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Abstract 

Consumption in today’s societies is seen as a status indicator rather than a 
need-based thing. This leads people both to consuming all the time and 
exhibiting their consumption and life styles. Social media provides a 
convenient environment with people to perform it. Therefore, it draws 
intensive attention. Today people display their consumption and life styles 
by means of their accounts on social media platforms. However, this results 
in emulating of other people who are interested in their shares. In this 
context, the aim of this study is to detect the effects of social media on 
production and spread of consumption culture. In the frame of this aim, the 
3-month shares of 9 Instagram users were examined with content analysis 
method. In the study, it is concluded that Instagram users can affect the 
consumption of their followers by means of their shares and awaken their 
feelings to consume the equivalent items. From this aspect, it is possible to 
say that social media has become an effective tool in the production and 
spread of consumption culture. 
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Sosyal Medya ve Tüketim Kültürüne İlişkin Bir İçerik Analizi 
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Özet 

Günümüz toplumlarında tüketim, ihtiyaç temelli olmaktan ziyade statü 
göstergesi olarak görülmektedir. Bu da insanları, hem ihtiyacı olmaksızın 
sürekli tüketmeye hem de statüsünün göstergesi olan tüketimlerini ve yaşam 
tarzlarını sergilemeye yönlendirmektedir. Sosyal medya, insanlara bunu 
gerçekleştirebilmek için elverişli bir ortam sunmaktadır. Bu açıdan da 
insanların yoğun ilgisiyle karşılaşmaktadır. Bugün insanlar, sosyal paylaşım 
sitelerindeki hesapları aracılığıyla tüketimlerini ve yaşam tarzlarını 
sergilemektedir. Bu ise, paylaşımlarıyla ilgilenen kullanıcıların onlara 
öykünmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, 
tüketim kültürünün üretilmesi ve yayılmasında sosyal medyanın etkisini 
tespit etmektir. Bu amaç çerçevesinde 9 Instagram kullanıcısının 3 aylık 
paylaşımları içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmada, Instagram 
kullanıcılarının paylaşımları aracılığıyla takipçilerinin tüketimlerini 
etkileyebildikleri ve onlarda benzer ürünleri tüketme arzusu 
uyandırabildikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu yönüyle sosyal medyanın, 
tüketim kültürünün üretilmesi ve yayılmasında etkili bir araç haline geldiği 
söylenebilmek mümkündür. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Makale Geçmişi 
Alınan Tarih 
10 Eylül 2017 
Kabul Tarihi 
8 Kasım 2017 

                                                        

1 Corresponding Author. Arş. Gör., Karabük Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, 
semrayilmaz@karabuk.edu.tr 



394          Uz, S. (2017). A Content Analysis in Reference to Social Media and Consumption Culture 
 

1. Giriş  

Toplum, bir bakıma sürekli olarak değişmiş ya da değişim süreci içerisinde 
bulunmuştur (Giddens, Sutton, 2016:129). Toplumsal değişimin itici gücü olarak 
kabul edilen teknoloji, bu süreçte oldukça önemli bir etkiye sahip olmuştur. 
Toplumları teknolojik gelişmişlik düzeylerine göre sınıflandıran Gerhard 
Lenski’nin sosyokültürel evrim şeması bu açıdan önemlidir. Buna göre toplumlar, 
avcı ve toplayıcı, bahçeci ve pastoral, tarım, endüstri ve endüstri sonrası şeklinde 
sınıflandırılır. Toplumlar ilerledikçe sahip oldukları teknik aletler ve teknoloji 
gelişir. Bu ise doğayı denetimleri altına alma düzeyleri, toplumsal yaşayış biçimleri, 
sosyo-ekonomik yapıları ve insan ilişkileri açısından farklılaşmalarına neden olur. 
Teknolojik gelişmişlik düzeyi, toplumların değişim hızlarını da belirler. Dolayısıyla 
bir toplum ne kadar ileri bir teknolojiye sahipse o kadar hızlı bir değişim süreci 
içerisinde olmaktadır (Lenski’den akt. Macionis, 2013: 88-89).  

Belirgin özelliği bilişim, iletişim ve ulaşım teknolojisindeki hızlı gelişmeler olan 
günümüz toplumlarında bu gelişmelere bağlı olarak zaman mekan farklılıkları 
ortadan kalkmış ve bilginin, insanın, eşyanın dünya üzerindeki dolaşımı 
kolaylaşmıştır. Sayısallaştırma, uydu, fiber optik kablolar, telekomünikasyon ve 
bilişim teknolojisinin yakınsaması gibi yenilikleri içeren bu gelişmeler 
küreselleşmeye ivme kazandırmıştır (Başaran, 2005: 32). Öyle ki internet, 
birbirlerinden farklı ve uzak kültürlere sahip toplumlar ve bireyler arasında ileri 
düzeyde bir etkileşime izin vermiştir. Bu durum yaşam tarzı benzerliklerinin, yeni 
kimliklerin, ilişki biçimlerinin ve alışkanlıkların oluşmasını olanaklı kılmıştır 
(Güzel, 2007:177; Uluç, Yarcı, 2017: 92). Dolayısıyla içinde yaşadığımız dünya, 
insanların dünyanın farklı yerlerinde olan olaylardan anında haberdar olduğu, 
bilgiye rahatlıkla ulaşabildiği, dünyanın farklı yerlerindeki insanlarla iletişime 
geçebildiği ve aynı ürünlerin tüketildiği küresel bir dünya halini almıştır.  

Teknolojik gelişmenin kapitalist toplumlarda yol açtığı değişime ağırlık veren 
Daniel Bell, söz konusu toplumu “Sanayi Sonrası Toplum” olarak isimlendirmiştir 
(Giddens, 2010:62). Ona göre bu toplum, ekonomik açıdan mal üretiminden hizmet 
üretimine, mesleki açıdan mavi yakalı endüstriyel mesleklerden beyaz yakalı 
profesyonel mesleklere geçişin yaşandığı, toplumsal yeniliklerde ve politik 
kararlarda bilginin merkezi rol oynadığı, geleceğe yönelik kestirimde bulunmayı 
sağlayan bir teknolojinin, bilişim teknolojisinin egemen olduğu toplumdur 
(Slattery, 2012:462). İnsanlık tarihinin kabile, edebiyat, basım ve elektronik 
çağlardan geçtiğini belirten Marshall McLuhan ise enformasyon ve bilişim 
teknolojisindeki gelişmelerle, insanların birbirlerine bağlandığı, birbirlerinden 
haberdar olduğu, her şeyi aynı anda öğrendiği ve benzer duyguları yaşadığı bir 
“Global Köy” den bahsetmiştir (McLuhan’dan akt. Altay, 2005: 20).   

Bilişim teknolojisindeki gelişmeler (internetin, mobil iletişimin, dijital medyanın 
gelişimi ve yayılımı) insanların, yerel ya da küresel anlamda interaktif olarak 
bağlantılar kurabilmesine ve mesajlarını dünyaya yayabilmesine imkan tanımıştır. 
İnternet kullanımı hızla artmış ve mobil iletişim yaygınlık kazanmıştır. Ancak 
internet ile cep telefonlarının bir araya getirilmesiyle internetin iletişim gücü daha 
da artmış ve sosyal yaşamın tüm alanlarına girmiştir. Yeni iletişim teknolojilerinin 
gelişimiyle, insanlar SMS, bloglar, vloglar, podcastlar, wikiler aracılığıyla kendi 
kitle iletişim sistemlerini kurmaya başlamıştır (Castells, 2007:246). Tüm bu 
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gelişmelerin yaşandığı, dünya insanlarının karşılıklı etkileşiminin mümkün olduğu 
böylesine bir toplumu Manuel Castells, “Enformasyon Toplumu” olarak 
tanımlamıştır (Castells, 2008:458). Söz konusu toplum hangi isimle tanımlanırsa 
tanımlansın bugün iletişim ve bilişim teknolojisindeki gelişmelerle yaşamımıza 
giren teknolojik aletler ve internet, gündelik yaşamda önemli bir yer tutmakta ve 
yaşam tarzlarında değişimlere yol açmaktadır.   

“Digital in 2017: Global Overview” raporuna göre dünya nüfusunun yarısından 
fazlası akıllı telefon kullanıcısı, yarısı internet kullanıcısı, %37’ si aktif olarak 
sosyal medya kullanıcısı ve %66’ sı mobil kullanıcısıdır. Dünya nüfusunun %34’ ü 
sosyal medyaya mobilden bağlanmakta, %22’ si e ticaret uygulamalarını 
kullanmaktadır. Dünya genelinde web trafiğinin yarısından daha fazlası mobil 
telefonlardan gelmektedir. İnternet kullanımı 2015 yılına göre %10 artarken, 
sosyal medyanın mobil kullanımı 2016’ ya göre %30 artmıştır. Türkiye ile ilgili 
oranlara bakıldığında, 48 milyonun internet kullanıcısı olduğu, 71 milyonun mobil 
kullanıcısı olduğu, 42 milyonun sosyal medyaya mobilden bağlandığı görülür. 
Cihaz kullanıcılarının %95’ i cep telefonu sahibi ve mobil cep telefonları 
kullananların %75’ i akıllı telefon sahibidir. Türkiye’ de internet kullanıcı sayısı 
2016 yılına göre %4, aktif sosyal medya kullanıcı sayısı %14, sosyal medyayı 
mobilden kullanıcı sayısı %17 oranında artış göstermiştir. Rapora göre 
kullanıcılar, gün içerisinde 7 saatlerini bilgisayar başında, 3 saatini telefon 
üzerinden internete bağlanarak ve 3 saatini de sosyal medya platformlarında 
geçirmektedir (https://wearesocial.com, 04.08.2017). Sonuçlar, internetin ve 
sosyal medyanın yaygınlığını ve etki gücünü göstermesi açısından önemlidir. Gerek 
internet gerekse sosyal medya kullanımının, internetin yaygınlaşması ve akıllı 
telefonların üretilmesiyle her geçen gün arttığı görülmektedir. İnsanlar, gündelik 
yaşamlarının oldukça önemli bir kısmını bu elektronik ortamda geçirmektedir.  

Teknolojik aletlerin kullanımının bu denli artmasında, maliyetlerin düşmesiyle 
bilgisayarların kalitesinde iyileştirmelerin yapılması, bilgisayar ile 
telekomünikasyon teknolojilerinin birleştirilmesi, uydu iletişimi ve tek bir 
kablodan çok farklı mesajların iletilmesine izin veren fiber optik gibi gelişmeler 
etkili olmuştur (Giddens, Sutton, 2016: 787). Akıllı telefonlar ve tabletler, gündelik 
yaşamın vazgeçilmez parçaları haline gelmiştir. Öyle ki kullanıcılar hareket halinde 
bile yükledikleri uygulamalar üzerinden akıllı telefonlarıyla bilgisayarla 
yapılabilecek hemen hemen her şeyi yapabilmektedir (Erdal, 2013: 59). İnternette 
gezinme, fotoğraf-video çekme, e posta, sosyal ağa girme, müzik dinleme, oyun 
oynama, uygulama indirme, navigasyon, görüntülü görüşme, haberleri takip etme, 
TV programları, filmleri izleme, banka işlemlerini gerçekleştirme, alışveriş yapma 
gibi çok sayıda faaliyeti akıllı telefonlarıyla gerçekleştirebilmektedir.  

Günümüz toplumlarında bireysel kimliğin inşasında tüketim önemli bir yere 
sahiptir. Tüketim toplumunun gelişimi ve bireyselliğin ortaya çıkmasıyla insanlar, 
kimliklerini sahip olduğu mülkler ve ürünler üzerinden tanımlamaya başlamıştır. 
İnsanlar yaşam tarzı inşası olarak tasarlanan kıyafetleri, malları, uygulamaları ve 
deneyimleri kullanarak kendini tanımlama ve diğerlerine mesajını ileterek 
bireyselliğini açıklama gereği duymaktadır (Pedrozo, 2013:26). Sosyal medya ve 
internet, insanlara yaşam tarzını ve tüketimlerini sergilemeye yönelik paylaşımlar 
aracılığıyla bunu gerçekleştirebilme ortamı vermektedir. Bu yönüyle de insanların 
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yoğun ilgisiyle karşılaşmaktadır. Dolayısıyla insanların sosyal medyaya yönelik 
yoğun ilgilerinin altındaki nedenlerden birinin de bu yönünün olduğunu 
söyleyebilmek mümkündür. 

Sosyal medya ve internet milyonlarca insana ulaşma imkanı vermesi açısından 
firmaların ilgisini çekmiştir. Firmalar, bu sanal ortamı sunduğu olanaklar açısından 
kullanıcıların tüketime yönelik tutum ve davranışlarını etkilemeye yönelik bir araç 
olarak görmüştür (Chen ve diğerleri, 2016: 1). Öyle ki, internette ziyaret edilen 
sitelerde kullanıcıların karşısına ilgilerine uygun düşecek şekilde ürün 
reklamlarının çıkması, internetin başka sunucularda tutulan başka materyallere 
bağlanma özelliği dolayısıyla karşımıza çıkan reklamların anında alışverişe 
dönüşme gücüne sahip olması (Başaran, 2005: 41), web arama motorlarının ürün 
ve fiyat karşılaştırma imkanı sunması ve alışveriş yapılabilecek online mağazaların 
olması (Lehdonvirta, 2012: 9) sanal ortamın kendini tüketim ekonomisinin 
kullanımına sunduğunu göstermektedir (Başaran, 2005: 41).  

Bununla birlikte sosyal paylaşım sitelerinin, tüketiciler ile pazarlayıcılara birebir 
iletişim imkanı vermesi, açılan hesaplar ve sayfalar üzerinden ürün tanıtımlarının 
yapılması, ürünü kullananların ürünle ilgili yorumlarına ulaşılabilmesi sanal 
ortamın ticarileşmesinin başka bir boyutunu göstermektedir (Ioanăs, Stoica, 2014: 
295). Bu yönüyle sosyal paylaşım siteleri, kullanıcıların gerek kendi tüketimlerini 
sergilemeye yönelik gerekse ürünlerin tanıtımına yönelik paylaşımlarıyla diğer 
kullanıcıların ürüne yönelik tutumunu ve satın alma niyetini etkiledikleri bir 
ortamdır. Öyle ki yapılan araştırmalar, sosyal medyada topluluk üyelerinin 
konuşma ve etkileşim sürecinde birbirlerini etkilediğini, belli ürün ve hizmetlerin 
benimsenerek kullanılması açısından birbirlerini yönlendirdiğini göstermiştir. 
Sosyal medya ortamındaki etkileme, kullanıcıların diğerlerinin davranışlarını 
kendisininkine yaklaştıracak şekilde değiştirmektir. Sosyal paylaşım siteleri 
kullanıcılara diğer kullanıcıların fikirlerini kontrol etmek ve dönüştürmek için 
mükemmel bir platform sunmaktadır. Bu açıdan etki gücü oldukça yüksektir ve 
düzenli olarak yaptığı paylaşımlar neticesinde popülerlik elde etmiş kullanıcılarına 
daha önce tanımadığı kişiler üzerinde etki gücü kazandırmaktadır (Chen ve 
diğerleri, 2016: 2-4).  

Dolayısıyla sosyal medya ortamının kullanıcılara çok çeşitli ürün seçeneği sunması, 
online alışveriş siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden ürünleri hızlı ve 
pratik bir şekilde satın alabilme imkanı vermesi, insanları sosyal göstergeler olarak 
kullanma amacıyla faydasız malları edinmeye yönlendirmektedir (Lehdonvirta, 
2012: 9-10).  Bununla birlikte sosyal paylaşım sitelerinde takipçi sayısı fazla 
kullanıcıların gösterişçi tüketimlerini sergileyecek paylaşımlarda bulunması, bazı 
ürünlerin ve mekanların tanıtımlarını yapması bu ortamın kullanıcılarını etkileme 
gücü göz önünde bulundurulduğunda sosyal medyanın tüketim kültürünü 
yaygınlaştırdığı sonucunu doğurmaktadır. Bu yönüyle sosyal medya, insanları 
gösterişçi tüketime yönlendirmeye yönelik olumsuz bir işleve sahiptir ve 
araştırılması gereken bir olgudur. Bu bağlamda çalışmada sosyal medyanın 
tüketim kültürüne etkisini tespit etmek amaçlanmıştır. Bunun için takipçi sayısı 
25.000’in üzerinde olan 9 Instagram kullanıcısının 3 aylık paylaşımları içerik 
analizi yöntemiyle çözümlenmiştir.  
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2. Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve 

2.1. Sosyal Medya 

Sosyal medya, bireylerin sınırlı bir sistemde dışarı açık ya da yarı açık bir profil 
oluşturmasına, aynı sistem içerisinde bağlantıda olduğu diğer kullanıcıların 
profillerini listelemesine, kendilerinin ya da sistem içerisindeki diğer kullanıcıların 
oluşturduğu bağlantı listelerine bakmasına ve takip etmesine imkan veren web 
tabanlı servisleri ifade etmektedir. Web 1’den Web 2’ ye geçilmesinin bir sonucu 
olarak ortaya çıkan sosyal medya, interaktif iletişime, kullanıcıların kendi 
oluşturdukları ses, görüntü ve yazıları paylaşmaya, profil oluşturmaya ve diğer 
kullanıcıların paylaşımlarına yorum yapmaya imkan tanıyan elektronik bir 
ortamdır (Erkayhan, 2013: 17). Bu yönüyle sosyal medya, kısa sürede her 
kesimden insanın ilgisini çekmiş ve gün geçtikçe ona olan rağbet artmıştır.  

Sosyal medya, eğlenme, iletişim kurma, siyasi ve ticari propaganda yapma, kitleleri 
yönlendirme, marka yaratma, toplumsal farkındalık yaratma, habercilik yapma, 
bilgi paylaşımında bulunma gibi farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Facebook, 
Twitter, Google+, LinkedIn, Pinterest, Youtube, TumbIr, Instagram, Vine, Flickr, 
Myspace gibi sosyal ağlar, sosyal mobil uygulamalar, bloglar, vloglar (video 
bloglar) gibi uygulamalar sosyal medya örnekleridir (Sanlav, 2014:47). Bu 
uygulamaların arkalarındaki teknoloji ve kullanıcılarına sundukları özellikler 
benzerlik gösterse de her bir sosyal paylaşım sitesi sunduğu özellikler ve içerik 
itibariyle birbirinden farklıdır, bu durum onların kullanım alan ve amaçlarını da 
farklılaştırmaktadır. Bazıları önceden birbirlerini tanıyan kişiler arasındaki 
bağların korunması amacını taşırken, bazıları birbirlerine tamamıyla yabancı 
kişilerin ortak zevkler, ilgi alanları, politik görüşleri çerçevesinde bir araya 
gelmesini sağlamaktadır. Bazıları kozmopolit kullanıcı profiline sahipken, bazıları 
aynı dil, din, ırk, milletten insanları kendisine çekmektedir. Netice itibariyle sosyal 
medya, kullanıcılar tarafından yaratılan içeriğin paylaşıldığı tüm yazılım araçlarını 
tanımlayan geniş bir terimdir (Erkayhan, 2013: 17). 

Sosyal medyanın, 1978 yılında Ward Chistensen ve Randy Suess isimli iki arkadaşın, 

arkadaşlarıyla bilgi paylaşımında bulunmak ve irtibatta kalmak adına BBS isimli bir 

yazılımı hayata geçirmeleriyle ortaya çıktığı söylenebilir. Bunu 1995 yılında insanlar 

arası iletişim kurulması amacıyla üretilen MIRC programı izlemiştir. Bununla takma 

isimli kullanıcılar, tanımadıkları kişilerle iletişim kurabilmeye başlamıştır. Ardından 

gelen ICQ programı ise tanınan kişileri bir araya getirmiştir. Bunda da takma isim 

kullanılır ancak programın verdiği kullanıcı numaraları ICQ kimliklerini oluşturur. 1999 

yılında Microsoft tarafından geliştirilen Messenger’da kullanıcıların gerçek isimlerini 

kullanmaya başlamasıyla sosyal iletişim sanallıktan kurtularak, gerçekliğe dönmeye 

başlamıştır. 2003 yılında iş dünyasının profesyonellerini bir araya getirmek amacıyla 

geliştirilen LinkedIn’ e gerçek isimleri ve gerçek bilgileri istemesi nedeniyle kullanıcılar 

başlangıçta mesafeli dursa da 2006 yılında büyük bir sıçramayla kullanıcı sayısını 

artırmıştır. Bu durum internet dünyasında bir şeylerin değişmeye başladığını 

göstermektedir (Sanlav, 2014:20-21).  

2004 yılı sosyal medya için bir dönüm noktasıdır. Bu yılda resim paylaşma ağı olan 

Flickr faaliyete geçerek popülerlik kazanmıştır. Böylece sosyal paylaşımın sadece 

sohbet üzerine olmadığı, insanların resim, fotoğraf gibi materyalleri de paylaşabileceği 
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ortaya konulmuştur. Aynı yıl içerisinde Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook, 

dünyaya açıldığı tarih itibariyle büyük ilgiyle karşılanmış ve hızla üye sayısını 

artırmıştır. 2006 yılında kurulan YouTube sosyal paylaşım mecrasının video ayağını 

oluşturmuştur. Bununla birlikte mikro blog sitesi Twitter aynı yıl içerisinde hayatımıza 

girerek kısa sürede kendi kültürünü ve ünlülerini yaratmaya başlamıştır. Kullanıcılarına 

fotoğraflarını filtreleme imkanı vermesiyle diğerlerinden ayrılan Instagram ise 2010 

yılında kurulmuş ve hızla kullanıcı sayısını artırmıştır (Sanlav, 2014: 23).  

Geleneksel medyadan kullanıcılarına içerik oluşturarak bunları özgürce paylaşma ve 

diğer kullanıcılarla karşılıklı iletişim kurma imkanı vermesi itibariyle ayrılan bu yeni 

medya, insanların yaşamlarında oldukça önemli bir yere sahiptir. Öyle ki artık 

fotoğraflar Instagram’ da, duygular Facebook’ ta, toplumsal sorunlara yönelik 

düşünceler Twitter’ da sergilenmekte, günlükler Blog’ lar üzerinden tüm ilgilenenlere 

sunulmaktadır (Önay Doğan, 2016: 354). Gerek Dünya’da gerekse Türkiye’de her 

geçen gün yaygınlığını ve etkisini artıran sosyal medya platformları, farklı 

coğrafyalardan insanlar arasında interaktif iletişime imkan tanıması, kullanıcılarına 

zengin ve araştırılabilir içerik sağlaması, kişilere kendi ürettikleri yazılı, sözlü, 

görüntülü içerikleri paylaşarak kendini ve düşüncelerini ifade etme olanağı vermesiyle 

insanlar için yeni bir toplumsallaşma aracı olarak işlev görmektedir (Onar Çambay, 

2015: 237-241). 

Ancak diğer yandan kimi insanların sahip olduğu lüks malları, gittikleri yerleri, serbest 

zamanlarını nasıl geçirdiklerini, yedikleri farklı yemekleri kısacası lüks yaşam tarzlarını 

sergiledikleri bir alan niteliğindedir. Sosyal medya, video ve fotoğraf paylaşımı, yer 

bildirimi gibi özelliklere sahip olması açısından gösterişçi tüketimlerini sergileyerek ait 

oldukları sınıflara vurgu yapma ve kendilerini alt sınıflardan ayrıştırma çabasındaki 

insanlar için oldukça elverişli bir ortam sunmaktadır. Lüksü sembolize eden içerikli 

paylaşımlarından pozitif geri bildirimler alması, paylaşımda bulunan bireyi bu durumun 

devamı için rasyonel satın almalardan çok hazcı tüketim davranışları geliştirerek 

gösterişçi paylaşımlar yapmaya yöneltmektedir (Sabuncuoğlu, 2015: 369-370).  

2.2. Tüketim Kültürü 

Tüketimin gündelik yaşamı, yapıları ve pratikleri istila ettiği bir tüketim 
kültüründe yaşamaktayız. Öyle ki, tüketim günümüz toplumlarının merkezi 
düzenleyici öğelerinden biri haline gelmiş; sosyal ve kişisel deneyimlerimizin 
önemli bir parçası olmuştur (Goodman, Cohen, 2004: 1). Tarihin hiçbir döneminde 
böyle bir duruma yani tüketimin, kültürün merkezi bir değeri olduğuna 
rastlanmamıştır. Modern toplumun insanları kendine sunulan hemen her şeyi 
tüketmeyi öğrenecek şekilde sosyalleşmekte ve bir değer olarak tüketime 
odaklanmaktadır. Bu bağlamda tüketim kültürünün kökenlerini, Batı 
kapitalizminde aramak mümkündür (Goodman, Cohen, 2004: 4). Çünkü yüksek kâr 
hedefi güden kapitalizmde bu hedefin gerçekleşmesi üretilenlere yönelik talebin 
yaratılmasıyla mümkün olduğu için gerek üretim gerekse tüketim ekonomik 
sistemin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış, reklam ve moda gibi endüstrilerle kitleler, 
üretilenleri tüketmeye yönlendirilmiş ve ihtiyaçlar doyurulamaz hale getirilmiştir 
(Başfırıncı, 2011: 116).  

Tüketim kültürünün temel özelliği, ihtiyaçların çeşitlendirilmesi ve 
sınırsızlaştırılmasıdır. Bu düşüncenin ortaya çıkışı 18. yy’ la kadar gitmekle birlikte 
bugünkü anlamda gelişimi reklamcılığın, büyük mağazaların, tatil gezintilerinin, 
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kitlesel eğlencenin, boş zamanın vb. gelişimine dayanmaktadır (Yanıklar, 2010: 
26). Öyle ki, George Ritzer tüketicilerin karar almalarında belirleyici olan modern 
reklamcılığın doğuşunu (1920ler) üretim toplumundan tüketim toplumuna geçişin 
ilk aşaması olarak kabul etmektedir. Ona göre, tüketim araçları aracılığıyla 
insanlarda sürekli olarak yeni istekler yaratılmaya başlanmış ve böylece insanlar 
kazançlarını bireysel tüketimlerine harcamaya yönelerek her geçen gün daha fazla 
ister hale gelmiştir (Ritzer, 2000: 51). 1950’lerden itibaren “kitlesel tüketim” Batı 
Avrupa ülkelerine yayılmaya başlamıştır. Bu tarihten itibaren ücretli işlerde 
çalışanlar dahi tüketici olmuş ve temel ihtiyaçlarının haricinde televizyon setleri, 
otomobiller, tatil gibi yeni tüketim mallarına daha duyarlı olmaya başlamıştır. 
Ürün çeşitlenmiş, çoğalmış ve marka imajı gelişmeye başlamıştır (Bocock, 2014: 
30-31).   

Metropollerin gelişmesi de bu süreçte etkili olmuş ve modern tüketim kalıplarının 
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Öyle ki, metropolde yaşayan bireyler, geçmişte 
önemsiz görülerek giyim kuşam gibi ürünlere harcama yapmayan eski tip 
tüketicilerden ayrılmış ve kimlik duygusu yaratabilmek ve alt sınıflardan kendisini 
ayırmak adına tüketmeye başlamıştır (Bocock, 2014:27).  Böylece geleneksel 
tüketim kuramlarında fayda temelli olarak ele alınan tüketim, zamanla statünün, 
zevklerin, kimliğin ve sosyal ilişkilerin işaretleri ve kodları olarak sosyal iletişim 
süreçleri içerisinde yer almıştır (Odabaşı, 2013: 16). Buna göre, insanlar artık 
tüketimle temel ihtiyaçlarını karşılanmaktan ziyade arzuların tatminine 
çalışmaktadır. İnsanlar, üretilen nesnelerin, hizmetlerin, maddi malların bolluğuyla 
kuşatılmıştır ve sadece bir nesneyi tüketmek yerine nesneler ağını tüketmeye 
yönelmiştir. Bolluğun bir neticesi olarak nesnelere ve göstergelere toplumsal değer 
atfedilmiş ve bu da tüketimin anlamını değiştirmiştir. Öyle ki tüketilen ürünler, 
tüketicisinin sosyal statüsünü belirleyen ve onu diğerlerinden ayrıştıran araç 
haline gelmiştir (Baudrillard, 2015: 16-18). 

Dolayısıyla tüketimin belirlenmesinde ekonomiye ek olarak sosyal ve kültürel 
unsurlar da belirleyici olmaya başlamıştır. Üretilen malların gösterge ve semboller 
kullanılarak tüketicilere sunulması, onlarda ürünü tüketmenin sağlayacağı statüye 
ulaşabilme arzusu uyandırmaktadır. Bunun sonucunda insanlar, tüketim ve arzular 
arasında bağlantı kurmakta ve ekonomik durumu elvermese dahi üretilenleri 
tüketmeye çabalamaktadır (Bocock, 2014: 13). Öyle ki, kişi tüketim arzusunu 
karşılamak için borçlanmaktan dahi endişelenmemekte, ne pahasına olursa olsun 
ürüne sahip olmayı istemektedir. Bu bağlamda tüketim kültürü, tüketicilerin, 
sosyal statünün göstergesi olarak sunulan ürünleri, tüketme arzusunun tatminine 
bağlı olarak sürekli ve hızlı tüketimidir.  Kitle iletişim araçları, reklamlar, marka 
algısı tüketim kültürünün üretilmesinde ve yayılmasında önemli bir etkiye sahiptir 
(Nar, 2015: 949). 

Dolayısıyla küreselleşme ve kitle iletişim araçlarındaki gelişmelerle tüm dünyaya 
yayılan tüketim kültürü, artık hem mal ve hizmet üretiminin yoğun olduğu Batı 
ülkelerini hem de yeteri kadar üretemeyen toplumları kapsayan bir olgudur. 
Kapitalist bir piyasaya aracılık eden bu kültür, kapitalist sisteme sahip gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde en yoksullar da dahil bütün kesimleri tüketme arzusuna 
yönlendirmektedir (Yanıklar, 2010:26). Kitle iletişim araçları bu süreçte aktif 
olarak kullanılmaktadır.  Medyanın tüketim kültürü üzerindeki etkisine değinen 
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Noam Chomsky’e göre devlet ve sermaye denetiminde olması itibariyle medya, 
“tüketim kültürünü” geliştirici yayınlar yapmaktadır. İnsanlar üzerindeki etki 
gücünü kapitalizmin daha fazla kar elde etme amacına hizmet etme amacına 
yönelik kullanarak tüketimi özendirmektedir (Gülsoy, 2005: 185). Günümüz 
toplumlarında özellikle fotoğraf, video, yer bildirimi, mekan yorumları gibi 
içerikleri paylaşma olanağı veren Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, 
Foursquare, Swarm vb. sosyal medya platformlarının benzer bir görevi üstlendiği 
söylenebilir. Gösterişçi tüketim çabasındaki bireyler, bu platformlar aracılığı ile 
tükettikleri lüks markaları, gezdikleri yerleri, gittikleri restoranları, yedikleri lüks 
ve farklı yemekleri kısacası yaşam tarzlarını sergileyerek tüketim kültürünün 
özendirilmesinde ve yayılmasında etkilidir (Sabuncuoğlu, 2015: 374).  

3. Araştırma Yöntemi 

Sosyal medya, bugün insanların gündelik yaşamlarında oldukça önemli bir yere 
sahiptir. İnsanlar, günlerinin önemli bir kısmını sosyal medyada paylaşımlarda 
bulunarak ya da diğer insanların paylaşımlarını takip ederek geçirmektedir. Yaşam 
tarzını sergileyerek beğenilme isteği ve diğer insanların yaşamlarına duyulan 
merak, farklı nedenlerin varlığını kabul etmekle birlikte, sosyal medyaya olan 
rağbette etkilidir. İnsanların gönüllü olarak tanıdıkları insanların, hayran oldukları 
sanatçıların, sosyal medya fenomenlerinin yaşam tarzlarına ve tüketimlerine 
yoğun bir şekilde maruz kalması, onların da benzer ürünlere ve yaşam tarzına 
sahip olmaya arzu duymasına neden olmaktadır. Bu yönüyle sosyal medya, 
insanları tüketime yönlendiren ve insanlar üzerinde etki gücü olan bir alandır. Bu 
bağlamda çalışmanın amacı, sosyal paylaşım sitesi Instagram örneği üzerinden 
sosyal medyanın tüketim kültürüne etkisini tespit etmek olarak belirlenmiştir.  

Çalışmada, iletişim materyallerinin çözümlenmesinde elverişli olan içerik analizi 
yöntemi kullanılmaktadır. Çalışma, sosyal paylaşım sitesi Instagram 
kullanıcılarının paylaşımlarının içerik analizi yöntemiyle çözümlenmesine 
dayanmaktadır. Araştırma evreni, daha önce herhangi bir tanınırlığı olmaksızın 
moda, güzellik ve yaşam tarzıyla ilgili paylaşımlarıyla dikkat çekerek, belli bir 
takipçi sayısına ulaşmış Instagram kullanıcılarıdır. Bu kullanıcılar, güzellikleriyle, 
modayı takip etmeleriyle, sürekli bakımlı olmalarıyla, yaşam tarzlarıyla beğenilir 
ve önerileri, onları takip edenler için dikkate değerdir. Bu bağlamda örneklem 
grubu, tüketime yönelik paylaşımların yoğun bir şekilde yapılması itibariyle 
hesabını kişisel blog olarak açmış ve ilgi alanlarını moda, güzellik, yaşam tarzı 
olarak ifade etmiş kullanıcılardan seçilmiştir. Bununla birlikte, tüm Instagram 
kullanıcılarının erişimine açık olarak açılmış hesaplar araştırmaya dahil edilmiştir.  

Örneklem grubu, amaçlı örnekleme türü ile belirlenmiştir. Instagram üzerinden 
kişisel blog şeklinde tarama yapılmış, arama sonucu çıkan hesaplar öncelikle ilgi 
alanlarını moda, güzellik, yaşam tarzı olarak ifade edip etmemelerine ve 
hesaplarını tüm kullanıcıların erişimine açık olarak açıp açmamalarına göre 
elemeye tabi tutulmuştur. Elemenin ardından tespit edilen hesapların (yani ilgi 
alanları moda, güzellik, yaşam tarzı olarak ifade edilmiş, tüm Instagram 
kullanıcıların erişimine açık olarak ve kişisel blog olarak açılmış hesapların) 
içerisinden ulaşabildikleri kişi sayısının fazla olması itibariyle en yüksek takipçi 
sayısına sahip kullanıcılar örnekleme dahil edilmiştir. Belirlenen 9 Instagram 
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kullanıcısının 01.05.2017-31.07.2017 tarihleri arasındaki paylaşımları analize tabi 
tutulmuştur.  

Çalışmada öncelikle paylaşımlardaki tüketime yönelik içerikleri ölçmeye imkan 
verecek analiz kategorileri oluşturulmuştur. Ardından araştırma kapsamında 
hesaplar belirlenmiş ve kullanıcıların üç aylık paylaşımları tek tek incelenerek 
paylaşımlardaki analiz kategorilerinin tekrarlama sıklığı belirlenmiştir. Bunun için 
paylaşımları incelenen kullanıcının bir paylaşımında, belirlenen kategorilere uygun 
düşen her bir unsur için çalışma kağıdına, kategorilerin karşısına tik konulmuştur. 
Bir kullanıcının tüm paylaşımları incelendikten sonra kategorilere yönelik 
paylaşımlarının sayısal değerleri çıkarılmıştır. Aynı işlem tüm kullanıcılara 
uygulandıktan sonra yüzdelik değerleri hesaplanmıştır. 

4. Araştırma Bulguları  

Araştırmaya dahil edilen Instagram kullanıcıları, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9 
şeklindeki kodlarla isimlendirilmiştir. “K1”, 25.000 takipçisi olan kadın, “K2”, 
45.000 takipçisi olan erkek, “K3”, 138.000 takipçisi olan kadın, “K4”, 34.000 
takipçisi olan kadın, “K5”, 50.000 takipçisi olan kadın, “K6”, 67.000 takipçisi olan 
kadın, “K7”, 45.000 takipçisi olan kadın, “K8”, 38.000 takipçisi olan kadın, “K9”, 
119.000 takipçisi olan kadın kullanıcıdır. 

“K1” kodlu Instagram kullanıcısı 3 ayda toplamda 46 paylaşım yapmıştır. Bu 
paylaşımların %52,17’sinde makyaj ve saçına, %43,47’ sinde kıyafetine ve 
oluşturduğu kombine dikkat çekmiştir. Paylaşımların %30,43’ ü saat, yüzük, kolye, 
küpe, çanta gibi bir aksesuarın veya bir ürünün markasının görülmesini sağlayacak 
şekildedir. Paylaşımların yaklaşık olarak %28’ i yurt dışı ve yurt içi gezilen yerlere, 
%17’ si kaldığı otellere ve yaptığı tatillere aittir. Paylaşımlarının %17,39’ unda yer 
bildiriminde bulunurken, %6.52’ sinde yiyecek ve içecek bulunur. Paylaşımlarının 
%19,56’ sında takipçilerin paylaşımdaki ürünlere ulaşabileceği Instagram 
hesapları eklenmiştir.  

“K2” kodlu Instagram kullanıcısı 3 ayda toplamda 192 paylaşım yapmıştır. Bu 
paylaşımların %34,37’ sinde kıyafetine ve oluşturduğu kombine dikkat çekmiştir. 
Paylaşımların %10,41’ i saat, yüzük, kolye, küpe, çanta gibi bir aksesuarın veya bir 
ürünün markasının görülmesini sağlayacak şekildedir. Paylaşımların yaklaşık 
olarak %24’ ü yurt dışı ve yurt içi gezilen yerlere, %18’ i gidilen restoran ve 
mekanlara, %12’ si kaldığı otellere ve yaptığı tatillere aittir. Paylaşımlarının 
%20,31’ inde yer bildiriminde bulunurken, %15,62’ sinde yiyecek ve içecek 
bulunur. Paylaşımlarının %8,85’ inde ürün tanıtımı yapılırken, %5,20’sinde 
takipçilerin paylaşımdaki ürünlere ulaşabileceği Instagram hesapları eklenmiştir.  

“K3” kodlu Instagram kullanıcısı 3 ayda toplamda 161 paylaşım yapmıştır. Bu 
paylaşımların %35,40’ ında kıyafetine ve oluşturduğu kombine dikkat çekmiştir. 
Paylaşımların %29,19’ u saat, yüzük, kolye, küpe, çanta gibi bir aksesuarın veya bir 
ürünün markasının görülmesini sağlayacak şekildedir. Paylaşımların yaklaşık 
olarak %14’ ü yurt dışı ve yurt içi gezilen yerlere, %10’ nu kaldığı otellere ve 
yaptığı tatillere, %7’ si gidilen restoran ve mekanlara aittir. Paylaşımlarının 
%14,28’ inde yer bildiriminde bulunurken, %8,69’ unda yiyecek ve içecek bulunur. 
Paylaşımlarının %20,49’ unda ürün tanıtımı yapılırken, %12,42’ sinde takip 
edenlerin paylaşımdaki ürünlere ulaşabileceği Instagram hesapları eklenmiştir.  
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Tablo 1: Instagram Kullanıcılarının Tüketime Yönelik Paylaşımları 
 Kullanıcılar 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 

So
n

 3
 A

y
d

a 
Y

ap
lı

la
n

 P
ay

la
şı

m
la

r 
                

Toplam 
Paylaşım 

Sayı 46 192 161 81 126 81 50 109 78 

Yüzde % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 
% 

100 
% 100 % 100 

Kıyafet-
Kombin 

Sayı 20 66 57 25 73 43 29 34 26 

Yüzde 
% 

43,47 
% 

34,37 
% 

35,40 
% 

30,86 
% 

57,93 
% 

53,08 
% 
58 

% 
31,19 

% 
33,33 

Makyaj-Saç 
Sayı 24 2 - - - 16 6 11 15 

Yüzde 
% 

52,17 
% 1,04 - - - 

% 
19,75 

% 
12 

% 
10,09 

% 
19,23 

Yurt Dışı- 
Yurt İçi 
Gezilen 
Yerler 

Sayı 13 46 23 19 7 24 - 23 9 

Yüzde 
% 

28,26 
% 

23,95 
% 

14,28 
% 

23,45 
% 5,55 

% 
29,62 

- 
% 

21,10 
% 

11,53 

Kullanılan 
aksesuar ve 
markalar 

Sayı 14 20 47 33 30 40 19 19 14 

Yüzde 
% 

30,43 
% 

10,41 
% 

29,19 
% 

40,74 
% 

23,80 
% 

49,38 
% 
38 

% 
17,43 

% 
17,94 

Ürün tanıtımı 
Sayı - 17 33 7 14 - - 34 23 

Yüzde - % 8,85 
% 

20,49 
% 8,64 

% 
11,11 

- - 
% 

31,19 
% 

29,48 

Yer bildirimi 
Sayı 8 39 23 6 40 5 3 28 14 

Yüzde 
% 

17,39 
% 

20,31 
% 

14,28 
% 7,40 

% 
31,74 

% 6,17 % 6 
% 

25,68 
% 

17,94 

Restoran- 
mekan 

Sayı - 35 12 15 4 10 2 11 3 

Yüzde - 
% 

18,22 
% 7,45 

% 
18,51 

% 3,17 
% 

12,34 
% 4 

% 
10,09 

% 3,84 

Yiyecek – 
İçecek 

Sayı 3 30 14 4 - - 3 4 - 

Yüzde % 6.52 
% 

15,62 
% 8,69 % 4,93 - - % 6 % 3,66 - 

Otel- tatil 
Sayı 8 23 16 10 13 2 - 17 - 

Yüzde 
% 

17,39 
% 

11,97 
% 9,93 

% 
12,34 

% 
10,31 

% 2,46 - 
% 

15,59 
- 

Ürünlerin 
satıldığı 
Instagram 
hesaplarını 
ekleme 

Sayı 9 10 20 8 65 2 5 43 13 

Yüzde 
% 

19,56 
% 5,20 

% 
12,42 

% 
9,87 

% 
51,58 

% 2,46 
% 
10 

% 
39,44 

% 
16,66 

 “K4” kodlu Instagram kullanıcısı 3 ayda toplamda 81 paylaşım yapmıştır. Bu 
paylaşımların %30,86’ sında kıyafetine ve oluşturduğu kombine dikkat çekmiştir. 
Paylaşımların %40,74’ ü saat, yüzük, kolye, küpe, çanta gibi bir aksesuarın veya bir 
ürünün markasının görülmesini sağlayacak şekildedir. Paylaşımların yaklaşık 
olarak %23’ ü yurt dışı ve yurt içi gezilen yerlere, %19’ ü gidilen restoran ve 
mekanlara, %12’ si kaldığı otellere ve yaptığı tatillere aittir. Paylaşımlarının %7,40’ 
ında yer bildiriminde bulunurken, %4,93’ ünde yiyecek ve içecek bulunur. 
Paylaşımlarının %8,64’ ünde ürün tanıtımı yapılırken, %9,87’ sinde takipçilerin 
paylaşımdaki ürünlere ulaşabileceği Instagram hesapları eklenmiştir.  

“K5” kodlu Instagram kullanıcısı 3 ayda toplamda 126 paylaşım yapmıştır. Bu 
paylaşımların %57,93’ ünde kıyafetine ve oluşturduğu kombine dikkat çekmiştir. 
Paylaşımların %23,80’ i saat, yüzük, kolye, küpe, çanta gibi bir aksesuarın veya bir 
ürünün markasının görülmesini sağlayacak şekildedir. Paylaşımların yaklaşık 
olarak %10’ u kaldığı otellere ve yaptığı tatillere, %6’ sı yurt dışı ve yurt içi gezilen 
yerlere aittir. Paylaşımlarının %31,74’ ünde yer bildiriminde bulunmuştur. 
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Paylaşımlarının %11,11’ inde ürün tanıtımı yapılırken, %51,58’ inde takipçilerin 
paylaşımdaki ürünlere ulaşabileceği Instagram hesapları eklenmiştir.  

“K6” kodlu Instagram kullanıcısı 3 ayda toplamda 81 paylaşım yapmıştır. Bu 
paylaşımların %53,08’ inde kıyafetine ve oluşturduğu kombine, %19,75’ inde 
makyaj ve saçına dikkat çekmiştir. Paylaşımların %49,38’ i saat, yüzük, kolye, küpe, 
çanta gibi bir aksesuarın veya bir ürünün markasının görülmesini sağlayacak 
şekildedir. Paylaşımların yaklaşık olarak %30’ u yurt dışı ve yurt içi gezilen 
yerlere, %12’si gidilen restoran ve mekanlara aittir. Paylaşımlarının %6,17’ sinde 
yer bildiriminde bulunmuştur. Paylaşımlarının %2.46’ sında takipçilerin 
paylaşımdaki ürünlere ulaşabileceği Instagram hesapları eklenmiştir.  

“K7” kodlu Instagram kullanıcısı 3 ayda toplamda 50 paylaşım yapmıştır. Bu 
paylaşımların %58’ inde kıyafetine ve oluşturduğu kombine, %12’ sinde makyaj ve 
saçına dikkat çekmiştir. Paylaşımların %38’ i saat, yüzük, kolye, küpe, çanta gibi bir 
aksesuarın veya bir ürünün markasının görülmesini sağlayacak şekildedir. 
Paylaşımların yaklaşık olarak %4’ ü gidilen restoran ve mekanlara aittir. 
Paylaşımlarının %6’ sında yer bildiriminde bulunmuştur.  Paylaşımlarının %10’ 
unda takipçilerin paylaşımdaki ürünlere ulaşabileceği Instagram hesapları 
eklenmiştir.  

“K8” kodlu Instagram kullanıcısı 3 ayda toplamda 109 paylaşım yapmıştır. Bu 
paylaşımların %31,19’ unda kıyafetine ve oluşturduğu kombine, %10,09’ unda 
makyaj ve saçına dikkat çekmiştir. Paylaşımların %17,43’ ü saat, yüzük, kolye, 
küpe, çanta gibi bir aksesuarın veya bir ürünün markasının görülmesini sağlayacak 
şekildedir. Paylaşımların yaklaşık olarak %21’ i yurt dışı ve yurt içi gezilen yerlere, 
%16’ sı kaldığı otellere ve yaptığı tatillere, %10’ u gidilen restoran ve mekanlara 
aittir. Paylaşımlarının %25,68’ inde yer bildiriminde bulunmuştur.  
Paylaşımlarının %31,19’ unda ürün tanıtımı yapılırken, %39,44’ ünde takipçilerin 
paylaşımdaki ürünlere ulaşabileceği Instagram hesapları eklenmiştir.  

“K9” kodlu Instagram kullanıcısı 3 ayda toplamda 78 paylaşım yapmıştır. Bu 
paylaşımların %33,33’ ünde kıyafetine ve oluşturduğu kombine, %19,23’ ünde 
makyaj ve saçına dikkat çekmiştir. Paylaşımların %17,94’ ü saat, yüzük, kolye, 
küpe, çanta gibi bir aksesuarın veya bir ürünün markasının görülmesini sağlayacak 
şekildedir. Paylaşımların yaklaşık olarak %12’ si yurt dışı ve yurt içi gezilen 
yerlere, %4’ ü gidilen restoran ve mekanlara aittir. Paylaşımlarının %18’ inde yer 
bildiriminde bulunmuştur.  Paylaşımlarının %29,48’ inde ürün tanıtımı yapılırken, 
%16,66’ inde takipçilerin paylaşımdaki ürünlere ulaşabileceği Instagram hesapları 
eklenmiştir.  

Analiz kategorilerinin paylaşımlardaki sıklıkları kullanıcılara göre farklılaşmakla 
birlikte, örneklem grubunun hepsi tüketimlerini sergilemeye yönelik 
paylaşımlarda bulunmaktadır. Bütün kullanıcılar, “K5”, “K6” ve “K7” de daha 
sıklıkla olmakla birlikte kıyafetlerini ve “K4” ve “K6” da daha sıklıkla olmakla 
birlikte kullandıkları aksesuarları sergilemeye yönelik paylaşımlarda 
bulunmaktadır. Yine paylaşım sıklıkları değişmekle birlikte “K7” dışındaki tüm 
kullanıcılar, yurt içi- yurt dışı gezilerinden, “K1” dışındaki tüm kullanıcılar da 
gittikleri restoran ve mekanlardan paylaşımlar yapmaktadır. “K5”, “K8” ve “K2” de 
daha sıklıkta olmakla birlikte tüm kullanıcıların gittikleri yerleri takipçilerince 
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bilinir kılmak amacıyla yer bildirimli paylaşımlarda bulunmaktadır. “K7” ve “K9” 
dışındaki tüm kullanıcılar, “K1” ve “K8” de daha sıklıkla olmakla birlikte 
tatillerinden ve kaldıkları otellerden paylaşımlarda bulunmaktadır.  

Kullanıcıların hepsi farklı sıklıklarda olmakla birlikte takipçilerin ürünleri satın 
alabileceği Instagram hesaplarını ekleyerek paylaşımlarda bulunmaktadır. 
Bununla birlikte “K2”, “K3”, “K4”, “K5” “K8”, “K9” paylaşımlarında ürün tanıtımı 
yapmaktadır. Dolayısıyla kullanıcılar, yaptıkları tatillerden, gezdikleri yerlerden, 
gittikleri restoran ve mekanlardan (çoğunlukla yer bildirimi yaparak) yaptığı 
paylaşımlarıyla ve kıyafetlerine, saç ve makyajlarına, kullandıkları aksesuarlarına 
(çoğunlukla marka belirterek ya da markasının görülmesini sağlayarak) dikkat 
çeken paylaşımlarıyla yaşam tarzlarını ve tüketimlerini sergilemektedir.  

Sosyal medyayı aktif kullanan ve tüketime yönelik yoğun paylaşımlarda bulunan 
bu kullanıcıların takipçi sayıları göz önünde bulundurulduğunda diğer kullanıcılar 
üzerinde etkili olabilecekleri söylenebilir. Öyle ki yapılan çalışmalar, sosyal 
medyanın aktif kullanıcılarının yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini, davranışlarını 
kendilerininkine benzetmek suretiyle, etkilediğini ortaya koymaktadır (Chen ve 
diğerleri, 2016: 4). Bu çalışmalarda sosyal medya kullanıcılarının etki gücünü 
ölçmeye yönelik belli göstergeler üzerinden konu tartışılmaktadır. Örneğin; Kwak, 
Lee, Park ve Moon (2010) “What is Twitter, a Social Network or a News Media?” 
adlı çalışmada en etkili kullanıcı sıralamasını takipçi sayısı, PageRank değeri ve 
retweet sayısı gibi ölçütlerle belirlemiştir. Romero, Galuba, Asur ve Huberman ise 
(2010) “Influence and Passivity in Social Media” adlı çalışmada aynı ölçütleri, 
twitter kullanıcılarının etki gücünü ölçmek için kullanmıştır.  

Bununla birlikte The Complete Guide to Instagram Analytics’de, Instagram 
kullanıcılarının etki güçlerini ölçecek kriterler; beğeni, yorum, toplam katılımcı 
(yani belirli bir süre boyunca paylaşımların aldığı beğeni ve yorumların toplamı), 
takipçilerin yüzdelik katılımı (yani belirli bir süre boyunca paylaşımlara ilgi 
gösteren takipçi oranı), hastang’li paylaşımlara katılım şeklinde sıralanmıştır. 
Dolayısıyla kullanıcıların takipçi sayısı, paylaşımlarına yapılan beğeni ve yorumlar, 
hastang’li paylaşımlarına katılım oranı gibi göstergeler takipçilerin kullanıcının 
paylaşımlarıyla ilgilendiğini göstermesi açısından önem arz etmektedir. Bu 
bağlamda çalışmada kullanıcıların takipçi sayısı, paylaşımlara yapılan beğeni ve 
yorumlar, 3 aylık paylaşıma toplam katılım ve 3 aylık paylaşıma ilgi gösteren 
takipçi oranı kullanıcıların etki güçlerini tespit edecek ölçütler olarak alınmıştır.  

Araştırmaya dahil edilen Instagram kullanıcılarının takipçi sayıları 25.000 ile 
138.000 arasında değişmektedir. Daha önce herhangi bir tanınırlığı olmayan 
kullanıcıların araştırmaya dahil edilmiş olması açısından yaptıkları paylaşımların 
dikkat çektiği ve buna bağlı olarak yüksek takipçi sayılarına ulaştıkları söylenebilir. 
Kullanıcıların hepsi sıklıkla gerek kendi tüketim tercihlerini sergileyen gerekse 
tüketime yönelik öneri niteliği taşıyan paylaşımlarda bulunmaktadır. Bu durum, 
kullanıcıların tüketime yönelik paylaşımlarının ilgiyle karşılandığını göstermesi 
açısından önemlidir. Bununla birlikte, paylaşımların takipçiler arasında yankı 
uyandırdığının bir göstergesi olması açısından kullanıcıların paylaşımlarının aldığı 
beğeni oranlarının da incelenmesi gerekmektedir.  
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Tablo 2: Tüketim Paylaşımlarına Yapılan Ortalama Beğeni 
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Buna göre 3 Aylık periyotta “K6”nın yaptığı paylaşımların aldığı toplam beğeni 
525.300, “K3” ün 448.483, “K9” un 352.100, “K4” ün 276.432, “K7” nin 233.691’dir. 
Bunları sırasıyla “K5”, “K2”, “K8”,”K1” takip etmektedir. Bu sayılar, kullanıcıların 3 
aylık paylaşımlarıyla ilgilenen takipçi sayısını göstermesi açısından önemlidir. 
Bununla birlikte “K6” nın her bir paylaşımı ortalama olarak 6.473, “K7” nin 4.674, 
“K9” un 4.514, “K4” ün 3.413, “K3” ün 2.786 takipçi tarafından beğenilmektedir. 
“K8”, “K3”, “K7”, “K4” ve “K6” nın paylaşımlarının aldığı en yüksek beğeni sayısı 
6.000’ nin üzerine çıkmaktadır. Bu durum kullanıcıların paylaşımlarının her birinin 
takipçileri tarafından ilgilenildiğini ve 3 aylık toplam paylaşımlarının yüksek 
oranda kullanıcıda yankı uyandırdığını göstermektedir.   

Tablo 3: Düzenli Olarak Paylaşımları Beğenen Takipçi Oranı 
 Kullanıcılar 
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%100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 % 100 %100 
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2.706 939 2.786 3.413 1.473 6.473 4.674 1.519 4.514 
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% 
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10,03 
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% 
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% 3,99 %3,79 

Araştırmaya dahil edilen Instagram kullanıcılarının paylaşımlarının takipçilerinin 
yaklaşık olarak ne kadarı tarafından sürekli olarak beğenildiğini ölçmek amacıyla 3 
ayda yaptığı paylaşımlara yapılan ortalama beğeni sayısı belirlenmiş ve bu toplam 
takipçi sayısıyla oranlanmıştır. Buna göre “K1” in paylaşımları takipçilerinin 
yaklaşık olarak %11’ i, “K4” ün, “K6” nın, “K7” nin takipçilerinin %10’ u, “K8” in, 
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“K9” un takipçilerinin %4’ ü, “K5” in takipçilerinin %3’ ü, “K2” nin, “K3” ün 
takipçilerinin %2’ si tarafından düzenli olarak beğenilmektedir. Dolaysıyla, tüm 
kullanıcıların paylaşımları düzenli olarak takipçileri tarafından beğenilmekte, 
özellikle K1”, “K4”, “K6”, “K7” nin paylaşımları takipçileri tarafından daha fazla 
beğenilmektedir.   

Tablo 4: Tüketim Paylaşımlarına Yapılan Ortalama Yorum 
 Kullanıcılar 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 
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Y
o
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Toplam Paylaşım Sayı 46 192 161 81 126 81 50 109 78 

Paylaşımlara 
Yapılan Yorum 
Toplamı 

Sayı 1.497 2.355 8.254 1.332 6.240 1.828 1.436 3.211 3.692 

Paylaşım Başına 
Düşen Ortalama 
Yorum 

Sayı 33 12 51 16 50 23 29 30 47 

En Yüksek Yorum Sayı 66 89 150 40 132 81 68 63 79 

Paylaşımlara yapılan yorumlar da paylaşımlarla ilgilenildiğini göstermesi 
açısından önemlidir. 3 aylık periyotta “K3”ün paylaşımlarına 8.254, “K5” in 
paylaşımlarına 6.240, “K9” un paylaşımlarına 3.692, “K8”in paylaşımlarına 3.211, 
“K2” nin paylaşımlarına 2.355 yorum yapılmıştır. Takipçileri tarafından “K3” ün 
her bir paylaşımına ortalama olarak 51, “K5” in paylaşımına 50, “K9” un 
paylaşımına 47, “K1”in paylaşımına 33, “K8”in paylaşımına 30 yorum 
yapılmaktadır. Bunları sırasıyla “K7”, “K6”, “K4” “K2” takip etmektedir. “K6”, “K2” 
paylaşımlarının aldığı en yüksek yorum sayısı 80’nin üzerine, “K5”, “K3” ün 
paylaşımlarının aldığı en yüksek yorum sayısı 130’un üzerine çıkmaktadır.  

Kullanıcıların paylaşımlarına yapılan yorumlar incelendiğinde ise bunların hemen 
hepsinin “çok güzelsin, süpersin, kıyafetin çok güzel, çok şıksın, çok tatlısın, 
mükemmelsin, harikasın vs.” şeklinde kullanıcıların güzelliklerine yapılan 
övgülerden ve “ceketiniz nereden, rujunun markası ne, tulumunu nereden aldın, 
gözlüğün nereden vs.” şeklinde kıyafet, aksesuar ve makyaj malzemelerinin 
markalarını soran sorulardan oluştuğu görülmektedir. Dolayısıyla tüm bunlar 
takipçilerin kullanıcıların tüketime yönelik paylaşımlarını ilgiyle takip ettiğini 
göstermesi açısından önemlidir. Yorumlarda ürünlere nereden ulaşabileceklerine 
yönelik sorular yöneltmeleri ise takipçilerin benzer ürünlere ulaşmaya 
çalıştıklarını göstermektedir.   

Tablo 5: Takipçilerin Paylaşımlara Katılımı 
 Kullanıcılar 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 
Toplam 
takipçi Sa

y
ı 

25.000 45.000 138.000 34.000 50.000 67.000 45.000 38.000 119.000 

Paylaşımlara 
Yapılan 
Beğeni ve 
Yorum 
Toplamı 

Sa
y

ı 

125.960 182.715 456.737 277.764 191.840 526.128 235.127 168.736 355.792 

The Complete Guide to Instagram Analytics’e göre belirlenen bir süre boyunca 
Instagram yayınlarına yapılan beğeni ve yorumların toplamı, takipçilerin 
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paylaşımlara toplam katılımını göstermektedir. Bu durum, takipçilerin ne kadar 
faal olduğuna ve kullanıcının stratejilerinin ne kadar iyi çalıştığına dair bilgi 
vermektedir. Bu bağlamda çalışmada takipçilerin kullanıcıların 3 aylık 
paylaşımlarına yaptıkları beğeni ve yorum toplamları hesaplanmıştır. Buna göre 
‘K6’, “K3”, “K9”, “K4” ve “K8”in paylaşımlarına toplam katılım daha fazla olmakla 
birlikte genel itibariyle tüm kullanıcıların paylaşımlarına takipçileri tarafından 
katılım olmaktadır. Öyle ki, kullanıcıların her biri, üç aylık periyottaki 
paylaşımlarına takipçilerinden beğeni ve yorum şeklinde yüzbinlerce karşılık 
alabilmektedir.  

Tablo 6: Paylaşımları Aracılığıyla Etkileşimde Bulunan Güncel Takipçiler 

 
KULLANICILAR 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 

Toplam takipçi 
Sayı 25.000 45.000 138.000 34.000 50.000 67.000 45.000 38.000 119.000 

Yüzde %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 
Paylaşımlarıyla 

Etkileşimde 
Olduğu Güncel 
Takipçi Oranı 

Sayı 1.257 1.822 4.554 2.774 1.915 5.259 2.349 1.687 3.546 

Yüzde %5,03 %4,05 %3.30 %8,16 %3,83 %7,85 %5,22 %4,44 %2,98 

The Complete Guide to Instagram Analytics’e göre Instagram kullanıcılarının belirli 
bir periyot içerisinde paylaşımlarıyla etkileşimde bulunan (ilgilenen) güncel 
takipçi oranı, belli bir periyotta takipçilerin paylaşımlara yaptığı toplam beğeni ve 
yorum sayısının takipçi sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir. Çalışmada 
kullanıcıların paylaşımlarıyla etkileşimde bulunan güncel takipçi oranına ulaşmak 
için 3 aylık paylaşımları üzerinden benzer bir uygulama yapılmıştır. Buna göre, 
“K1”in takipçilerinin %5’i, “K2” nin takipçilerinin %4’ü, “K3”ün takipçilerinin %3’ü, 
“K4”ün takipçilerinin %8’i, “K5”in takipçilerinin %4’ü, “K6”nın takipçilerinin %8’i, 
“K7”nin takipçilerinin %5’i, “K8”in takipçilerinin %4’ü, “K9”un takipçilerinin %3’ü 
kullanıcının paylaşımlarıyla etkileşimde bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, “K9”un 
yaklaşık olarak 3.500, “K3” ün 4.500, “K6” nın 5.200 güncel takipçisi 3 aylık 
paylaşımlarıyla etkileşimde bulunmuştur.  

Dolayısıyla gerek takipçi sayıları gerek aldıkları beğeni ve yorumlar, daha önce 
herhangi bir tanınırlığı olmayan Instagram kullanıcılarının paylaşımlarının diğer 
kullanıcılar arasında yankı uyandırdığını ve karşılık bulduğunu göstermesi 
açısından önemlidir. Kullanıcıların paylaşımlarının hemen hepsi tüketimlerini ve 
yaşam tarzlarını sergilemeye yöneliktir. Bununla birlikte hesaplarında hep en 
bakımlı ve en güzel hallerinin görsellerini paylaşmaktadırlar. Bu paylaşımlara 
yapılan beğeniler ve iltifat niteliği taşıyan yorumlar, takipçilerin kullanıcıların 
tüketime yönelik paylaşımlarından etkilendiğini göstermektedir. Kullanıcıların 
ürünlere ulaşılabilen Instagram hesaplarını ekleyerek ve marka belirterek (ya da 
göstererek) paylaşımlarda bulunması, ürün tanıtımları yapmaları takipçileri 
kendisiyle benzer ürünleri tüketmeye özendirmeye çalıştıklarının bir 
göstergesidir. Öyle ki, takipçilerin yorumlarda ürünlere nereden ulaşabileceklerine 
yönelik sorular sorması kullanıcıların bu çabalarında başarılı olduklarını yani 
paylaşımları aracılığıyla takipçilerinin tüketimleri üzerinde etkili olduklarını 
göstermektedir. Bu yönüyle de tüketim kültürünün yaygınlaştırılmasında etkili 
oldukları söylenebilir.    
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5. Sonuç 

Kapitalist toplumun yüksek kar elde etme isteği, kitle üretimini ve ürünlerin 
tüketilmesini gerekli kılmaktadır. Bu ise ürünlere talebin yaratılması ile 
mümkündür. Bu bağlamda nesnelere sembolik anlamlar yüklenerek tüketimin 
anlamı değiştirilmiş ve insanların ürünün satın alınmasının sağladığı değer için 
tüketime yönelmesi sağlanmıştır. Öyle ki, artık insanların kendilerini diğerlerinden 
ayrıştırmak ve ürünün sağladığı statüye ulaşmak adına ihtiyacı olmaksızın sürekli 
ve lüks olanı tükettiği yani tüketim kültürünün hakim olduğu bir toplumda 
yaşamaktayız. Kitle iletişim araçlarının sunduğu imkanlar, bu kültürün 
üretilmesinde ve yaygınlaştırılmasında etkili olmaktadır. Bununla birlikte 
milyonlarca insana ulaşma imkanı sağlayan internet ve sosyal medya da bunun için 
elverişli bir ortam sunmaktadır.  

Öyle ki, doğasında gözetleme ve teşhir etme fonksiyonlarını barındıran sosyal 
medya, insanlara kendilerini istedikleri gibi gösterebilme imkanı tanımaktadır. 
Eğer ki birey kendini lüks bir yaşam tarzına sahip ve zengin olarak tanımlamak 
istiyorsa bu temsil çabasını markaların sahip olduğu sembolik anlamlar aracılığı ile 
gerçekleştirmekte ve bu bağlamda kendini var edebilmeye çalışmaktadır. Bu 
noktada gösteriş tüketiminin sosyal medyada gerçekleşebilmesi için lüks 
markaların ve yaşam tarzlarının tüketildiğinin gösterilmesi zorunlu hale 
gelmektedir (Sabuncuoğlu, 2015: 377). Bununla birlikte, farklı insanlara etkileşim 
imkanı vermesi, tüketimlerin sergilendiği paylaşımların yapılabilmesi ve ürün 
tanıtımlarının yapılabilmesi gibi özellikler, sosyal medyanın, insanları hazcı ve 
sürekli tüketime yönlendirmede yani tüketim kültürünün yaygınlaştırılmasında 
etkili bir ortam olarak kullanılabilmesini sağlamaktadır.  

Araştırmaya dahil edilen kullanıcıların paylaşımlarının hemen hepsinin 
tüketimlerini ve yaşam tarzlarını sergilemeye yönelik olması bu noktada oldukça 
anlamlıdır. Bu kullanıcılar, lüks tüketimlerini ve yaşam tarzlarını sergiledikleri 
paylaşımlarıyla, takipçilerinin ilgisini ve beğenisini çekmeye çalışmaktadır. 
Paylaşımlarına aldıkları yüksek orandaki beğeni ve yorumlar, bunda başarılı da 
olduklarını göstermektedir. Bununla birlikte, takipçilerin yorumlarının 
içeriklerinin kullanıcıların sergiledikleri ürünlerin markasını ve ürünlere nereden 
ulaşabileceklerini soran sorulardan oluşması, takipçilerin benzer ürünlere 
ulaşmaya çalıştıklarını göstermektedir. Sabuncuoğlu’nun “Sosyal Medyanın Bir 
Gösteriş Tüketimi Mecrası Olarak Kullanımı” adlı makalesinde elde ettiği sonuçlar 
bunu destekler niteliktedir. Buna göre gösteriş tüketimini sosyal medya aracılığı ile 
gerçekleştiren bireylerin sahip olduğu en temel güdü beğeni toplayabilmektir. 
Ayrıca “Bireyler geribildirim alabileceklerini öngördükleri markaları paylaşmakta 
ve ne kadar beğeni alırlarsa özdenetimleri de bir o kadar azalmaktadır. Özdenetimi 
azalan birey rasyonel ve faydacıl değerlerden uzak, hedonik temelli tüketim 
davranışları gerçekleştirmeye devam etmekte ve hatta bu davranışları toplumsal 
onay alabilmek adına arttırmaktadır. Ayrıca gösteriş yapan bireyleri sosyal 
medyadan takip eden diğer bireyler, örnek almakta ve fikir önderi olarak 
gördükleri bu bireylerin tüketim davranışlarından etkilenmekte ve onların sahip 
olduklarına öykünmektedir” (2015: 378).  

Araştırmaya dahil edilen kullanıcılar, ürün tanıtımı yapmakta, ürünlerin satıldığı 
Instagram hesaplarını ekleyerek paylaşımlarda bulunmakta ve bulundukları yeri 
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bilinir kılmak adına yer bildirimli paylaşımlarda bulunmaktadır. Ürünlerin 
tanıtımını ve satışını yapmak amacıyla açılan Instagram hesaplarının bulunması, 
insanlara ürünlere ulaşma kolaylığı sağlamaktadır. Böylece Instagram bir yandan 
aktif kullanıcıların paylaşımlarıyla diğerlerini neyi, nasıl, nerede tüketmesi 
gerektiğiyle ilgili yönlendirme ortamı, bir yandan da satış yapılan Instagram 
hesapları aracılığıyla insanlara tüketmesi önerilen ürünlere ulaşma imkanı sunan 
ortamlar olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu hesaplar aracılığıyla insanlarda 
tüketme arzusu yaratılırken, bunun tatmin imkanının yine bu hesaplar aracılığıyla 
sağlanması insanları ihtiyacı olmaksızın ürünleri tüketmeye, diğer bir ifadeyle 
hazcı tüketime yöneltmektedir. Bu yönüyle sosyal medya, tüketimlerin 
sergilendiği, ürüne ulaşılabilen hesapların verildiği, neyin tüketilmesi gerektiğiyle 
ilgili önerilerde bulunulduğu paylaşımlar aracılığıyla aktif kullanıcılar tarafından 
tüketimi yaygınlaştırma aracı olarak kullanılmaktadır.  

Araştırma sosyal paylaşım sitesinde hesabını moda, güzellik, yaşam tarzı, seyahat 
ilgi alanlarıyla kişisel blog olarak açanların paylaşımlarının analiziyle sınırlıdır. 
Bununla birlikte milyonlarca takipçileri olan sanatçıların, üst sosyo-ekonomik 
gruplardan insanların da benzer paylaşımlarda bulunduğunu söylemek 
mümkündür. Bu insanlar, sosyal medya aracılığıyla gösterişçi tüketimlerini ve 
yaşam tarzlarını sergileyerek sınıfsal farklılıklarını ortaya koyma imkanı 
bulmaktadır. Böylece bir yandan kendilerini diğerlerinden ayrıştırırken bir yanda 
da takipçilerini benzer tüketimler için yönlendirmiş olmaktadırlar. Yaşamlarını 
merak eden ve buna özenen binlerce hatta milyonlarca insan tarafından takibe 
alınan bu kişiler, takipçilerini etkileyebilme gücüne sahiptir. Tüketimlerini 
sergilediği paylaşımlarının takipçileri tarafından yüksek oranda beğeni alması, onu 
takip edenleri de, beğenilmek adına benzer ürünleri tüketmeye, tüketimleri 
üzerinden bir kişilik oluşturmaya ve bunu sosyal medya aracılığıyla 
paylaşımlarıyla sergilemeye yöneltmektedir. Sonuç itibariyle, bu haliyle sosyal 
medyanın, tüketim kültürünün geliştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında 
belirleyici bir etkiye sahip olduğunu söylemek mümkündür.    
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