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Günümüzde sosyal medya kullanımının artması ile 
beraber vaktimizin çoğunu sosyal medya 
mecralarında geçirmekteyiz. İnternet teknolojisinin 
yol kat etmesi ile beraber hayatımıza yenilikler 
gelmiş ve aynı anda bir çok kişi ile iletişime girme 
imkanı oluşmuştur. Web 2.0 teknolojisinin interneti 
geliştirmesi ile beraber insanlar sadece tüketici 
değil aynı zamanda üretici konumuna geçmiştir. 
Yeni sosyal mecraların hayatımıza entegre olması, 
kendimizi ifade edebilmemiz açısından yeni 
olanaklar sunmuş ancak bununla beraber sosyal 
medya, narsistik özelliklerimizi sunmamızı artıran 
bir etken olarak da karşımıza çıkmaktadır. (Oğuz, 2016) 
Bunun yanı sıra medyanın, istek ve arzular 
oluşturarak tüketimin toplumda hedonist bir şekilde 
yaygınlaştırdığı söylenebilir. Bunun sonucunda 
metalar bireylere hükmeder hale gelerek insanlarda 
kimlik kazanımı algısı oluşmaktadır. Bu oluşturulan 
kimlik ile insanlar mutluluğu aramaktadır ancak bu 
durum kendine yabancılaşmayı getirir. (Dal, 2017)  
Avcılar ve Atalar’ın (2019) çalışmasına 
baktığımızda da narsisizm düzeyinin, sosyal medya 
bağımlığını ve gösterişçi tüketim eğilimlerini 
yordadığı gözlenmiştir. Ayrıca sosyal medya 
bağımlığının gösterici tüketim eğilimleri ile 
narsisizm arasında kısmi aracı etkiye sahip olduğu 
gözlenmiştir.  Tüm bunlara baktığımızda sosyal 
medya hem bir tüketim unsuru olarak karşımıza 
çıkmaktayken hem de bireylerin tüketimin öznesi 
olduğunu yorumunu yapabiliriz. Narsistik durumlar 
tüketimi artırırken aynı zamanda insanlar var 
olabilme arzusu ile tüketim sisteminde tüketim 
nesnesi olarak var olmaktadır. Bu durum da insana 
yabancılaşmayı getirir diyebiliriz.
 
“Narsisistik” terimi, kişilikleri, özsaygı 
kazanmanın kendisi dışında gelen onaylayıcı 
bildirimler ile yapılanacağı ve bu onaylayıcı tavrı 
arayan davranımlar doğrultusunda, kişilik 
algoritmasını  örgütleme yolunda olacağı  yönünde 
tanımlama yapmaktadır. (Mc Williams 2020: 223) Kendini 
kabul ettirme arzusunda olan narsist kişilik 
hayatının birçok noktasında bu onayı arayan bir 
mizaçta davranışta bulunacağı düşünülmektedir. 
Psikanalitik literatürde narsisizm iki boyutta 
tanımlanmıştır. Birincil narsisizm tanımında 
narsisizm normal yaşanılabilecek bir durum olarak 
görülmüş ve yaşamın ilk dönemlerinde kişinin 
kendini tanrılaştırma ihtiyacının karşılanması 
durumunda,  doğaya uyumlanması açısından 
insanın gelişimine katkıda bulunacağı 
varsayılmıştır.  Bir diğer narsisizm ise kişinin 
gelişiminin ilk dönemlerinde, gelişim dönemine 
özgü ihtiyaçlarının karşılanmaması halinde kişinin 
yaşayabileceği olumsuz bir durum olarak 
tanımlanmaktadır. Bu kişilerin en dikkat edici tavrı, 
abartılı bir benlik tutumunda olmasıdır. Narsist 

kişiler, kurduğu ilişkilerde iki kişinin de ayrı 
özneler halinde iletişimde bulunduğu bir ilişkiden 
ziyade sadece kendi öznesi üzerinde konumlanarak 
ilişkilerde bulunmaktadır. Sosyal medya, kişinin 
kendisini var olduğu gibi değil de kişinin kendisinin 
hayal ettiği gibi kimlik sunmasına olanaklar 
sağlaması hasebi ile narsisizmini tetiklemektedir. 
Bu sebep ile sosyal medya bireyleri etkilemekte ve 
narsist bir kültürün oluşmasına katkıda 
bulunmaktadır. (Alanka ve Cezik, 2016: Mıtchell ve Black, 2014, sf.164-165) 

Bu açıdan bakıldığında bireyler, sosyal medyada 
var olduğu kimlikten  ziyade onaylanmasını istediği 
bir kimlik sunarak yapay bir iklim sunmakta ve bu 
iklimde doyurulmamış kendilik ihtiyaçlarını 
karşılamaktadır. Aynı zamanda bu oluşturulan 
yapay iklim narsist bir kültürün mayalanmasına 
katkıda bulunmaktadır.
 
Yapılan çalışmalar öz çekim sıklığı ile narsistik 
kişilik arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
gözlenmiştir. Sömürücülük, teşhirde bulunma, 
üstünlük ve kendine yeterlik gibi narsistik özellikler 
öz çekimi yordayan faktörler olarak gözlenmiştir. 
(Şimşek, 2019) Sosyal medyada paylaşımda bulunan 
kişiler, gönderilerine gelen yorumlar ve beğeniler 
doğrultusunda özsaygıları artması yaşamakta ve 
bununla ile beraber kişinin sosyal medyayı gösteri 
sahnesi olarak kullanma eğilimi artmaktadır. 
Saydığımız tüm bu durumlar kişinin narsistik 
özelliklerini beslemektedir. (Çaycı ve diğerleri,  2019) Tüm 
bunlar ışığında sosyal medya kişinin varlığını 
anlamlandırabilmesi açısından narsistik ritüelleri 
hayatında kullanmasına alan açmakta ve aynı 
zamanda narsistik özellikler, sosyal medya 
kullanımını artıran unsurlar olarak göze 
çarpmaktadır. Kohut’a göre narsist kişi 3 farklı 
aktarım yapmaktadır. Bu aktarımlardan birinci 
olarak kişinin kendisini yücelttiği “ayna” 
aktarımıdır. İkinci aktarım olarak ise karşısındaki 
kişiyi yücelttiği “idealleştirilmiş” aktarımıdır. 
Üçüncüsü ise kişinin kendisi ile karşındakinin 
arasında hissettiği benzerlik olan tanımlan “ikizler 
“aktarımıdır. (Mıtchel ve Black, 2012, s.177) Sosyal medyada ün 
kazanma, arkadaş sayısı, kendini göz önünde 
bulundurma, beden, güzellik gibi kavramlar 
putlaştırılmaktadır. Bu oluşturulan kavramlar 
sosyal medya mecralarında tıpkı bir tapınma 
ayinleri gibi eyleme dökülmektedir. Bunun da 
yanında günümüzde insanlar artık kollektif 
üyelikten ziyade bireyler daha çok yalnızlaşmakta 
ve monadlaşmaktadır. Bu bireyler yabancılık ve 
yalnızlık hislerini giderme için nitelikten ziyade 
nicel olarak arkadaş sayılarının fazlalığına 
odaklanarak kendini değerli hissetmektedir. (Alanka ve 

Cezik, 2019) Bireyler sosyal medyadaki bahsi geçen bu 
unsurları kullanarak kendini yüceltmektedir. Ün, 
popülerlik, arkadaş sayısı gibi kavramlar Kohut’un 
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ayna aktarımında bahsettiği gibi kendini yüceltme 
durumuna denk geldiğini söyleyebiliriz. Aynı 
zamanda bu mecralarda zamanını geçiren bireyler 
bu kişileri görmekte ve putlaştırılan bu kavramların 
oluşturduğu kültürde zamanlarını geçirmektedir. 
Kohut’un bahsettiği idealleştirme aktarımı da 
burada karşımıza çıkmaktadır. Sosyal medyada çok 
fazla zaman geçiren insanlar narsistik ihtiyaçlarını, 
bu kişileri idealize ederek gidermekte ve kendilerini 
dolaylı yoldan değerli hissettiğini söyleyebiliriz. 
Kohut’un diğer bir üçüncü bir aktarımı olan ikiz 
aktarımı ise, sosyal medyanın genel ikliminin 
sürekli canlı tutulmasının sebeplerinden biri olarak 
yorumlayabiliriz. Bu kişiler oluşturulan ün, güzellik 
gibi konuların önemli olduğu sosyal medya 
ikliminde var olmaya çalışarak, kendilerine yer 
bulmaya çalışmakta ve birbirlerinde bulunan bu 
benzerlikler ile kendilerini yalnız 
hissetmemektedir. İkizler aktarımını narsistik 
medya sosyalleşmesini pekiştiren bir unsur olarak 
görebiliriz.
 
Sonuç olarak baktığımızda narsisizmin sosyal 
medya kullanımında oldukça önemli bir role sahip 
olduğu yönünde yorum yapabiliriz. Sosyal medya 
hayali bir gerçeklik oluştururken narsisizmden 
dinamik bir şekilde enerji almaktadır. Narsisizm, 
bireyleri sosyal medyaya yönlendirmektedir. Aynı 
zamanda sosyal medya narsistik özellikleri 
besleyen yapısı ile kültürün iklimini 
narsistleştirerek, tüketim toplumunun çarkını 
çevirmede oldukça önemli bir yere sahip 
diyebiliriz.  Sosyal medya ile narsisizmin ilişkisini 
güneş ile aynanın ilişkisine benzetebiliriz. Güneş 
aynaya vurdukça ve ışınların orada yoğunlaştığı 
oranda nasıl etrafa güneş ışınları fazladan 
yayılıyorsa, burada da narsisizm, narsisizmi 
vakumlayan sosyal medyaya yöneldikçe ve orada 
yoğunlaştığı oranda etrafa yayılmaktadır.
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