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Prof. Dr. John Hartley:
Dijital okur-yazarlık olmadan, hayal gücümüzü modernize edemiyoruz

27. Bilişim Kurultayı’nda ‘’Dijital Okur-Yazarlığın Kullanımları: Topluma Yayılan Yaratıcılık ve Yenilik Kültürü’’ başlıklı 
konuşması ile izleyenlerle buluştu.

Makbule Çubuk

Avustralya Araştırma Kurulu akademi üyesi olan Prof. Dr. John Hartley, Avustralya Araştırma Kurulu Yaratıcı Endüstrilerde 
Mükemmeliyet ve Yenilik Araştırma Merkezi (Australian Research Center Center for Excellence in Creative Industries and 
Innovation) araştırma Direktörü ve ‘’Tüketici Yurttaş’’ Program 3 lideridir. Avustralya Ulusal  Üniversitesi ve City Univer-

sity Londra’da da ziyaretçi profesör olarak çalışmaktadır. Queensland Teknoloji Üniversitesi (QUT) Yaratıcı Endüstriler Fakültesi 
kurucu dekanı olan Hartley, 2009 yılında QUT’nin ilk ayrıcalıklı profesörü ünvanı ile ödüllendirildi. John Hartley, daha önce Ingiltere’de Cardiff Üniversitesi 
Gazetecilik, Medya ve Kültürel Çalışmalar Okulu’nun açılış dekanı olarak ve Tom Hopkins Medya Araştırma Merkezi direktörlüğü görevlerini yürüttü.  Edith 
Cowan Üniversitesi, Murdoch Üniversitesi ve Galler Polyteknik Üniversitesi’nde çeşitli görevlerde bulundu. Queensland eğitim sisteminin geliştirilmesi için 
kurulan eğitim komisyonlarında ve federal boyutta uluslararası eğitim olanaklarının artırılması konusunda bakanlık danışmanı olarak görev yaptı. Halen 
UNSW’de Gazetecilik ve Medya Araştırma Merkezi’nde, Almanya’da Eğlence Master Takımı ve Kanada’da Kültür, Kimlik ve Eğitim Merkezi’nde uluslararası 

danışma kurullarındadır. Yirmi kitabı ve iki yüzün üstünde makalesi olan Prof. Dr. John Hartley’nin yakın zamanda yayınlanan 
kitapları arasında ‘’Television Truths’’ (Blackwell 2008), TV50: Fifty Years of Australian Television (2006), Creative 

Industries (ed., Blackwell 2005), A Short History of Cultural Studies (Sage 2003), Reading Television (John 
Fiske ile birlikte; 25. yıldönümü baskısı, Routledge 2003), Communication, Cultural and Media Stud-

ies: The Key Concepts (3. baskı, Routledge 2002), American Cultural Studies (Roberta Pearson ile 
birlikte, Oxford UP 2000), The Indigenous Public Sphere (A. McKee ile birlikte, Oxford UP 2000), 
Uses of Television (Routledge 1999) and Popular Reality (Arnold 1996) yer alıyor. Hartley, Inter-
national Journal of Cultural Studies’in kurucu editörü, Television and New Media, The Interna-
tional Journal of Learning and Media, Creative Industries Journal, Chinese Journal of Communica-
tion, Popular Communication , Investigaciones de la Comunicacion, Communication and Critical/
Cultural Studies, Cultural Studies Review, Chinese Journal of Cultural Studies (Pekin), Critical 
Arts (Güney Afrika), Continum, Journal of Media and Culture (Avustralya) gibi akademik dergilerin 
akademik kurullarındadır. 2004- 2006 yılları arasında Iletişim ve Kültürel Çalışmalar biriminin 
başkanlığını yaptığı Avustralya Sosyal Bilimler Akademisi üyesi, Ingiltere’deki Royal Society of 
Arts’ın yaşamboyu üyesi ve Avustralya Yüzyıl Nişanı sahibidir. John Hartley, 2009 yılında Avus-
tralya Hizmet Nişanı ile ödüllendirildi.
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Makbule Çubuk: Dijital teknolojilerin hızlı gelişimi medya içeriğinin üretimini ve tüketimini nasıl 
değiştirdi? Özellikle üreticiler ve tüketiciler arasındaki ilişki düşünüldüğünde? 

John Hartley: Asıl değişim,  içerik üreten organizasyonlardan trafik üreten organizasyonlara 
doğru oldu aslında. Radyo ya da televizyon programı yaptıgınız zaman “içerik” yayın oluyor. Yayın 
şirketleri bu programa izleyicilerin ilgisini çekebilirlerse kar elde edebiliyorlar. Fakat dijital 
medya bu şekilde çalışmıyor. Dijital medyada insanlar kendi içeriklerini kendileri oluşturuyorlar. 
Şirketleri karlı kılan ne kadar kişinin bu platformu kullandığı oluyor. Trafik ne kadar çok kişinin 
ziyaret ettiği ve nasıl etkileşime geçtiğidir. Bu yüzden program yapmaktan uzaklaşıp kişilerin 
birbirleri ile etkileşime geçeceği alanlar yaratıp, kendi programlarını kendilerinin yapmaları 
durumuna geçiş yaptık.
     
M.Ç: İkinci soru filtreleme ile ilgili. Online medyanın getirileri ile risklerini dengelemek ciddi bir 
durum haline geldi. Sizce devletler ya da aileler bu durumla nasıl mücadele etmeliler? 

J.H: Durun… :) Aslında ilk önce her yeni medya teknolojisinin başlangıcında bir korku olduğunu 
söylemek isterim. İnsanlar baskı ile ilk  karşılaştıklarında, televizyon, radyo ya da sinema ilk 
ortaya çıktığında aynı korkuya sahiptiler. Dolayısıyla biz analistçilerce anlaşılması gereken, bu 
tarz medyada ne olduğundan çok, özellikle genç insanlar tarafından bu tarz içeriklere erişimin 
kontrolsüzce olmasının daha önemli olduğu. İnsanların asıl korktukları bu. “Orada tehlikeli birşey 
var mı ? ” dan çok “Ailemin ya da vatandaşlarımın izlediklerini kontrol edebilirim!” ile alakalı 
birşey.
Bana göre, tarih bize filtrelemenin ya da kısıtlar koymanın yeni medya teknojilerinin gelişmesine 
karşı geçici koruyucu bir reaksiyon olduğunu ve her zaman başarısızlığa uğradığını göştermiştir. 
Ve her zaman kendi yolunu bulmuştur. 19.yy’ la kıyasla tiyatro, gazete ve kitaplarda daha az 
sansüre maruz kalıyoruz. Günümüzde bu aralar o kadar popüler olmayan televizyon hakkında 
daha az eleştiri alıyoruz. Tüm dikkatler yeni teknolojiye dönmüş durumda: “ Online Medya”. 
Online medyada riskler mevcut, bununla beraber yolda karşıdan karşıya geçerkende riskler 
mevcut. Sonuçta çocuğunuza: “Dışarı çıkıp karşıdan karşıya geçme” demiyor, “Karşıdan karşıya 
geçmenin güvenli yolu budur” diyorsunuz. Yani ailelerin ya da devletlerin ne yapmaları gerektiği 
sorunuza cevabım  çocuklarına ya da vatandaşlarına nasıl güvenli hareket etmeleri gerektiğini 
öğrenmelerini teşvik etmeli olduklarıdır.

M.Ç: Yani onları kontrol etmeliler?

J.H: Hayır, onları kendilerini kontrol etmeye yöneltmeliler.

M.Ç: Kendi kendini kontrol etmeyi nasıl başarabiliriz?

J.H: Egitim ile. Uzun bir süreç.  Herşey açık. Tarihsel süreçte 500 yüzyılı aşkın bir süredir, 
insanlar eğitilince ve kendi kendilerini düşünmeye başlayabildiklerinde kendi hırslarını kontrol 
edebiliyorlar. Bu aslında tekrar tekrar süregelen bir durum. Eğitebildiginiz kişiler bunu yapabilir, 
eğitilmeyen kişilerin kontrol edilmeye ihtiyacı vardır. Fakat eğitimin kendisininde yenilenmeye 
ihtiyacı olduğunu söylüyorum. 
Çoğu okul birçok dijital medyanın kullanılmasını engelleyip yasaklıyor. Bu durumdan öğrencilerin 
öğrendikleri şey, okulun öğrencilerin bu yeni medya ortamını kullanmayı öğrenmeyi ögrencileri 

desteklemekten çok  kontrol etmekle ilgilendikleri. Dolayısıyla çoğunlukla okul dışında bu medya 
ortamına ulaşmaya çalışıyorlar. 

19.yy da Richard Carlyle adında ünlü bir radikal yazarın “Her iyi kitabı kanunen yasaklayın” şeklinde 
bir sloganı  vardı. Çünkü bu durum insanların ilgisini çekiyor ve görmek, okumak istiyorlar. Aslına 
bakarsanız herşey açık. Engelleme ve yasaklama insanların devlete karşı güvenlerinini sarsıyor. 
Ayrıca asla kendilerini koruyabilecek pratik bilgilere ulaşamıyor; asla kendi hareketlerinin 
sorumluluğunu alabilecek yeteneklere nasıl sahip olabileceklerini öğrenemiyorlar. Bu iyi bir 
egitim şekli olmaz mıydı? Bence devletler bunu denemeli. İnsanların sosyal ağ sitelerinde birbirleri 
ile etkileşime geçtiklerinde dikkat edilirse, sıklıkla birbirlerinin hareketlerini düzenlediklerini 
görürüz. “Ateşleme” ve “ Oltalama” diğerleri tarafından düzenleniyor. Ama onlar herhangi bir 
otorite tarafından kontrol edilemezler. Sorunuza kısaca cevabım şöyle: İnsanlara güvenin.  

M.Ç: 20.yy Amerikan çağıydı. 21.yyda Çin süpergüç olarak ortaya çıkıyor. Gelecek hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 
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J.H: Bence bu gerçekleşeçek. Benim hissettiğim, Amerikanın eskiden olduğu gibi bir 
güç olmadığının açık oldugu. Çin hakkındaki çarpıcı gerçek modernizasyondaki hızı 
değil, aynı zamanda meydana gelen değişiklikleri gerçekleştirmek ve adapte etmekteki 
istekliliği. Resmi olarak komünist bir devlet olmasına rağmen girişimciliğin bir sürü 
çesidini denemek ve gerçekleştirmek istiyor. Politik güç sorusu önemli aslında fakat 
bunun yanında insanların enerjisinide dikkate almamız gerekir. 
Çin, Hindistan ve Kore, Günet Afrika gibi diğer gelişen ekonomilerin gücün jeopolitik 
dengesini değiştirmesi beni etkiliyor. Bu yüzden aslında bu yüzyılın Çin yüzyılı degilde 
gelişen ekonomilerin yüzyılı olacağını düşünüyorum. 

M.Ç: Sosyal dönüşüm kültürel endüstrileri nasıl etkiliyor? 

J.H: Kültürel  endüstrilerin sosyal dönüşümü etkilediğinden- hangisinin sebep, 
hangisinin sonuç olduğu hakkında pek emin değilim. Yazılarımdada tartıştığım 
aslında teknolojik değişimin sadece yeterli olmadığıdır. Toplumdaki tüm insanların 
enerjilerinide bu değişime dahil etmenin yollarını bulup daha sonra bu değişimi 
incelemelisiniz.
Değişimin hızı da değişmekte ve her geçen gün oda hızlanmakta. Eskiye kıyasla, 
değişime dahil olan kişilerin sayısı inanılmaz derecede arttı. Dolayısıyla, Çinde, 
Hindistanda ve burada(Türkiye’de) önceden ekonomiye dahil olmayan ama şimdi 
olan bir sürü kişi var. Önceye kıyasla daha fazla sayıda eğitim almış kişi mevcut. 
Çoğunlukla geleneksel sebeplerden dolayı ekonomiye önceden dahil olmamış  bir 
çok kadın ekonomiye dahil durumda. Sonuçta ekonominin hızı, oranı ve kapsamı  hiç 
olmadığı kadar hızlı. Ve bence bu durum bize toplumun nasıl işlediği hakkında eskiden 
olduğundan daha çok bilgi sahibi olmamıza fırsat sunuyor. Toplumun yönetimini 
küçük ve elit bir tabakaya bırakmak zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Böylelikle 
kendi kendimize bunu yapabiliyor duruma gelebiliyoruz.        

M.Ç: Dijital literatürün multimedya dünyasında kullanımları nasıl? 

J.H: Benim anlatmaya çalıştığım, “dijital literatürün” bir yetenek olmadığı aslında. 
Microsoft ürünlerinin, Office’in mesela nasıl kullanıldığınında dijital literatür olmadığı. 
Bundan çok daha fazla bir durum söz konusu. Kişilerin kendilerini ifade edebilme 
yollarını bulmaları  için değişik medya ortamlarını bulmalari ile ilgili. “Benim için 
anlamlı olan  ne?”, “İlişilerim ne?” ya da “Kendimi nasıl gerçekleştirebilirim?” dijital 
literatürün bir parçası.  
Bir kere dijital medyanın kendini ifade etme ve kendini tanıma olduğu noktasına 
ulaştıktan sonra, sadece kişisel değil, bilim, gazetecilik  ve yaratıcı çalışma (örn. 
yaratıcıi kurgusal hikayeler) gibi hedef amaçlı kullanılabileceğininde farkına varılması 
gerekiyor ki bu beceriler dijital medya vasıtasıyla herkes tarafından erişilebilir 
olmasıyla geliştirilebilir.  
Kısaca söylemek gerekirse “dijital literatür”, sadece çalışma hayatı için insanların 
yeteneklerini geliştirmekle alakalı değil, o olmadan bilimi, gazeteciligi ya da hayal 
gücümüzüde modernize edemeyiz. 
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