de nasıl daha iyi birer ebeveyn
olunabileceğine dair kaynaklar erişilebilir hale geldi. Bu durum, kusursuzun
peşinde olan insanlar için ebeveynlikte de mükemmel olma isteğini arttırmıştır.
Mükemmel ebeveyn olma beklentisi içindeki ebeveynler, çocuğun gelişim
sürecinde yaşanması normal olan olayları bile birer sorun olarak görmekte ve
mükemmel bir ebeveyn olarak bu sorunları en kısa sürede çözmeleri gerektiğini
düşünmekteler.

Modern hayatın çalışan anneleri, geleneksel annelik rolünün yanında
kariyerlerinde de mükemmel olmak için motivedir. Farklı alanlardaki
sorumluluklar hem kişinin kendinden hem de çevrenin ondan beklentisini
arttırmaktadır. Çalışan anneler de tüm bu beklentiyi mükemmel şekilde
karşılamak için ekstra bir çaba sarf etmektedir.

Halbuki, ev ya da iş hayatı ya da bebek bakımı kusursuz değildir ve kusursuzluk
beklenemez de. Ancak, beklentilerini gerçekçi seviyelerde tutmayan ve her şeyin
sorunsuz sürmesini uman anneler, bir sorunla karşılaştıklarında stresle birlikte
yetersizlik duygusuna kapılmakta. Süper anne sendromu genellikle yüksek
eğitim düzeyine sahip ve genç yaşlarda anne olan kadınlarda görülür. Süper
anneler, sürekli daha iyi bir ebeveyn olmaya çalışırlar. Kendilerine zaman
ayırmazlar. Sürekli çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmenin peşindelerdir. Kendi
yapamadıklarını ve gerçekleştiremedikleri arzularını çocukları aracılığıyla
gerçekleştirirler. Böylece ortaya ‘proje çocuklar’ çıkar. Anne babaların tüm
imkanlarını zorlayarak doğumundan itibaren özel dersler aldırdıkları, eş zamanlı
olarak baleye giden, piyano eğitimi alan ve basketbol oynayan, yoğun ve disiplinli
bir programdan geçen çocuklardır bunlar. Mükemmel anneler çocuklarının da
mükemmel olmasını bekler. Bu beklentiyi karşılayamayan çocuk ise kendisini
yetersiz hisseder.
Modern anneler, ebeveynlik konusunda kendi annelerinden daha başarılı olmak
için üzerlerinde bir baskı hissetmekteler. Çünkü onlar modern ve daha eğitimli
annelerdir, öyleyse hata yapma lüksleri yoktur. Bu yüzden, bu anneler sürekli yeni
arayışlar içindedir. Çocuk bakımıyla ilgili bilgileri herkesten fazla okuma yaparlar,
konuyla ilgili her şeyi takip etmek için kendilerini zorlarlar ve mükemmel anne
olmak için gereken kriterleri karşılama çabası içine girerler. Maalesef bu tutum,
onların kendiliğinden gelişecek bir annelik tecrübesinden mahrum kalmalarına
sebep olur.

Mükemmel anne olmak göreceli bir kavramdır. Çocuğun algısına göre değişir.
‘Yeterince İyi Anne’ terimi nesne ilişkisi kuramcısı olan D. W. Winnicott tarafından
tanımlanmıştır. Buna göre, çocuğun hayata iyi bir başlangıç yapabilmesi için
gerekli olanları sağlayan anne ‘yeterli anne’dir. Winnicott’un kuramı, çocuk
gelişimini bir olgunlaşma süreci olarak kabul eder ve bu sürecin kalitesi, annenin
bebeğe olan yaklaşımına göre belirlenir. Çocuğuyla empati kurabilen,
destekleyici ve rahatlatıcı ‘yeterince iyi anne’ figürü, sağlıklı bir çocuk gelişimi için
kritik bir roldedir. Çocuğun benlik oluşumu ve gelişimi de annesi (ya da çocuğa
bakım veren kişi) ile kurduğu ilişki ve sağlanan ortamda gerçekleşir. Eğer bu
süreç sağlıklı işlerse, çocuk kendini bütünleşmiş bir şekilde algılar ve benlik
duygusu annenin oluşturmuş olduğu ‘kucaklayıcı çevre’ içinde gerçekleşir.
Hedeflerini gerçekçilik uzak şekilde belirleyen mükemmeliyetçi kişilerin
kendilerini olduğu gibi kabul edemeyen kişiler oldukları düşünülebilir.
Kendilerini olduğu gibi kabul edemeyen kişilerin çocuklarının benlik oluşum
süreçlerini de olumsuz yönde etkilemesi şaşırtıcı olmayacaktır.
İyi anneliği belirleyen kriter her an ulaşılabilir olmak ve çocukla tamamen uyum
içerisinde olmak değildir. Hata yapmaktan kaçınarak mükemmel anne olmaya
çalışmak yerine, tüm insanlar gibi annelerin de hata yapabileceği ve bunun
normal olduğu hatırlanmalı. Bir anne için önemli olan hata yapmamak değil,
yanlış bir davranışta bulunduğunda bunu nasıl düzeltebileceğini öğrenmesi ve
bunun için çaba göstermesidir. Nitekim çocuklar, her zaman annenin onarıcı
çabalarına karşılık verme hevesindedir

Süper Anne Sendromu
Toplum tarafından kadınların temel görevler olarak görülen evdek düzen sağlama ve
çocuklarla lg lenme g b șler kadınların özgürlükler n sınırlamıș ve kalıplaștırmıștır.
Ev n ç ndek dünyadan baret olan kadının hayatı sanay devr m le değ ș kl ğe
uğramıștır. Kadınların ș hayatına atılmasındak oranın artıșıyla beraber kadının
toplum ç nde aldığı roller farklılașmıș ve çoğalmıștır. Çalıșan kadınlar ç n “anne” ve
“ev kadını” roller n n yanına b r de “çalıșan” rolü eklenm șt r.
Annel k çgüdüsü “b r anne çalıșıyor dah olsa çocuklarını en y șek lde yet șt rmel ve
onlarla lg lenmel ” f kr n de beraber nde get r r. Eș zamanlı olarak hem y b r anne
olmaya hem de ș dünyasındak kar yer n devam ett rmeye çabalayan kadınlar bu
yorucu ve stresl d nam zm n sonucunda ps koloj k ve f z ksel olarak yorulab l r hatta
tükeneb l rler. Her șeye yet șme kaygısı yașayan ve her alanda yaptıklarını mükemmel
yapma çabası ç ne g ren bazı kadınlarda “Süper Anne Sendromu” vuku bulab l yor. Bu
sendrom çoğunlukla eğ t ml , t t z, çalıșkan, mükemmel yetç ve hırslı k ș l klerde baș
göster yor. “Süper Anne Sendromu”nu bel rleyen ve ortaya çıkaran temel faktörler se
șöyle:
Toplumsal rol ve sorumluluklar
Modern șeh r hayatının güçlükler
Akraba ve arkadaș l șk ler ndek beklent ler
Annel k olgusunun sosyal tanımı
Kadınların eğ t m ve kar yer olanaklarının artıșı le kadından geleneksel olarak
beklenen roller n azalmaması bu sendromu körükleyen en öneml sebeplerden b r d r.
Toplum tarafından dayatılan, çalıșan anneler n çocukları ç n yeterl olmayacağı ve
sağlıksız nes ller yet șt receğ yönündek f k r de bu ters orantıyı yaratan en büyük
unsurdur. Kadının a le bütçes ne katkı sağlamasını değerl görürken b r yandan da
anne olarak mükemmel olmasını beklemek, kadın üzer nde büyük b r baskıya sebep
olmaktadır. Bu düșüncen n ve nancın yanlıș olduğunu spatlama çabasına g ren
annede “Süper Anne Sendromu”nun ortaya çıkmaması da neredeyse kaçınılmazdır. Bu
sendromu yașayan anne çevres ne, çalıșarak da mükemmel anne olunab leceğ n
göstermey arzular. Bu k l ğ n kend s ve etrafıyla çatıșmaya g ren kadınlarda yıkıcı ve
olumsuz bazı sonuçları gözlemlenmekted r.
Dıș dünyadak beklent ler le ç dünyadak beklent ler n b rleșmes sonucu z h nde büyük
b r kaos olușab l r. K m zaman gerçekç olmayan bu beklent ler n gerçekleșmemes
sonucu da k ș ç dünyasında öz güven kaybı yașayab l r. Kaygı bozuklukları, kend n
beğenmeme ve yeterl bulmama g b k ș n n benl ğ n sarsan durumlarda açığa
çıkab l r.

“Süper Anne Sendromu”nu yașayan kadınlar
așağıdak

durum

ve

duyguları

deney mleyeb l rler:
S n rl olma hal ve saldırganlık
Suçluluk h ss
İç çatıșma ve kend nde kusur bulma,
olumsuz eleșt r
Depresyon ve mod düșüklüğü
Tükenm șl k
Ket vurulmuș ve hayal kırıklığına uğramıș

“ Süper Anne Sendromu”nun F z ksel Bel rt ler
Nelerd r?
Uyku bozuklukları
M de ve bağırsaklarda gaz ve spazmlar
Çarpıntı
M gren türünde baș ağrıları
Özell kle ellerde ve kolda uyușmalar
Kas ağrıları
Yorgunluk
D ș gıcırdatma
Stres ve end șe

h ss

Daha İy H ssetmek
Çözüm așamasında lk adım doğru tanının konulab lmes olduğundan kadınların bu
bel rt ler yașadıklarında hang alana bașvuracaklarını b lmeler gerek yor. Bu bel rt ler
göz önünde bulundurulursa g d lecek lk yer Romatoloj bölümüdür. Çözüm konusunda
kes n b r șey söylemek mümkün değ ld r, çünkü her kadındak deney mleme ș ddet
farklı olacaktır. Bu rahatsızlık f z ksel sonuçlar doğurur ancak buna sebep olanlar
aslında ps koloj k temell düșüncelerd r. Bu sendromdan kurtulmanın asıl lacı, düșünce
yapısını ve bakıș açısını değ șt rmekten geç yor. Sağlıklı b r bakıș açısı elde edeb lmek
ç n:
Bazı șeyler oluruna bırakmak ve üzer nde çok düșünmemeye çalıșmak,
Yüklen len sorumlulukları bașkalarıyla paylașmak,
Hata yapma ht mal m z n olduğunu ve bunun da normal olduğunun b l nc ne
varmak,
Bazen kontrolünü sağlayamayacağımız dıș faktörler n olduğunu kabul etmek,
Yapılan her ș n mükemmel olmadan da y ve doğru olduğunu anlamak,
İlk öncel ğ n z n kend n z olduğu sosyal akt v telere katılmak,
İlg l olduğunuz konularda kend n ze alan ve zaman yaratmak
K ș n n kend s ç n atacağı sağlıklı ve yararlı adımlardır. Sendromun yarattığı bu
ps koloj k sorunları onarmaya çalıșırken b r yandan da f z ksel sorunlara y geleb lecek
bazı çözüm yollarına da bașvurmak gerek yor. Sendromun olumsuz etk ler n
m n muma nd rmek ç n hem f z ksel hem ps koloj k sonuçların eș zamanlı olarak
tedav ed lmes çok daha y olacaktır. “Süper Anne” olmanın en yorucu yanı her da m
stresl ve f z ksel olarak gerg n olmaktır. Bu gerg nl ğ n sonucunda vücut kasları ger l p
yorulmakta ve ağrılara sebep olmaktadır. Vücudu gevșetmek ve ağrıları g dermek ç n
masaj yaptırmak, çok yıpratıcı olmayan b r sporla uğrașmak, gevșeme ve esneme
hareketler n düzenl olarak yapmak, nefes egzers zler yapmak, düzenl olarak
uyumaya çalıșmak, evde kend n ze huzurlu olab leceğ n z b r alan yaratmak yardımcı
olacaktır.
YARARLANILAN KAYNAKLAR:
GÜNDÜZ, Ş . (2017). KARİYER BASAMAKLARINDA KADININ DÜŞMANI OLARAK KENDİSİ: SÜPER ANNE SENDROMU, GÖRÜNMEZ KADIN SENDROMU VE
KÜLKEDİSİ SENDROMU. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 35 (35) , 84-94 . DOI: 10.17498/kdeniz.318192
Duygulu, S. (n.d.). SÜPER ANNE SENDROMU / FİBROMİYALJİ. Retrieved June 03, 2020, from https://www.serapduygulu.com.tr/makaleler/anne-baba/super-annesendromu--fibromiyalji.html

İsim-Şehir
Victoria, 1901 yılındaki ölümüyle 64 yıllık uzun hükümdarlığının sonuna gelen
Britanya hatta “Avrupa Monarşisinin” kraliçesi. Victoria dönemi Birleşik Krallık
tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Zira Victoria, sanayi devriminin merkezi
olan bir başkentin kraliçesiydi. “Üzerinde Güneş Batmayan İmparatorluk” deyimi
onun dönemini yansıtır hale gelen, “Hindistan’ın İmparatoriçesi” unvanını
kullanan ilk İngiliz hükümdarıydı. İngiliz Hâkimiyetini Hindistan ve Çin’e kadar
genişletmesinin yanında endüstriyel, kültürel, politik, askeri ve bilimsel
değişimlerin dünyayı çalkaladığı bir dönemde zamanın en büyük
imparatorluğunu 64 yıl gibi uzun bir süre boyunca başarılı bir şekilde yönetti.
Avrupa Monarşisinin kraliçesi olarak adlandırılmasının sebebi 9 çocuğunun
hepsini diğer Avrupa ülkelerinin yöneticileri veya prensleriyle evlendirerek
Rusya’dan İspanya’ya, İsveç’ten Yunanistan’a neredeyse bütün krallıklarla
akrabalık bağı kurması yüzündendir. 1. Dünya Savaşı’nın 6 büyük ülkesinin 3’ü
(Rusya, Almanya, İngiltere) Victoria’nın torunları veya torunlarının eşleri
tarafından yönetilmekteydi. “Britanya’nın İmparatorluk Yüzyılı” denilen “1815-1914”
yıllarının büyük çoğunluğunda imparatoriçe oydu (1837-1901). Bu dönemde adeta
bir hegemonya oluşturan, buharlı gemilerden oluşan donanması rakipsiz, telgraf
ve demiryolu ağlarının geniş olduğu bir Britanya İmparatorluğu vardı. Çin gibi
tümüyle kontrolü altında olmayan topraklarda ise ticari üstünlüğü elinde tutan
imparatorluğun başkenti de tüm yönleriyle gelişmeye başlamıştı.
Londra savaş tehdidinden uzak ve sömürge ile ticaret gelirlerinin aktığı bu
dönemde bir ekonomik merkez haline geldi. Sanayi devriminin neden
İngiltere’de başladığı ve Londra’nın nasıl refah düzeyi yüksek bir başkent haline
geldiğinin cevabı bu sebeplerin altında yatmaktadır.

Zenginleşen fakat sanayileşme sonucu kirlenen ve çirkinleşen bu başkenti
refahın göstergesi olarak gösterişli eserlerle süslemek ise krallığın misyonu haline
geldi. Günümüzde turizm merkezleri haline gelen Londra’daki pek çok nokta
Victoria döneminde inşa edilmiştir. Gösterişli bir köprü olan Kule Köprüsü,
yangında kül olduğu için yeniden yapılan Westminster Sarayı ve sarayın yanında
İngiliz turizminin sembolü haline gelen Big Ben, Victoria dönemi eserlerinin
başlıcalarını oluşturuyor. Günümüze ulaşamamasına rağmen EXPO türü fuar ve
sergilerin ilk örneğinin gerçekleştirildiği “Crystal Palace” ve bu sarayın yer aldığı
Hyde Park ve Trafalgar Zaferi’nin anısına bir anıtın olduğu Trafalgar Meydanı yine
Victoria döneminde halkın kullanımına sunulan yapılardı. Bunların dışında ise
kraliyet ailesinin konutu veya sayfiye yeri olması amacıyla tasarlanmış ve halen
kullanılmakta olan Buckingham Sarayı ve içinde İznik çinileri de olan Victoria ve
Albert Müzesi gibi günümüzde bilinen yapılar Londra’yı süsleyen Victoria dönemi
eserleridir.
Kraliçe Victoria’nın (en büyük ve en sevilen Britanya hükümdarı olduğu söylenir)
64 yıllık hükümdarlığı (ki bu süreyi yalnızca mevcut Kraliçe II. Elizabeth
geçebilmiştir) Britanya İmparatorluğu’nun hem toprak, hem nüfus, hem de
ticaret açısından tartışmasız dünyanın zirvesinde olduğu bir dönemdir. “Hem
annelik hem kariyer” teriminin zirve noktasını temsil eden Victoria’nın, sınıfsal
farkların ve işçi, eğitim ve kölelik haklarının ortaya çıktığı dönemde
hükümdarlığının “Victoria Dönemi” olarak adlandırılarak ayrı bir yere konmasının
bir sebebi vardır. İmparatoriçe Victoria 22 Ocak 1901 tarihinde 81 yaşında hayata
gözlerini yumduğunda, ülkesi dünyanın politik ve ticari zirvesinde bir dönemin
kapanışına şahit oluyordu.
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Pınar Kaya'ya teşekkür eder z.

Perç nc Ros e
1939-1945 yılları yan İk nc Dünya Savașı hemen her yönüyle pek çok alan üzer nde
yıkıcı etk ler olan b r dönemd r. Șeh rler yıkılmıș, s v l ve asker m lyonlarca nsan
hayatını kaybetm ș, nsanlar korku ve end șe çer s nde yașamaya mahkûm ed lm ș,
yapılan soykırımlar ve zorla göç ett r len nsanlar tüm dünyanın yapısını değ șt rm șt r.
Savaș dönem nde olduğu g b savaș sonrası dönemde de çok poz t f olaylar meydana
gelmem ș ve dünya endüstr yel anlamda durağanlığa g rd ğ nden șgücü ht yacı
bel rg n hale gelm șt r. Bu süreçlerden en az zararla çıkan ülkelerden b r s se ABD
olmuștur. Bunun, savașın yıkıcılığının Amer kan kıtasına ulașmaması g b çeș tl
sebepler olsa da ana sebeb o dönemde dünyanın ger kalanında halen kıymet
anlașılamamıș olan b r değerden kaynaklanmaktadır: Kadınlardan.
Kadınlardan o dönem n yaygın olan düșünces n n b r sonucu olarak evde yalnızca
çocuklarla ve ev șler yle lg lenmes beklenm șt r. Ancak savașın get rd ğ b r zorunluluk
olarak çalıșan veya yașı yeten erkekler n çoğunluğunun askere alınması zaten Büyük
Buhran yüzünden sallantıda olan Amer kan ekonom s n durma noktasına get rm șt .
İște bu noktada kadınlar devreye g rm ș ve askere alınmıș olan erkekler n bıraktığı ağır
sanay șler de dâh l olmak üzere șgücü boșluğunu doldurması beklenm șt r. Ros e the
R veter (Türkçe: Perç nc Ros e) erkekler n bırakmak zorunda kaldığı șler kadınların da
yapab leceğ n “We Can Do It” (Türkçe: B z Yapab l r z) sloganıyla vurgulayan b r
propaganda af ș n n yüzü olmuștur. “R veter” yan “Perç nc ” denmes n n sebeb se
perç n n uçak malatı g b asker üret m sektöründe çokça kullanılması ve bu dönemde
șgücüne katılan kadınların uçak malatında ve d ğer asker üret m sektörler nde öneml
b r yer almasıdır.
Büyük Buhran sonrası büyük ekonom k sorunlarla ve yoğun b r
șs zl kle karșılașan ve adeta ekonom k çöküntüye uğrayan
Amer ka, savașın lk yıllarında savașa g rmek g b b r kaygı
gütmem șt r. Bunun sebeb se zaten toparlamaya çalıștığı kırılgan
ekonom s n n savaș șartlarını yan
“Savaș Ekonom s ’n ”
kaldırmayacağını düșünmes d r. Ancak “Pearl Harbor Saldırısı”
sonrası savașa g rmek durumunda kalan Amer ka s v l
endüstr s n n
çoğunluğunu,
asker
üret m
merkezler ne
dönüștürmüș ve buralarda çalıșan erkekler de askere almıștır.
D ğer ülkeler n aks ne Pas f k ve Atlant k g b k okyanusu așması
gereken ve bunun ç n yoğun b r loj st ğe gerek duyan Amer ka bu
dönemde kadınların șgücüne vereb leceğ katkının farkına varmıș
ve bunu Ros e the R veter g b af șlerle kadınları șgücüne
katılmaya davet etmek ç n kullanmıștır. Her ne kadar savaș
dönem nde çok ön plana çıkmasa da özell kle 1980’lerde tekrar
gün yüzüne çıkan bu af ș, günümüzde fem n zm n ve kadınların
ekonom k gücünün sembolü olarak kullanılmaya devam
etmekted r.

Sosyal Medya Anneleri
ve
Çocuk İst smarı
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, b r yet şk n tarafından b l nçl ya da b l nç dışı
şek lde yapılan, f z ksel, c nsel, duygusal ve ekonom k boyutları olan, çocuğun
f z ksel ve ps ko-sosyal gel ş m n ve sağlığını olumsuz yönde etk leyen
davranışların tümü çocuk st smarıdır. Çocukların ebeveynler veya güven
l şk s çer s nde bulundukları d ğer yet şk nler tarafından bedensel veya
ps koloj k gel ş mler ne zarar verecek, sosyal gel ş mler n olumsuz etk leyecek
her türlü f z ksel, duygusal veya c nsel tutumun yanı sıra, çocukların hmal
ed lmes ve her türlü t car amaçlı sömürüyü de st smar kapsamında ele almak
mümkündür.
Günümüzde akıllı telefonların yaygınlaşması ve sosyal medya uygulamalarının
büyük b r hızla herkes ç n sürekl er ş leb l r hale gelmes yle b rl kte, çocuk
st smarının b rçok boyutuyla sosyal medya platformları aracılığıyla
gerçekleşt ğ de görülmekted r. Instagram anneler olarak b l nen fenomen
anneler, çocukları adına açtıkları hesaplarda çocuklarını ekonom k kazanç elde
etmek ç n kullanmaktadır.
Sosyal medya kullanımının ebeveynler ç n se olumlu ve olumsuz yanları vardır.
Çocuk yet şt rme ve daha y b r ebeveyn olmak konusunda uzman k ş ler
tarafından oluşturulmuş b rçok çer k ebeveynlere b lg vermekted r. Öte
yandan, artık sosyal medyada çoğu annen n tak pç ler ne çocuk yet şt rme
hakkında b lg ler vermeye başlamış olması d kkat çek c d r. Bu paylaşımları
yapan k ş ler, konu hakkında eğ t m olan uzman k ş ler olab leceğ g b uzman
olmayan k ş ler de bu paylaşımları yapmaktadır.

Bu örneklerden b r s de kend s n soc al mom olarak tanımlayan Çağla
Düvenc Sönmez’e yönel k sahte ps kologluk dd asıdır. Katıldığı b rçok
telev zyon programında ve sosyal medya hesaplarında kend s n ps kolog
olarak tanıtan Sönmez’ n ps kolog olmadığı ve tak pç ler ne ücret karşılığı
ps koloj k danışmanlık yaptığı dd aları ortaya atılmıştı. Sönmez bu dd aları
çürütemed . Çağla Düvenc Sönmez örneğ , sosyal medya anneler n n aslında
çocuklarını kullanarak kend ler n b r marka hal ne get rmeye çalıştıkları ve
annel k k ml ğ üzer nden kend ler n var etme ve görünürlük kazanma, ünlü
olarak d rekt veya dolaylı yoldan madd kazanç elde etme yoluna g tt kler n
göster r.
B rçok anne, fenomen sosyal medya anneler n daha y b r ebeveyn olmak
ç n b lg ed nme amacı le tak p etmekted r. Öte yandan, fenomen anneler n
nasıl anneler olduklarını, yapıp etmeler n , özel hayatlarını ve a le l şk ler n
lg yle tak p ederek zaman tüket rler. Çocuklarıyla b rl kte geç reb lecekler
zamanları da y ne bu şek lde başkalarının hayatını tak p ederek harcamış
olurlar. Fenomen anneler n paylaşımlarının altına yorum yapıp kend
annel ğ n sorgulayan, çocuklarını yarıştıran, kend hayatı onlarınk g b değ l
d ye mutsuz olan nsanlar da görülmekted r. Sonuç olarak sosyal medya
paylaşımları, kadınların farklı annel klere bakarak kend annel k deney m n
kıyaslamasına sebep olur. Bu kıyaslamaya, özel hayatları, ev , eş , hatta
çocukları da dah ld r. Tak pç
anneler aslında fenomen anneler n
deney mler nden faydalanmak stemekteyken, popüler anneler n her şey n en
güzel n yansıttıkları yaşamlarına mrenerek yeters zl k duyguları h ssederler.
Çocuklar ebeveynler tarafından kend öz radeler dışında sosyal medya
platformlarında çokça kullanılmaktadır. Çocuklarının b rer b rey olduğunun
farkında olmayan b rçok sosyal medya annes , çocuklarını popüler b r ürün
hale get rmekten ve çocukları üzer nden et k olmayan şek lde para
kazanmaktan mutluluk duymaktadır.
Ebeveynler ve reklam ş b rl ğ
kurdukları f rmalar tarafından çocukların saflığı, sempat kl ğ ve masum yet
kullanılarak k yönlü b r kazanç yoluna g d lmekted r. Bu reklamlar, f rmaların
sanal ortamda gen ş k tlelere ulaşarak ürün satışlarını arttırmalarını
sağlarken, ebeveynler de ünlü olma ve madd kazanç elde etme şansı
yakalar. Çocukları üzer nden popülar te ve madd kazanç elde eden sosyal
medya ebeveynler , b l nçl veya b l nçs z b r şek lde çocuklarını st smar
etmekte ve çocuklarının ps ko-sosyal gel ş mler n olumsuz b r şek lde
etk lemekted r.

Ayrıca, bu paylaşımlar hem çocuk haklarına hem de özel hayatın g zl l ğ ne
aykırı tutum ve davranışlar çermekted r. Özel anların t car amaçlar ç n
kullanılması ve paylaşılması, anneler n çocuklarını ekonom k st smara maruz
bırakarak onları sömürdüğünün ve onlar üzer nden kazanç sağladıklarının
gösterges d r. Sosyal medya anneler n n hesaplarında paylaşım yapmak ç n
oluşturdukları konseptler ve çocukların sürekl yönlend r lmes n n çocukları
baskılayarak ps koloj k gel ş mler n olumsuz etk led ğ n fade etmek de
mümkündür.
Çocuğun özel görüntüler n n sosyal medya platformlarında kullanılması ve
k tlelerle paylaşılması, paylaşımı yapan k ş çocuğun ebeveyn olsa dah k ş sel
hak ve özgürlüklere aykırı b r davranış olmakta ve hukuk açıdan sorun teşk l
etmekted r. N tek m, Fransa ve İtalya başta olmak üzere b rçok Avrupa
ülkes nde çocukların sosyal medya platformlarında yer alma b ç mler ve
mahrem yetler n n korunmasına l şk n yasa düzenlemeler ne g d lm şt r.
Pedagoj derneğ n n bu konuyla lg l şu açıklaması oldukça değerl d r; “Kend
çocuklarının res mler n farklı an ve saatlerde, farklı hallerde paylaşarak
bunun üzer nden sosyal medyada satışı yapılab l r b r k ml k oluşturmaya
çalışmak çocuk masum yet n zedelemekted r. Sosyal medyada çocuk
hakkında yapılan paylaşımın doğru olup olmadığını tesp t edeb lmek ç n
kend m ze şu soruyu sormalıyız; Çocuğumun ç nde bulunduğu bu paylaşım
k m n ht yacı; Çocuğun ht yacı mı, yoksa ben m ht yacım mı? Bu soruya
ver lecek sam m b r cevap, bu tutumu sorgulamaya yetecekt r. Çocuk
masum yet n n reklam sektöründe kullanılması bu bağlamda satılan
ürünler n daha da fazla sattığı herkesçe b l nmekted r ve yasalarla
korunmalıdır” (Pedagoj Derneğ , 2018).
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