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Özet
Akıllı telefonların teknik olarak gün geçtikçe gelişmesi ile mobil internet teknolojilerinin 
sağladıkları hız arasında bir ilişki bulunmaktadır. Mobil operatörlerin bir hizmet olarak 
sunduğu İnternet hızının yüksekliği ile akıllı telefonun kapasitesine bağlı olarak en fazla 
ne kadar hızla internete bağlanılabiliyor oluşu, birbirlerini destekleyecek şekilde birlikte 
artış göstermektedir. Bu durum da internet hızının artmasıyla birlikte kullanıcıların akıllı 
telefonlarının değişimlerini de beraberinde getirmektedir. Türkiye’de mobil operatörle-
rin 3G altyapısından 4.5G altyapısına geçişi ile birlikte, tüketicilerin de ivedilikle yüksek 
hızlı internet bağlantısı için 4.5G uyumlu altyapıyı kullanmaya başladıkları görülmekte-
dir. Bu çalışmada tüketim kültürü bağlamında, tüketicilerin 4.5G uyumlu mobil internet 
altyapısına geçişleri için gerekli olan tüketim süreçleri ele alınacak, ardından Türkiye’de-
ki mobil internet hız değişimi ile tüketim kültürü arasında bağ kurularak, tüketicilerin 
daha hızlı internet altyapısına ulaşmak için ne kadar ivedi bir şekilde tüketim süreçlerine 
dâhil oldukları ve hızlı interneti ne amaçla kullanıyor oldukları eleştirel bir yaklaşımla 
tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tüketim Kültürü, Mobil Internet, 4.5 G.

INTERNET SPEED, CONSUMER CULTURE AND THE NECESSITIES:
EFFECTS OF TRANSITION TO 4.5G INFRASTRUCTURE 

IN THE CONCEPT OF CONSUMPTION
Abstract
Today, there is a relationship between technological advances in smartphones and the 
speed provided by mobile internet technologies. The maximum internet speed, which 
mobile operators provide as a service to their customers and smartphones’ maximum 
internet connection speed capacity, have been developing together in unison with each 
other. This, along with the increase in internet speed, also brings with it the changes of 
users’ smartphones. With the transition of mobile operators from 3G infrastructure to 
4.5G infrastructure in Turkey, it is seen that consumers are beginning to use immediately 
4.5G compatible infrastructure for high speed internet connection. In this study, the con-
sumption processes required for the transition of consumers to 4.5G compatible mobile 
internet infrastructure will be discussed in the context of consumer culture. Then, by 
linking mobile internet speed change and consumer culture in Turkey, it will be discus-
sed with a critical approach how quickly consumers are involved in the consumption 
processes to reach faster internet infrastructure and how they are using the fast internet 
for which kind of purposes.
Keywords: Consumer Culture, Mobile Internet, 4.5 G

1. Giriş
İnternet, 21. yüzyıldaki teknolojik gelişmelerin ışığında özellikle Batı toplumlarında ol-
dukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. İnternet sayesinde bireyler, kendilerini sanal 
bir ortamda ifade edebilmekte ve küreselleşme ile teknolojik belirleyicilik fikirleri saye-
sinde birçok gündelik hayat pratiğini gerçekleştirebilmektedir. Bankacılık işlemleri, uçak 
bileti rezervasyonları, küresel çapta gazetelere erişim, devletin bürokratik işlemlerinin 
halledilebilmesi, yabancı bir kültüre ait görsel-işitsel videoların izlenmesi vb. eylemler 
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için internet hayatı oldukça kolaylaştıracak bir iletişim kanalı olmuştur. 

İnternete mobil cihazlardan ev aletlerine kadar birçok akıllı teknoloji ürünü aracılığıyla 
kolaylıkla bağlanılabilmesi, beraberinde tüketim kültürü ve dijital bağımlılık gibi eleşti-
rel kavramların gündelik yaşam pratikleri açısından daha sık irdelenmesi fikrini de bera-
berinde getirmiştir. Teknoloji, oldukça hızlı bir şekilde gelişmekte ve teknolojik cihazla-
rın sürekli yeni veya daha iyi bir özellikle piyasaya sürülüyor olması toplumun tüketim 
kültürüne alıştırıldığı düşüncesiyle ele alınmaktadır. Tüketim, teknoloji çağında sanal 
mecralarda gerçekleşmekte, bireyler de bu duruma uyum sağlamış haldedirler. 

Türkiye’de de cep telefonu, akıllı telefon gibi isimlerle adlandırılan mobil iletişim ci-
hazlarının hızlı tüketimi, beraberinde bireyde internete bağlanma hızının ve internet 
kota limitinin artış isteklerini getirmektedir. Bunun sağlanması için gerekli olan altya-
pı değişimi, bireyin mobil cihazının değişikliğini ve operatöründen muhtemelen daha 
yüksek ücretli bir tarifeye geçişini de zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla bireyler, gündelik 
yaşamları içerisinde tüketim gerçekleştirmek için daha da çok tüketim yapmak durumun-
da kalmışlardır. Bu çalışma, Türk toplumunun bireylerinin teknoloji ile yaptığı eylemle-
rin boyutunu üretim ve tüketim açısından ele alıp, teknolojik belirleyicilik, enformasyon 
toplumu ve tüketim kültürü gibi kavramlar aracılığıyla yorumlamaya çalışmaktadır. Bir 
tüketim pratiği açısından mobil internet kullanımının gereksinimleri ele alınacak, Türki-
ye’deki mobil cihazların internet bağlantı hızının 3G teknolojisinden 4.5G teknolojisine 
geçmesiyle toplumun sürekli tüketime teşvik edilmesinin sonuçları eleştirel açıdan ele 
alınacaktır.

2. Teknolojik Belirleyicilik Kuramı ve Enformasyon Toplumu
McLuhan’ın ortaya koyduğu “Teknolojik Belirleyicilik” teorisi, medya teknolojisinin top-
lumun bireylerini düşünme ve hissetme biçimleriyle eylemlerini nasıl şekillendirdiği-
ni tartışmaktadır. Böylelikle toplumun belirleyiciliğini sağlayan teknoloji olmaktadır. 
Böylelikle toplumun gelecekteki durumunu belirleyecek olan şey, teknolojik gelişmedir. 
McLuhan, teknolojinin toplumsal sistem için faydalı olduğunu söyleyerek teknolojik 
belirleyicilik düşüncesine olumlu yaklaşmaktadır. Ona göre iletinin içeriği değil, aracın 
kendisi önem taşımaktadır. McLuhan böylelikle teknolojinin topluma yönelik etkisini üst 
bir noktaya koymaktadır (Altay, 2003, 18). Innis ise benzer şekilde teknolojik yeniliklerin 
toplumsal örgütlenmelerin sebebi olduğunu belirtir. Toplum kültüründeki değişiklikler 
iletişim teknolojilerinin değişmesinden dolayıdır. Var olan iletişim araçlarının toplumun 
örgütlenmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Innis, yeni kitle iletişimi araçlarının 
teknolojik gelişimleri sayesinde eski düzenlerin kalktığını iddia etmektedir. Toplumsal 
değişim, teknolojinin gelişimiyle mümkün olmaktadır (Innis, 2006). 

Kitle İletişim araçlarının toplumun yapısına dair değişiklikleri gerçekleştirdiği hem eleş-
tirel hem de olumlu biçimlerde farklı akademik çalışmalarda iddia edilmiştir. Örneğin 
Baudrillard’ın McLuhan’ın aksine aracın tek başına artık düşünülemeyeceğini, mesajla 
birleştiği fikri önemli eleştirilerden biri olmaktadır (Baudrillard, 1998, 105-106). Top-
lumun bireyleri, izlerkitlenin bir parçası olarak medya tarafından kendilerine sunulan 
görsel-işitsel metinleri istediği gibi yorumlamakta ve her bir birey kendisine yönelik an-
lamlar üretmektedir. Neuman, yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte izler-
kitlenin giderek küçük parçalara ayrılacağını belirtirken, kitlesizleştirme fikrinden bah-
setmektedir. Artık izlerkitle, gün geçtikçe pasiflikten aktifliğe geçmiş ve kitlesizleştirme 
özelliği ile bütüncül bir grubun parçası olmaktan çıkmaya başlamıştır (Neuman, 1991, 
166). Castells ise, internetin World Wide Web teknolojisinin üç aşamasını inceleyerek, 
izlerkitlenin gün geçtikçe aktifleşmesini sağlayan teknolojik altyapıyı ele alır. Web 1.0, 
web 2.0 ve web 3.0 olarak isimlendirilebilecek bu dönemler, internette kullanıcılara farklı 
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roller vermektedir. Web 1.0 internetin ilk hali olarak daha çok standart sayfaları barın-
dırırken, web 2.0 ile birlikte bir video koymak, blog yazısı yazmak ve siberuzaydaki diğer 
kullanıcılarla çoklu mesajlaşmak mümkün olabilmiştir (Castells, 2009, 55). 

Teknolojinin, 21. yüzyılda toplumu birçok boyutta değiştirdiğine yönelik kavramlar bu-
lunmaktadır. Örneğin enformasyon toplumu kavramı da bunlardan birisidir. Enformas-
yon toplumu özetle, üretimin temel kaynağının bilgi tabanlı olacağını vurgulamakta 
olan bir kavramdır. Peter Drucker’ın artık emek yerine bilginin üretimin kaynağı olacağını 
belirtmesi (Drucker, 1993, 18) ve Alvin Toffler’ın enformasyon toplumunu teknolojinin 
bir sonucu olarak görmesi (Toffler, 1996, 356) kavramın karakteristiğini oluşturan temel 
tanımlamalar olmaktadır. McLuhan’ın öngördüğü üzere Enformasyon Toplumu’nda sin-
yalizasyon teknolojisi sayesinde bireylerin sipariş vermesi mümkün hale gelecektir (Mc-
Luhan & Povers, 2001, s. 148). Dolayısıyla, enformasyon toplumunda artık tüketicilerin 
rolü ön plana çıkmaktadır. Neoliberal çağda teknolojinin etkisi, üretimin biçiminin veya 
yapabildiklerinin göstergesiyle değil, nasıl tüketildiğiyle anlaşılmaktadır (Mackay, 1997, 
263). Teknoloji, günlük yaşamda tüketim pratiklerinin bir parçası haline gelmiştir. Baud-
rillard’a göre ise tüketim artık tüm yaşamı kuşatmış, bir zincir oluşturarak insanın sosyal 
alanlarını iklimlendirmektedir. Toplumsal davranış ve ilişkiler de tüketim fenomenoloji-
sine göre biçimlenmektedir (Baudrillard, 2015, 20).

Cep telefonu kullanımı da teknolojik belirleyici yaklaşıma göre tüketimin temel tekno-
lojik aletlerinden birisi konumunda bulunmaktadır. 40 yılı aşkın bir tarihinden bahsedi-
lebiliyor olsa da cep telefonlarının tüketim konsepti bağlamında değerlendirilebilmesi 
için, 1992 yılında ilk defa seri üretim yapılan cep telefonu Nokia’nın 1011 modelini bir 
kilometre taşı olarak almak doğru olabilir. Nokia firması, 1990’lı yıllarda alanda öncü bir 
konumda yer almıştır. Fütüristtik bir tarzla kitlelere tanıtımını yapılan 8110 modeli, ilk 
akıllı telefon olan 9000 Communicator ve ilk defa WAP bağlantısı ile internete bağlanan 
7110 modeli ile Nokia firmasının cep telefonlarını küresel boyutta yaygınlaştırması ile 
cep telefonunun kullanımı da yaygınlaşmıştır. Özellikle akıllı telefonların çıkışıyla birlik-
te, bu cihazlara talep hızla artmış ve multimedya özelliklerinin çeşitliliği sayesinde tüke-
ticilerin gözdesi konumuna gelmiştir. Şekil 1’de görüldüğü üzere ABD’deki cep telefonu 
satışı, akıllı telefon satışlarının yanında yüzdeli oran olarak daha az ivmeyle artıştadır. 

Şekil 1. ABD’deki bireylerin yıllara göre cep telefonu ve akıllı telefon kullanımı (Pew Research Center, 2017)

Akıllı telefonların interneti kullanarak tüketicilere sunduğu multimedya özellikleri saye-
sinde her geçen gün hızla artan cep telefonu kullanımının yanında artık internet bağlantı 
hızı ile internet kullanım kotası da günlük teknolojik yaşam pratikleri arasında yer almış-
tır. Bu noktada, Türkiye’deki mobil internet tüketiminin boyutu ele alınarak, kitlelerin 
daha popüler olan cep telefonunu elde etmek için nasıl bir tüketim sürecinden geçtiği 
incelenmelidir.
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3. Türkiye’de Mobil Telefon Kullanımı ve Teknolojik Gelişmeler
“Global System for Mobile Communications” (GSM) hizmeti, 1982 yılında Avrupa Bir-
liği devlet başkanları tarafından onaylanarak 900 Mhz frekansının mobil haberleşme 
için kullanılmasının kabulüyle temellenmiştir. 1988 yılında GSM operatörlerinin özel-
likleri belirlenerek 1990’dan itibaren başta Avrupa olmak üzere cep telefonu kullanımı 
yaygınlaşmıştır. 1993 yılında 22 farklı ülkede 36 operatör bulunuyordu. 1994 yılında ise 
dünyada 1.3 milyon cep telefonu kullanıcısı sisteme kayıtlıydı. 1995 yılının başında ise 
dünyada 5 milyondan fazla kullanıcı varken, 1995 yılının sonlarına doğru ise sadece Av-
rupa’da kullanıcı sayısı 7.5 milyon kişiyi geçmişti (Scourias, 1996). Hızla gelişen mobil 
iletişim teknolojisi tarihinde, cep telefonlarının ve operatörlerin sağladığı altyapıya göre 
nesil dönemleri tanımları yapılmıştır. Buna göre 1G, 2G, 3G ve 4G olarak adlandırılan 
dönemlerin her biri, mobil bağlantı teknolojisinin farklı dönemlerini temsil etmektedir. 
1G dönemi sadece ses transferini, 2G dönemi ses ve kısa mesaj servisi ile 1 Mbps’ye 
kadar olan sınırlı internet bağlantısını, 3G dönemi ses, kısa mesaj ve yaklaşık 2 – 50 
Mbps’ye aralığındaki internet bağlantısını, 4G dönemi ise düz iletişim teknolojisi mi-
marisi barındıran ve internete bağlanma hızı 300 mbit’e kadar çıkma ihtimali bulunan 
mobil altyapısını tanımlamaktadır. Söz konusu teknolojik gelişme, 2020 yılına kadar 25 
milyar cihazın internete bağlanmasını, 7 milyar insanın mobil bağlantıya sahip olması-
nı, 100 milyardan fazla olan uygulama indirmelerinin 2017 yılı sonuna kadar 270 milyara 
çıkmasını öngörmektedir (QualComm, 2014). 

Hızla gelişen cep telefonu kullanımı karşısında Türkiye de bu pazara girmek için harekete 
geçti. 23 Şubat 1994 tarihli Hürriyet Gazetesi’nin haberinde, Türkiye’deki ilk cep telefonu 
görüşmesinin dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Başbakan Tansu Çiller 
arasında geçtiği belirtilmektedir (Hürriyet, 1994). Mart 1994 yılı itibariyle Türkiye’nin ilk 
GSM operatörü Turkcell olmuştur. Ardından ise iki ay sonra hizmete giren Telsim yeni 
oluşan sektörde yer almıştır. Short Message Service (SMS) kullanımı ise Türkiye’de ilk 
defa 1995 yılında kullanılmış, 2008 yılında ise Türkçe karakter (ş, ç, ğ, ı, İ, Ğ, Ç, Ş) destek-
leyen SMS altyapısı BTK tarafından sağlanmıştır (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 
2009, s. 47). Türkiye’de hem internetin kullanılmaya başlanması hem de cep telefonları 
ile akıllı telefonların gün geçtikçe yaygınlaşması ile Türkiye’de teknolojik gelişmelere yö-
nelik altyapı ihtiyaçlarının gelişmeye ve değişmeye ihtiyacı olmuştur. Şekil 2’deki TÜİK’in 
2017 yılı verilerine göre İnternet erişim imkânı olan hane sayısı, on yıldan daha kısa 
bir süre içerisinde %20 gibi bir orandan %80 civarına yükselmiştir. Benzer şekilde, 2004 
yılında cep telefonu bulunan hane sayısı oranı %53,4 iken, 2016 yılında %96,9 olmuştur.

Şekil 2. Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması (TÜİK, 2015)



153

1st International Conference on New Trends in Communication
1. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı

Cep telefonu kullanımında yeni bir dönem başlangıcı sayılabilecek gelişme, Apple firma-
sının küresel bir marka haline gelecek ‘iPhone’ modelini 2007 yılında piyasaya sürmesi 
ile akıllı telefon kavramının günlük hayatın içinde yer almaya başlamasıdır. Dokunma-
tik ekran teknolojisi ile mobil cihazlara özel tasarımı ve kullanımı bulunan “uygulama” 
kavramının ortaya çıkması sayesinde, internetin mobil cihazlara göre ayrı, bilgisayarlara 
göre ayrı kullanım alanları oluşmuştur. Hız artışı sayesinde internetin imkânları sadece 
yazı erişimleri ile sınırlı kalmayacak, yüksek çözünürlükte video izlenmesini ve yüksek 
ses kalitesinde müzik dinlenmesini sağlayacak, bulut teknolojisi ile istenilen multimed-
ya çıktısına yapılacak arama sonucu erişilebilme imkânı tanınacaktır. Internet, sadece 
bilgisayara yönelik olmaktan çıkmış, mobil telefonlardan evdeki klimalara birçok çeşitli 
teknolojik aygıtın iletişimsel altyapısı haline gelmiştir. İnternetin farklı kullanım alanla-
rı, cep telefonu kavramının akıllı telefona evrilmesine yol açmıştır. Mobil cihazlara göre 
tasarlanma gerekliliği bulunan web sayfaları ve masaüstü bilgisayar desteği bulunmayan 
mobil telefon uygulamaları ile internetin kullanım çeşitliliği de akıllı telefonlar sayesin-
de artmıştır. 

Teknolojik gelişimin hızla ilerlediği son 10 yılda, mobil telefon kullanımının hızlı artışı, 
internet kullanıcılarındaki yükseliş, teknolojik belirleyicilik kuramını destekleyen geliş-
meler olmaktadır. Internet kullanımı ve mobil cihazlar, artık günlük hayatın bir parçası 
olmakta olup, hızla tüketilen teknolojik oyuncaklar haline gelmiştir. Bu noktada, tüketim 
kültürünün eleştirisini ele alarak, teknolojik belirleyicilik kuramını mobil cihazlar üzerin-
den gerçekleştirmek bütüncül bir bakış açısı sağlayacaktır.

4. Tüketim Kültürünün Eleştirisi ve Dijital Bağımlılık Fikri
Jean Baudrillard meta-gösterge teorisiyle kapitalist koşullarda üretilmiş malların nasıl 
maddi bir fayda getirmesi üzerinden değerlendirildiğini değil, göstergelerin tüketimi 
olarak ele alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Baudrillard, geç kapitalist toplumlarda 
elektronik kitle iletişim araçlarının rolünü gerçekliğin estetikleştirilmesi sanrısı fikriyle 
bağdaştırır. Bireyler, toplumsal yaşamdan ayrışır ve gerçeklik kavramını yitirir (Baudril-
lard, 1998). Featherstone, hayatın üsluplaştırılmasına gösterilen bu ilginin tüketim pra-
tiklerinin tasarlanması, satın alınması ve teşhir edilmesi sonucu bir hayat projesi haline 
geldiğini iddia eder. Ona göre bir hayat tarzı çerçevesinde tüketilen ürünler, tüketici ko-
numundaki bireylerin benliklerini teşhir etme fikridir (Featherstone, 2013, 155)

Bireyin kendisini tüketim toplumunda teşhir ederek var etmesi, kendisini olduğundan 
farklı bir toplumsal sınıfa ait göstermesi düşüncesi ile ilintilidir. Bu durum, modernite-
de olduğu gibi tekil bir egemen sınıfın kültür anlayışının diğer kültürlerden daha üstün 
olduğu fikri ile bağdaştırıldığında belirli bir tüketim kültürünü yakalama amacı taşımak-
tadır. Bunun için ekonomik büyüme ön plana çıkmakta ve tüketim kültürünü besleye-
rek, tüketerek gelişme düşüncesini ortaya koymaktadır. Baudrillard, ABD’deki büyüme 
oranına rağmen, yoksul kesimlerin de bulunduğunu belirterek ekonomik açıdan sadece 
Batı-dışı ülkelerinde değil, Batı ülkeleri içinde de sınıflı toplum yapısından dolayı kay-
naklanan zenginlik ve yoksulluk nosyonlarının bulunduğunu hatırlatır. Ona göre bolluk 
toplumu ya da kıtlık toplumu yoktur. Baudrillard, büyüme fikrini savunan toplumlarda 
zengin ve yoksul kesimler arasındaki uçurumun daha da açıldığını belirtir (Baudrillard, 
2015, 59-60). Tüketim kültürü beraberinde yeni ayrımcılık yapılabilme ihtimallerini de 
beraberinde getirir. Tüketimin niceliksel çeşitliliği bir ayrım gibi gözükse de aslında top-
lumda herkesin bir cep telefonunun, bir akıllı televizyonunun ve bir bilgisayarının olması 
tek tek ele alındığında bir öneme sahip olmamaktadır. 

Baudrillard, tüketimin çeşitli parçalarının geniş bir perspektifi oluşturduğunu belirterek, 
nesneler önünde eşitsizlik olmadığını ancak işlevsel kullanım, kültürel gelişim gibi un-
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surlarda radikal bir ayrımcılık olduğunu ortaya koyar. Bir ihtiyacın tüketici tabanından 
gelmediği, öncelikle seçkin sınıfın kullanımına sunulduktan bir süre sonra toplumdaki 
diğer sınıfların temel ihtiyacı haline geldiği bir tüketim ideolojisinde alt ve orta sınıfla-
ra ekonomik olarak tükettiklerinde özgürleştikleri ve daha çok gelişime açık olacakları 
fikri benimsetilmektedir (Baudrillard, 2015, 71). Buna göre kazanılan ücretten tasarrufa 
geçilmeden anında tüketilmesi, ihtiyaç olmadığı halde moda olanı yakalamak uğruna 
tüketim yapılması, ekonomik anlamda bireyin kapitalist toplumda ürettiği artı emeğin 
sermaye sahiplerine verildiği söylenebilir. Teknolojik belirleyicilik düşüncesinin kapita-
list mantık ile kamusal alanda kesişimi tüketim kültürü üzerinden gerçekleşmektedir: sü-
rekli modeli değiştirilen elektronik cihazların, daha hızlı, daha iyi görüntülü, daha büyük 
ekranlı vb. teknoloji fetişizmine ait satış fikirleriyle bireyi tüketime özendirerek tüketim 
kültürünün bir parçası yapması iddia edilebilir. 

Tüketim fikri, teknoloji ürünlerinde tek başına bir cihazın değişimiyle gerçekleşmemek-
tedir. İnternete bağlanma hızı en yüksek telefonun limiti, operatörün imkanlarıyla kısıt-
lanmaktadır. Ayrıca, mobil internet kullanımının kota limiti de bir diğer başka tüketim 
değişkenidir. Türkiye’deki 3G’den 4.5G’ye geçiş, bu anlamda üç temel değişiklikle ger-
çekleşebilmektedir: öncelikle operatörün altyapı sağlaması, bireyin 4G destekli yeni bir 
akıllı telefon edinmesi ve tüketeceği kadar kotasının olması. BTK’nın 30 Mart 2017’de 
açıkladığı verilere göre, 4.5G destekli GSM hattına sahip abonelerin sayısı 51.6 milyon 
olmuş, ancak hem cihazı hem de hattının aynı anda uyum sağladığı abone rakamı 19.2 
milyon olarak belirlenmiştir. 

Şekil 3. Türkiye’deki Mobil Şebekelere Abone Kullanıcıların Detayları 

(Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2017)

Bir diğer önemli rakam ise, 3G ve 4.5G hizmetlerinin kullanıcı verileri tablosunda göze 
çarpmaktadır. Buna göre 3G’den 4.5G’ye ilk üç aylık dönemde geçen abone sayısı 38 
milyondan fazlayken, 2017 yılı başı itibariyle 52 milyonu aştığı görülebilir. Hız artışının, 
kota kullanımını da iki katına çıkardığı görülmektedir. 2015 yılı itibariyle 165 bin Terabyte 
olan kota tüketimi, 2016 yılı sonu itibariyle 336 bin Terabyte’a çıkmıştır. Bireylerin sadece 
internet hızı artmamış, internet hızının artışıyla birlikte internet kullanımı da iki katına 
katlanmış ve eğer 4.5G teknolojisini desteklemeyen bir cihazları varsa, o mobil cihazı 
da yenisini satın almak suretiyle değiştirmek zorunda kalmışlardır. Bu durum, tüketim 
amaçlı tüketim fikrini göstermektedir. 
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Şekil 4. Mobil Abone Sayıları ve Internet Kullanımı Detayları (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2017)

İstatistik verilerine göre Türkiye’de 4.5G teknolojisine hızlı bir geçiş sağlanmış olduğu 
görülmektedir. Toplumun büyük bir çoğunluğunun gündelik yaşam pratikleri arasında 
yer edinmiş olan mobil cihazlar üzerinden internet kullanımına yoğun ilgi, dijital bağım-
lılık düşüncesini beraberinde getirmektedir. Bağımlılık, bir madde ya da davranışı kul-
lanmayı bırakamama veya kontrol edememe şeklinde ifade edilir (Egger & Rauterberg, 
1996). Dijital bağımlılık için ise gerekli şartları oluşturan temel etmen tüketim kültürü 
olmaktadır. Tüketim kültürü üzerinden şekillenen tüketim toplumunun bireyleri, kendi-
lerine sunulan teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi hissetmektedirler. Böylelikle 
bağımlılık sadece dijital olana değil, aynı zamanda alt ve orta sınıfların harcamalarını 
nereye yapmaları gerektiğine yönelik bilinç oluşturan küresel egemen sınıfa yönelik de 
gerçekleşmektedir. 

Sonuç
Türkiye’de teknolojik belirleyicilik fikri, ana akım egemen sınıfın ideolojik boyutlarından 
birisi olmaktadır. Sürekli bir şekilde tüketime yöneltilen, daha hızlı internete bağlan-
ma ihtiyacı hisseden ve satın alma eylemini teknolojik belirleyicilik düşüncesine göre 
ayarlayan toplumun bireyleri kendilerini esir alan bir tüketim sarmalına yakalanmışlar-
dır. Birey tüketerek sınıf atlayacağını zannetmekte, ancak tüketim sonucu egemen sını-
fın iktidarını yeniden üretmektedir. Kendisi için esas önemli olan önceliklerin farkına 
varmadan, kitle kültürü ile topluma dayatılan satın alma ve tüketme pratiklerini uygu-
lamakta ve sürekli tüketime itecek bir yapay hazzı yaşamaktadır. TÜİK istatistiklerinde 
görüldüğü üzere 3G’den 4.5G teknolojisine geçiş, daha çok veriyi daha hızlı tüketen bir 
toplumu yansıtmaktadır. Sınıf atlama fikriyle tüketime teşvik edilen toplumun çeşitli 
sınıf katmanları, eleştirel yaklaşıma göre daha çok tüketerek sınıflararası farkın daha 
da derinleşmesini sağlamaktadırlar. Tüketim odaklı mobil cihaz uygulamalarının sade-
ce %3’ünün iş ve üretkenlik temalı olduğu düşünüldüğünde (TechCrunch, 2017), mobil 
cihazlarla internete bağlanan bireylerin yapabilecekleri şeyler tüketime yöneliktir: daha 
çok video izlemek, daha çok fotoğraf bakmak, daha çok alışveriş yapmak, daha çok oyun 
oynamak, daha çok sosyal medyada vakit geçirmek vb. eylemler ile üretmeden tüketme 
fikri benimsetilmektedir. Böylelikle tüketici birey, küresel egemen sınıfın istediği şekilde 
tüketmekte, niceliksel olarak çok seçeneği olduğunu düşünse ve kendisini tükettiği ürün 
aracılığıyla teşhir edip farklı olduğunu iddia etse de aslında sahip olduğu yanlış bilinç 
yüzünden kapitalist sistem tarafından kendisine dayatılan tek bir yaşam tarzı için çalış-
makta olduğu söylenebilir. 
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Böylelikle, 4.5G uyumlu cep telefonuna sahip olmak için yapılan yeni bir mobil cihaz sa-
tın alma eylemi, operatörün belirlediği bir tarifeye geçme talebi ve beraberinde internet 
kotasının fazlalaştırılması sonucu daha fazla internet kullanımı ve şirketlerin egemen 
bulunduğu yeni medya ortamındaki (eskiden seçkinci, şimdi ise standart) bir kamusal 
alanda daha fazla bulunma isteği sonucu bireylerin tüketim için daha fazla tüketim yap-
maları gerektiğinin belirgin bir örneği olmaktadır. Birey, hem tüketmek için fazladan para 
vermekte, hem de tükettiği şeyler ile gün geçtikçe daha da üretim fikrinden uzaklaşıp, en 
değerli sermayesi olan zamanı harcayıp giderek yoksullaşmaya başlamaktadır. Bunun 
sebebi, teknolojinin aslında reel bir ihtiyaç olmaması, ancak ihtiyaçların sonsuzluğunu 
vurgulayan bir karaktere sahip olmasıdır. McLuhan’ın “Araç mesajdır” sözüyle de birleş-
tirilerek söylenebilir ki, mobil cihazların sadece üretimini değil içeriğini de belirleyen 
kapitalist düzenin, insan arzularını sonsuzlaştıracak şekilde tüketim kültürünü teknoloji 
üzerinden yeniden üretmesi söz konusudur. Bu bağlamda Türkiye’de 3G’den 4.5G tekno-
lojisine çok hızlı bir şekilde geçilmesi ve mobil cihazlar üzerinden salt tüketim fikrinin 
toplum tarafından benimsenmiş olması, teknoloji üzerinden uluslararası egemen top-
lumlara ve sınıflara bağımlı olunduğu fikrini getirir. Bu durum, dışarıdaki bir gelişmeye 
bağımlı hale gelmiş toplumun üretim dinamiklerinin, alışkanlıklarının ve ihtiyaçlarının 
tüketim merkezli hale gelmesine sebep olabilecektir. 
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