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ABSTRACT 
 

The values and judgments of the society in which the woman lives are effective factors in gaining the role of motherhood. 

Today, it is thought that the increasing use of social media with the development of technology may also be effective in gaining 

the role of motherhood. With this planned review, it is aimed to examine how motherhood is handled in social media and the 

effect of this situation on women's motherhood role. For the study planned as a compilation, "motherhood", "motherhood role", 

"social media", "motherhood in social media", "women in social media" and related words were found in electronic databases 

(PubMed, Science Direct, Web of Science, Cochrane and Mendeley). scanned. Although motherhood is generally handled with 

the "good mother" and "bad mother" dilemma in social media, motherhood is accepted as a sacred life event that all women 

want on these platforms. In the studies conducted, it has been concluded that mothers generally use social media to meet their 

social support needs, to be a good mother and to gain admiration, and that social media is an effective factor in gaining 

motherhood role and adaptation to motherhood. In addition, it has been stated in these studies that the use of social media puts 

pressure on women to be a better mother, and cases of neglect and abuse occur as a result of sharing photos and videos of the 

child. As a result, the use of social media is an effective factor in women's maternal role acquisition and adaptation to 

motherhood. The accuracy of the information shared on these platforms, which reach large audiences, must be questioned. 

Key words:  Motherhood, Role, Social Media, Adaptation. 

 

ÖZET 

 

Kadının içinde yaşadığı toplumun değer ve yargıları, annelik rolü kazanımında etkili birer faktördür. Günümüzde teknolojinin 

gelişmesiyle birlikte artan sosyal medya kullanımının da annelik rolü kazanımında etkili olabileceği düşünülmektedir. 

Planlanan bu derleme ile sosyal medyada anneliğin nasıl ele alındığı ve bu durumun kadınların annelik rolü üzerindeki etkisini 

incelemek amaçlanmıştır. Derleme niteliğinde planlanan çalışma için “annelik”, “annelik rolü”, “sosyal medya”, “sosyal 

medyada annelik”, “sosyal medyada kadın” ve bağlantılı kelimeler elektronik veri tabanlarında (PubMed, Science Direct, Web 

of Science, Cochrane ve Mendeley) taranmıştır. Sosyal medyada annelik genel anlamda “iyi anne” ve “kötü anne” ikilemi ile 

ele alınmakla birlikte bu platformlarda annelik bütün kadınların istedikleri kutsal bir yaşam olayı olarak kabul edilmiştir. 

Yapılan çalışmalarda genel olarak annelerin, sosyal destek ihtiyaçlarını karşılamak, iyi bir anne olmayı başarmak ve beğeni 

kazanmak amacıyla sosyal medyayı kullandıkları, sosyal medyanın annelik rol kazanımı ve anneliğe uyumda etkili bir faktör 

olduğu sonucu elde edilmiştir. Ayrıca bu çalışmalarda sosyal medya kullanımının kadın üzerinde daha iyi bir anne olmak için 

baskı oluşturduğu, çocuğa ait fotoğraf ve videoların paylaşılması sonucu ihmal ve istismar olgularının meydana geldiği 

belirtilmiştir. Sonuç olarak sosyal medya kullanımı, kadınların annelik rol kazanımlarında ve anneliğe uyumlarında etkili bir 

faktördür. Geniş kitlelere ulaşan bu platformlarda paylaşılan bilgilerin doğruluğunun mutlaka sorgulanması gerekmektedir. 

Anahtar kelimeler: Annelik, Rol, Sosyal Medya, Uyum. 
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GİRİŞ  

Bir toplumdaki kültürel değerlerin aktarılması ancak 

neslin devam etmesiyle mümkündür. Bu nedenle 

çocuk sahibi olmak kültürün temel yapı taşlarından 

biri olarak kabul edilmektedir. Fakat geçmişten 

itibaren çocuk sahibi olmak ile ebeveynlerin 

cinsiyetleri arasında bir eşitsizlik olduğu, çocuk 

sahibi olmanın sadece annelik ile eşdeğer görüldüğü 

bilinmektedir.1,2 Özellikle geleneksel toplumlarda 

kadının birincil görevinin doğurmak, anne olmak 

olduğu bilinen bir gerçektir.2 Günümüzde ise 

annelik, kadınlar için başarılması gereken bir 

sorumluluk olarak görülmektedir.3 

 

Annelik, gebe kalmak ile başlayan, 

fizyolojik ve psikolojik birtakım değişikliklerin 

yaşanması ile devam eden, doğumun 

gerçekleşmesiyle birlikte dünyaya gelen bebeğin 

tüm ihtiyaçları ile ilgilenmeyi gerektiren ve kadının 

uyum sağlaması gereken bir süreçtir.4 Türk Dil 

Kurumu (TDK) ise anneliği, anne olma niteliği, 

anneye yakışan davranış olarak tanımlamaktadır.5 

Fakat anneliğe yakışan davranışın ve annelik 

rolünün ne olduğu belirtilmemektedir.  

 

Annelik rolü, toplumların kendi değer ve 

yargılarına göre şekillenen bir durumdur. Bu durum 

esas olarak toplum tarafından kadına atfedilen roller 

ile belirlenmektedir. Dolayısıyla toplumların 

toplumsal cinsiyet algısının anneliğe yakışan 

davranışları ve annelik rolünü belirlediği 

söylenebilir.4  

 

Günümüzde özellikle sosyal medyada 

kadın veya anne olmak konusu popüler tartışma 

konularından biridir ve bu konu hakkında oldukça 

büyük kitlelere ulaşan söylemler üretilmektedir. 

İlgili söylemlerde kadınsı davranışların ve iyi bir 

anne olmanın kuralları bulunmaktadır.6 Hemen 

hepsi toplumun cinsiyetçi bakış açısıyla şekillenen 

ve kadına ekstra yük getiren bu kurallar özellikle 

kadın cinsiyetini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca bu 

söylemlere maruz kalan kadınlar kendilerini daha 

fazla baskılanmış hissedebilmektedir.7 

 

Günümüzde teknolojide yaşanan gelişmeler 

sayesinde kadından beklenen anneliğe ilişkin 

davranışlar, toplumların geleneksel bakış açılarından 

sıyrılıp sosyal medyanın ürettiği ve genel geçer 

olduğu varsayılan annelik formlarına göre 

belirlenmektedir.8 Yani annelik kimliğinin 

geleneksellikten sıyrılmaya başladığı ve sosyal 

medya tarafından yeniden inşa edildiği söylenebilir. 

Bu nedenle yapılan çalışmaların daha çok iletişim 

teknolojilerine ve sosyal medyaya odaklandığı 

görülmektedir.9 Bu derleme ile sosyal medyada 

anneliğin nasıl ele alındığı ve sosyal medya 

kullanımının kadınların annelik rolü 

kazanımlarındaki etkisini incelemek amaçlanmıştır. 

Toplumsal Bir Kavram Olarak Kadın ve Annelik 

“Kadın”, biyolojik olarak belirlenmiş cinsiyet 

olmanın yanı sıra, toplumların bakış açısına göre 

yorumlanabilen, insanların üzerinde 

konuşabildikleri ve nasıl davranması gerektiği 

hakkında açıklamalar ürettikleri bir söylem olarak da 

tanımlanabilir.10 Özellikle toplumumuzda bu 

söylemi destekleyen açıklamalar olduğu 

görülmektedir. Örneğin TDK toplumda var olan bu 

söylemden etkilenerek “kadın” kelimesini, biyolojik 

bir kavram olmanın çok daha ötesinde erişkin dişi, 

analık ve ev yönetimi bakımından gereken 

erdemleri, becerileri olan, hizmetçi bayan şeklinde 

tanımlamaktadır.11 Tarih boyunca bu tanımların 

ortaya çıkmasında ve şekillenmesinde topluma dair 

birtakım özelliklerin etkili olduğu düşünülmektedir. 

Bireyin içinde yaşadığı toplumun eğitim 

durumu, sosyo-ekonomik düzeyi ve kültürel 

değerleri kadın kavramını belirlemekte ve kadının, 

doğumundan itibaren yaşam tarzı, davranış kalıpları, 

rol ve sorumlulukları toplumun cinsiyetçi bakış 

açısına göre şekillenmektedir. Bu durum çocukluk 

çağından itibaren gerek oynadıkları oyuncaklar 

gerek eğitim sistemi gerekse de medya tarafından 

pekiştirilerek kadın sınırlandırılmaktadır.9,12,13 

Tarih boyunca kadın kimliği üzerine farklı 

anlamların yüklendiği ve bu durumun geçmişten 

günümüze farklılık göstererek süregeldiği 

bilinmektedir. Yakın zamana kadar ülkemizde 

kadınlık, ev işleri ve annelik üzerinden 

tanımlanmıştır.12 Sanayi devrimiyle birlikte 

kadınların çalışma hayatında daha fazla yer 

edinmelerine ve toplumdaki statülerini 

yükseltmelerine rağmen yine de cinsiyetleri 

nedeniyle toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinden daha 

fazla etkilendikleri, her türlü ayrımcılık ile baskıya 

maruz kaldıkları bilinmektedir.9 

Kadınları toplumsal yaşamda en fazla 

baskıya maruz bırakan ve aynı zamanda da 

yaşamlarındaki en önemli kararlardan birisi anne 

olmaktır. Anne olmak, eş veya partnerlerin ebeveyn 

olma kararı alması ile başlayan, gebelik döneminde 

gelişen, esasen doğum sonu dönemde şekillenen ve 

yaşam boyu devam bir süreçtir.14,15 Bu süreç bazen 

planlı ve istendik olabilirken bazen plansız ve 

istenmeden de oluşabilmektedir.16 Literatürde anne 

olmak konusunda kadınlar üzerinde ciddi bir 

baskının olduğu ve kadınların hem bu baskıdan 

kurtulmak hem de toplumda değer görmek, statü 

sahibi olmak amacıyla anne olmayı istedikleri 

konusunda görüş birliği bulunmaktadır.2,15 Bu 

nedenle annelik, özellikle geleneksel bakış açısına 

sahip toplumlarda kadına bakış açısının bir 

göstergesi olarak yorumlanabilmektedir. Dolayısıyla 

bir toplumun kadın algısı ve kadına yönelik bakış 
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açısı değiştikçe her kadının anneliği çok daha farklı 

deneyimleyeceği söylenebilir.16 

Doğum sonu dönem özellikle anneliği ilk 

kez deneyimleyen kadınlar için oldukça zor bir 

süreçtir. Bu süreç, kadın için bir paradoks olmakla 

birlikte sosyo-kültürel pek çok faktörden 

etkilenmektedir. Bu durum da kadın için yeni rol ve 

sorumlulukları getiren annelik rolüne uyumu 

zorlaştırabilmektedir.2 Bireyin meydana gelen 

değişikliklere alışmak için kalıtsal olmayan 

morfolojik ve fizyolojik değişiklikler kazanması 

yani adaptasyon göstermesi, uyum olarak 

tanımlanmıştır. Meydana gelen fizyolojik ve 

psikolojik değişikliklerle birlikte yeni rol ve 

sorumluluklara uyum sağlamak, bu sürecin olumlu 

bir deneyim ve sağlıklı bir şekilde devam etmesinde 

oldukça önemli bir yere sahiptir.17 

Annenin fizyolojik ve psikolojik sağlık 

durumu, beden imajı algısı, annelik rolünde yaşanan 

belirsizlik, babanın bebek bakımına katılmaması, 

bebek bakımından sadece annenin sorumlu olması, 

yaşanılan toplumun kültürel değerleri, toplumun 

kadın ve anneliğe bakış açısı, toplumsal cinsiyet 

algısı, kadının anneliğinin sürekli yargılanması ve ne 

yapması gerektiği hakkında söylemlerde 

bulunulması, anneliğe uyumu etkileyen faktörlerden 

bazılarıdır.18,19 Ayrıca son zamanlarda yukarıda yer 

verilen tüm bu faktörlere ek olarak kültürel 

kimliklerin dönüştürülmesi ve meydana gelen 

popüler kültürün etkisiyle sosyal medyada; yeni 

anne kimliklerinin oluşturulması, nasıl iyi anne 

olunacağı, iyi anne olmayı başaran kadınların 

özellikleri, anneliğin olumlu veya olumsuz yönleri, 

annelerin sıklıkla yaptığı hatalar ve yaşadıkları 

problemler hakkında yapılan paylaşımlar, kadınların 

annelik deneyimini ve anneliğe uyumunu 

etkileyebilmektedir.20,21 Popüler kültür, geçmiş 

yaşam alışkanlıkları ile günümüz toplum yapısı 

arasında bir köprü kurmuş ve kişisel bir süreç olan 

anneliği toplumsal bir boyuta taşımıştır. Ayrıca 

annelik kodlarını yeniden üretmiş ve kişileri 

edilgenleştirmiştir. Böylece sosyal medyanın 

annelik rolü üzerindeki etkisi görülmeye 

başlanmıştır.21 

Sosyal Medyada Annelik 

Geçmişte annelik ve bebek bakımı hakkında merak 

edilen konular kitap ve gazetelerde ele 

alınmaktayken günümüzde bireyler merak 

ettiklerinden çok daha fazlasına sosyal medya 

aracılığıyla erişebilmektedirler. Bu anlamda sosyal 

medyanın kullanıcılara büyük kolaylıklar sağladığı 

gerçeği yadsınamaz. Sosyal medya ayrıca bireylerin 

yaşam tarzlarını şekillendirme özelliğine de sahiptir. 

Özellikle anneliğin sosyal medyada ele alınması 

kadınlara “ideal anneliğin” ne olduğu konusunda yol 

gösterir ve annelerde davranış değişikliği 

oluşmasına yol açar.2 

Günümüzde sosyal medya ve internet, 

anneler için oldukça değerli bir destek kaynağı 

haline gelmiş ve kadınların gebelik ve ebeveynlik 

deneyimlerinde devrim yaratmıştır. Bu sanal destek, 

kadınların anneliğe geçişte karşılaştıkları zorluklarla 

başa çıkmasına yardımcı olur, memnuniyeti artırır, 

anne ve çocuğun fizyolojik ve psikolojik sağlığını 

olumlu anlamda etkiler.22 

Sosyal medyada kadınlar sıklıkla annelik 

rolleriyle temsil edilmekte ve temsil edilen annelik, 

esasen toplumun ataerkil bakış açısıyla 

şekillenmektedir. Medyada “iyi anne” ve “kötü 

anne” başta olmak üzere “çalışan anne, hırslı anne, 

cani anne, korkunç anne, fedakâr anne, seven anne” 

gibi çeşitli ikilemlerle karşılaşılmaktadır. Medyada 

yer alan ikilemler cinsiyetçi bakış açısının etkisiyle 

oluşmuştur.22 Ayrıca sosyal medyada annelik bütün 

kadınların istedikleri kutsal bir yaşam olayı olarak 

ele alınmaktadır. Bu durum kadınlar üzerinde yoğun 

bir baskının yaşanmasına sebep olmaktadır. 

Özellikle ünlü kadınların annelik deneyimlerini ve 

çocuklarını paylaşması kadınları anne olma 

konusunda baskılamaktadır.23  

Sosyal medyada iyi bir anne olmak kimi 

zaman bebek bakımına ilişkin en kaliteli ürünleri 

kullanmakla bağdaştırılmaktadır. Annelerin bebek 

bakımına ilişkin kullandıkları malzemelerin kalitesi 

onların iyi anne olup olmadıklarının göstergesi 

olarak ele alınmaktadır. Böylece sosyal medyada 

annelik tüketime dayandırılmakta ve bu durum 

belirli ürünlerin sosyal medyada pazarının 

oluşmasına sebep olmaktadır.24 

Sosyal medyanın kullanım amaçlarından 

birisi de kadınlara nasıl iyi bir anne olacağını 

öğretmektir.25 Hachısuka ve Sugıyama26 yaptıkları 

çalışmada sosyal medyayı aktif olarak kullanan 

kadınların, aslında “iyi ve muhteşem bir anne” 

olmak için çabaladıklarını saptamıştır. Bu durum 

anneleri o an için tatmin etse de kadın üzerinde 

oluşturulan baskı neticesinde hem annelik kimlik 

gelişimleri hem de ruhsal sağlıkları olumsuz 

etkilenmektedir.13 Fakat medyada anneler sevgi dolu 

ve neşeli yani ruhsal açıdan sağlıklı kadınlar olarak 

betimlenmektedir.27 Tam bir karmaşa olan bu durum 

kadınların da duygusal olarak karmaşık bir dönem 

yaşamalarına sebep olabilmektedir. 

Esasen çocuk bakımı üzerine odaklanan bu 

platformlarda yer verilen ve kadın sağlığını önemli 

ölçüde etkilediği düşünülen bir diğer alan da doğum 

yapan kadının bedeni hakkında üretilen 

söylemlerdir. Literatürde yapılan çalışmalar, sosyal 

medyayı aktif olarak kullanan kadınların diğer 
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kullanıcıların paylaşımlarından etkilendiklerini ve 

bu durumun kadınların beden imajı algılarını 

etkileyen önemli bir faktör olduğunu 

göstermiştir.28,29 Cinsiyetçi bakış açısının etkisiyle 

şekillenen, fiziksel görünümün çekici olmanın temel 

özelliği olarak kabul edildiği bu platformlarda yer 

alan paylaşımların annede kaygıya sebep olduğu ve 

sağlığa zararlı davranışlara yönelttiği gerçeği 

unutulmamalıdır.30 

Annelerin Sosyal Medya Kullanımının Emzirme 

Durumlarına Etkisi 

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP), Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO) ve Emzirme Tıbbı Akademisi 

(ABM) dâhil olmak üzere büyük sağlık kuruluşları, 

yaşamın ilk 6 ayı boyunca yalnızca emzirmenin 

devam etmesi gerektiğini ve 2 yaşına kadar tüm 

bebeklerin emzirilmesini önermektedir.31-33 WHO 

ve Amerikan Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 

(ACOG) gibi kuruluşlar ise emzirmeyi önermekle 

kalmamış emzirme haklarının desteklemesi adına 

“Support Mums To Breastfeed Any Time, Any 

Where”, “Lets Make It Work” gibi sloganlar ve 

çeşitli önerilerle harekete geçmiştir.34,35 Birleşmiş 

Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da 

yayınladığı bir raporda toplum içerisinde emzirmeye 

yapılan müdahalelerin engellenmesi ile emzirme 

oranlarının 2,5 kat artacağını belirtmiştir.36  

Doğum sonrası dönemde kadınların sıklıkla 

bebek bakımı ve emzirme konularında sosyal 

medyaya başvurdukları bilinmektedir. Günümüzde 

yaşanan teknolojik gelişmeler ve sosyal medyanın 

kullanımının hızla artması sanal platformlarda 

emzirme danışmanlığı destek gruplarının 

oluşmasına yol açmıştır. Sosyal medya aracılığıyla 

kendilerine destek olabilecek kişi veya gruplarla 

tanışan kadınlar aynı zamanda diğer kadınlara da 

destek verebilmektedirler.37 

Son zamanlarda annelik ve teknolojinin 

kesişen noktalarını inceleyen araştırmalar, sosyal 

medya fenomeni haline gelen ve özellikle yeni anne 

olmuş kadınlardan oluşan bu platformların, takip 

eden annenin emzirme durumunda da etkili 

olduğunu tespit etmiştir.6,37 Sosyal medyayı aktif 

olarak kullanan anneler ile yapılan çalışmada sosyal 

medyanın annenin emzirmeye ilişkin bilgi, tutum ve 

davranışlarını olumlu yönde etkilediği tespit 

edilmiştir.6 Sosyal medyanın emzirme üzerindeki 

sonuçlarını incelemek amacıyla  0-30 aylık bebeği 

olan anneler ile yapılan bir başka çalışmada 

katılımcıların neredeyse tamamı sosyal medyada yer 

alan emzirme gruplarının, emzirmelerini olumlu 

yönde etkilediğini, bilgilerini artırdığını ve 

emzirmeye ilişkin yaşadıkları problemlerin 

çözümünde yardımcı olduğunu ifade etmiştir.37 

Emzirme, öz yeterlilik ve süreklilik 

gerektiren bir süreç olması sebebiyle hem 

profesyonel hem de sosyal desteğe ihtiyaç 

duymaktadır.38 Günümüzde kadınlar bu destek 

ihtiyaçlarını sosyal medyadan karşılamak 

isteyebilmektedir. Sosyal medyanın sunduğu bu 

destek mekanizması ile, kadınların emzirmeye 

teşvik edilmesinin, emzirmenin istenilen düzeye 

ulaşmasında ve emzirme oranlarının artmasında 

etkili olabiliceği  düşünülmektedir.39 Fakat bu 

platformların kontrolünün iyi bir şekilde 

sağlanamadığı, özellikle sağlığa ilişkin kirli bilginin 

çokça yer aldığı göz önünde bulundurulmalı ve 

emzirmeye ilişkin doğru bir tutum sergilemeyen bazı 

davranışların emzirmeyi bırakmanın bir nedeni 

olabileceği de unutulmamalıdır.6,40 

Sosyal Medya Kullanımının Kadınların Annelik 

Rolü Kazanımlarındaki Etkisi 

Ebeveynliğe geçişte kadının rol ve sorumluluklarını 

yeniden yapılandırması, kendi sağlığının yanı sıra 

bebeğinin de sağlığını etkileyen bir durumdur.41 

Özellikle anneliği ilk defa deneyimleyen kadınların 

bu süreçte daha fazla zorlandığı ve sosyal destek 

ihtiyaçlarının arttığı bilinmektedir.42 Geçmişte eş, 

anne ve kız kardeş başta olmak üzere yakın 

çevresinden destek bekleyen kadın, tamamen 

teknoloji odaklı yaşadığımız bu çağda ihtiyaç 

duyduğu desteğe sosyal medya aracılığıyla 

kolaylıkla ulaşmaktadır.13 Literatürde sosyal medya 

platformlarının, sosyal destek algısını artırma ve 

annelik uyumuna etkisi üzerine yapılan çeşitli 

çalışmalar bulunmaktadır.18,21,43 İlgili çalışmalar 

doğum sonrası dönemde annelerin yeni sürece uyum 

sağlamak adına diğer annelerle iletişim kurmak için 

sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya 

başladıklarını göstermiştir. McDaniel ve 

arkadaşları18 yaptıkları çalışmada ilk kez anne 

olanların %61'inin kendi bloglarını yazdığını, 

Bartholomew ve arkadaşları43 ise annelerin 

çocukları doğduktan sonra Facebook 

kullanımlarında önemli bir artış olduğunu 

saptamıştır. Bir başka çalışmada da annelerin 

%90'ının herhangi bir yerden internete erişebildiği 

ve %95'inin 12 yaş ve üstü bireylere göre internette 

her gün ortalama 15 dakika daha fazla zaman 

harcadıkları sonucuna ulaşılmıştır.44 Bu 

çalışmalardan elde edilen ortak sonuç ise kadınların 

hem kendi annelik rollerini oluşturmak hem de 

algıladıkları sosyal desteğin devam etmesini 

sağlamak amacıyla sosyal medyayı daha fazla 

kullandıklarıdır.18,39,44 

Annelik rol kazanımında sosyal medya 

önemli bir faktördür. Sosyal medya kullanımının, 

annelik sürecine uyum ve annelik rolü kazanımı 

konusunda olumlu veya olumsuz etkileri olabileceği 

düşünülmektedir.21 Örneğin bazı çalışmalarda sosyal 

medyada geçirilen zamanın fazla olmasının kadının 
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çevresi ile daha az zaman geçirmesine ve yalnız 

kalmasına sebep olacağı öngörülürken bazı 

çalışmalar özellikle çevrimiçi toplulukların kadının 

güçlenmesine ve anneliğe daha kolay uyum 

sağlamasına yardımcı olacağını bildirilmiştir.45,46  Bu 

olumlu etkiler sayesinde günümüzde tüm dünyada 

annelerin sosyal medya kullanım durumları giderek 

artmış26 ve farklı kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu 

kavramlardan biri de “Blogger Annelik”tir. 

Kendisini “Instagram Annesi/İnstamom” olarak 

isimlendiren bu bloggerlar sosyal medyada büyük 

ilgi görmüş ve annelerin birbirleriyle iletişim 

kurmak için kullandıkları oldukça popüler bir medya 

platformuna dönüşmüştür.47 Ayrıca bu platformlar 

pazarlama aracı olarak da kullanılmaktadır. Sine ve 

Yorgancı tarafından yapılan çalışmada, 

katılımcıların çoğunluğu Instagram Anneleri’ni 

takip etmenin kendileri için faydalı olduğunu 

söylemiş ve bu kişilerin tavsiye ettikleri ürünleri 

satın alıp kullandıklarını belirtmiştir.48 Dolayısıyla 

sosyal medya kuruluşlarının sağlıkla ilgili mesajları 

yaymak, herhangi bir konuda bilgi sahibi olmak 

isteyenler için bir forum sağlamak, ilgili ürünlerin 

tanıtımını yapmak ve ulaşılabilirliği kolaylaştırmak 

için kullanıldığı da söylenebilir.6 

Günümüzde annelerin sosyal medya 

kullanımı sonucunda ortaya çıkan bir diğer problem 

çocuk haklarının ihlal edilmesidir. Instagram 

Anneleri veya Blogger Anneler, takipçi kazanmak, 

takipçilerinden beğeni veya olumlu bir geri bildirim 

almak amacıyla sosyal medyada çocuklarının 

fotoğraf veya videolarını paylaşmaktadır. Bu durum 

literatürde “Sharenting” olarak adlandırılmıştır. 

“Sharenting” anne üzerinde olumlu bir etki 

bırakırken çocuğun sosyal medyada geniş bir 

kitleyle paylaşılması istismar konusunu da gündeme 

getirmektedir.49,50 Sosyal medyada beğenilmek 

amacıyla çocuğun gerçek kimliğinden 

soyutlaştırılması, dijital kimliğin benimsetilmesi ve 

çocuğun metalaştırılması çeşitli ruhsal problemlere 

yol açabilmektedir.51 Örneğin Ersoy’un4 2018 

yılında yaptığı çalışmada sosyal medya kullanan 

annelerin kullanmayan annelere göre 

mükemmeliyetçi tutumlarının daha baskın olduğu ve 

çocuklarına karşı duygusal değil mantıklı 

davrandıkları tespit edilmiştir. Dolayısıyla sosyal 

medya kullanımının annelik rolü üzerinde etkileri 

olduğu ve bu durumun çocuğun sağlığını da 

etkilediği sonucuna ulaşılabilir. Ebeveyn ve çocuk 

haklarının çakıştığı bu noktada annelerin 

bilinçlendirilmesi oldukça önemlidir.  

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Geçmişte geleneksel bakış açısı tarafından 

belirlenen annelik kimliği, günümüzde sosyal medya 

tarafından yeniden inşa edilmektedir. Dolayısıyla 

sosyal medyada çeşitli platformlarda özellikle 

annelik konusunda büyük kitlelere ulaşan söylemler 

üretilmektedir. Değişen rol ve sorumluluklara uyum 

sağlanması gereken doğum sonu dönemde annelerin, 

bu sürece uyum sağlamak, annelik rolü kazanmak ve 

artan sosyal destek ihtiyacını gidermek için bu 

platformlardan sıklıkla yararlandıkları 

bilinmektedir. Ancak ilgili platformlar her zaman 

kadını olumlu yönde etkilememekte, özellikle kadın 

bedenine yönelik içerdikleri söylemlerle fizyolojik 

ve ruhsal yönden kadın sağlığının olumsuz 

etkilenmesine sebep olmaktadır. Ayrıca topluma iyi 

bir anne olduğunu kanıtlamak ve beğeni kazanmak 

amacıyla annelerin çocuklarını sık sık paylaştıkları, 

bu durumun da çocukları istismara açık hale 

getirdiği gerçeği unutulmamalıdır. Tam da bu 

noktada ebeveynlerin bilinçlendirilmesinin 

öneminden bahsetmek gerekir. Ebeveynlerin sosyal 

medya kullanımı ve bu platformlarda yer alan bilgi 

kirliliği konusunda bilinçlendirilmesi, anne ve 

çocuğunun sağlığını korumak amacıyla oldukça 

önemlidir. Kadın ve çocuk başta olmak üzere tüm 

toplumun sağlığını korumayı ve geliştirmeyi amaç 

edinmiş ve bu yolda kanıt temelli uygulamalar 

eşliğinde ilerleyen profesyonel bir meslek mensubu 

olan ebelere önemli rol ve sorumluluklar 

düşmektedir. Ebeler, kadın ve ailesini doğum sonu 

dönemde sosyal desteğin önemi hakkında 

bilgilendirmeli, sosyal destek mekanizmalarını 

harekete geçirerek kadınların bu sürece daha kolay 

uyum sağlamalarına destek olmalı ve internet 

kullanımı hakkında aileleri bilinçlendirmelidir. 

Yazar Katkıları: Literatür tarama: H.Ö., B.U.Ö., 

derleme yazımı: H.Ö., B.U.Ö. 
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