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Kısa, atölye ortamında kollektif bir yapı içinde üretilen dijital hikâyenin, 
alternatif bir form olarak değişik mecralarda insanların kendi seslerini 
duyurmalarına olanak sağladığına dikkat çeken Şimşek, kısıtlı bir 
kadın grubu ile yürütülen atölye çalışmalarının yaygınlaşması ve 
Türkiye’de çevirimiçi medya içeriklerine henüz tanınmayan bir formun 
da katılmasını hedeflediklerini vurguladı.
Koray Özer

Kasım sayımızın ‘Dosya’ başlığı olan ‘Dijital okur-yazarlık’ konusunda Hacet-
tepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü, Toplum ve İletişim 
Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olan Burcu Şimşek ile bir söyleşi yaptık. 
‘Dijital hikâye’ alanında Türkiye’de ilk akla gelen isimlerden biri olan Şimşek, 
Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans diploması 
aldı ve Dünya gazetesinde gazeteci olarak üç yıl çalıştı. Daha sonra Hacettepe 
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda okutman olarak görev yaptı ve aynı 
zamanda Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bölümü’nde yüksek lisansını 
tamamladı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümü’nde başladığı doktorasına, yeterliği geçtikten sonra Avustralya’da 
QUT Bursu alarak Queensland University of Technology’de devam etti. Halen 
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü, Toplum ve 
İletişim Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışan Şimşek akadem-
isyen olmasının yanı sıra dijital hikâye anlatıcısı ve ayrıca öykü yazarı.

Dijital hikâyelerin yaygınlaşıp çevirimiçi medya içeriklerine katılmasını hedefliyoruz

Akademisyen,  Dijital Hikâye Anlatıcısı ve Öykü Yazarı 
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 -Dijital hikâye nedir, bildiğimiz hikâye 
anlatma tekniklerine göre farkları 
nelerdir?
 
-Dijital hikâye, 2,5- 3 dakikalık kısa ve amatör 
bir form olarak atölye ortamında kollektif 
bir yapı içinde her bir katılımcının kendi 
yaşamından bir hikâyeyi, kendi sesi ve istediği 
görsel öğelerle destekleyerek dijital ortama 
aktarmasıyla ortaya çıkartılan bir form. Hikâye 
anlatma teknikleri derken sözlü kültür içinde 
hikâye etme kavramına gönderme yaptığınızı 
düşünerek cevaplamak isterim bu sorunuzu. 
Dijital hikâye anlatımı gündelik yaşam 
içindeki hikâye anlatma pratiklerimizdeki 
öğeleri kullanır zaten. Ancak burada dikkat 
etmemiz gereken çok önemli bir nokta var, 
hikâye ve öykü kavramları arasındaki fark. 
Türkçe’de hikâye etme, hikâye anlatma 
kavramları ardalanında sözlü bir geleneği 
barındırır, ancak öykü yazılı bir form olarak 
bir edebiyat ürün türüdür.  Öykü, yazılı bir 
formdur ve belli tekniklerle ilerler ve aslında 
yazarın ustalık, bir nevi uzmanlığı ile bir ürünü 
ortaya çıkarmasıdır. Ancak hikâye anlatımı 
‘sıradan’ insanların herhangi bir uzmanlık 
bilgisi gerektirmeksizin yaşamlarında, 
tanıdıkları insanların yaşamlarından ya da 
çerçeveyi daha da büyütürsek ilgilendikleri 
insanların yaşamlarından insanlara dair 
anlattıkları öyküler.

-Kimler dijital hikâye anlatıcısı olabilir? 

-Herkes aslında hikâye anlatıcısıdır. Sadece 
yazının hükümdarlığında hikâye anlatmanın 
aslında öykü türünden önce insanlığın en 
başlarından itibaren varlık gösterdiğine 
dair kavrayışımız değişmiş durumda. Çünkü 
aslında gündelik yaşamımızı, yaşadıklarımızı 
birbirimize aktararak, ilişkiler kurarak 
yol alırız. Ancak bunlar büyük hikâyeler 

olmak zorunda değildirler. İşten çıkıp eve 
giderken yaşanan bir olay, evde çocuğumuzun 
konuşmaya başladığında söylediği ufacık bir 
kelimenin verdiği mutluluk, gezilen görülen 
yerlerden aktarımlar... Aslında yaşadığımız 
şeyleri yaşamımızdaki ve yaşamımıza girip 
çıkan insanlarla genellikle anlatılarımızla 
paylaşırız. 

-Dijital hikâye anlatımının yüz yüze hikâye 
anlatımından farkları neler? Sizce hangisi 
daha etkili?

-Dijital hikâyeler de aslında, atölye 
çalışmalarımızın en başında ‘hikâye çemberi’ 
dediğimiz bir aşamada, yüzyüze katılımcıların 
aktif etkileşimi ile ortaya çıkıyor. Hikâyeler 
genellikle anlatıcılarının paylaşıma girdikleri 
insanlardan gelen sorular ile onların merakları 
yönünde şekillenirler. Aynı hikâye farklı ilgi 
ve meraklara sahip gruplarda anlatılırken 
aslında özün de aynı olsa da bazı noktaları daha 
görünür hale gelirken, bazı noktaları daha 
önceki anlatımlara oranla daha az belirgin 
olabilir. Yüzyüze etkileşim içinde paylaştığımız 

hikâyeler, sohbet ortamına da bağlı olarak 
farklı hikâyelerin birbirine bağlanması ile daha 
uzun süreler alabilirken, dijital hikâyelerin belli 
bir süre kısıtlaması var. Aslında bu kısıtlama 
hikâyelerin en çarpıcı noktalarına yoğunlaşmayı 
gerektiriyor.

-İlk ‘Dijital hikâye’ler nelerdi? Akademik 
olarak dijital hikâyelerin ne zaman farkına 
varıldı?
 
-Dijital hikâye anlatımı Kaliforniya’da 1990ların 

ortalarında Dana Atchley ve sonralarında 
ona katılan Joe Lambert’in çalışmalarıyla 
ortaya çıktı. Dijital videolarla uğraşan bu 
isimler, çalışmaları devam ettikçe dijital 
teknolojiler hakkında bir uzmanlık bilgisine 
sahip olmayan insanların da dijital olarak 
anlatılarını paylaşabilmelerini sağlayan 
bir birlikte üretme pratiği geliştirdiler. 
1990’larda dijital teknoloilerdeki gelişmeler, 
kişisel bilgisayarların, yazıcıların ve dijital 
kameraların yaygınlaşması ile çevirimiçi 
içerikler çoğalmaya başladı. 

-Sizin dijital hikâye anlatımıyla 
karşılaşmanız nasıl oldu?  

-Benim dijital hikâye anlatımı ile 
karşılaşmam 2009 yılında Avustralya’ya 
Queensland University of Technology’e 
(QUT) Prof. Dr. John  Hartley ile ziyaretçi 
akademisyen olarak beş aylığına çalışmaya 
gitmem ile oldu. Zaten süre sonunda 
akademik seyrimin dijital hikâye anlatımı 
ile devam edeceği kesinleşmiş oldu. Orada 
‘Dijital Hikâye Anlatımı’ atölye çalışmalarını 
yürütebilmek için gerekli olan kolaylaştırıcı 
eğitim ve seminer programını tamamladım 
ve o eğitimde kendi dijital hikâyemi yaptım. 
Sürecin kendisi hem heyecan verici hem 
de yorucuydu. Ancak burada yürüttüğümüz 
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 -Gelecekte dijital hikâye anlatımıyla ilgili 
yapmak istediğiniz projeler neler?

-Daha kısıtlı bir kadın grubu ile yürüttüğümüz 
Amargili Kadınlarla Dijital Hikâyeler projesinin 
amaçlarına sadık kalarak farklı kadın grupları 
ile dijital hikâye anlatımı atölye çalışmaları 
yürütmeyi ve www.dijitalhikayeler.org’da 
dolaşıma giren dijital hikâyelerin sayısını 
arttırmayı istiyoruz. Farklı sivil toplum örgütleri 
ve kuruluşlar ile işbirlikleri geliştirmek kimi 
durumlarda sektörel partnerlerle de çalışarak 
dijital hikâyelerin yaygınlaşmasını ve Türkiye’de 
çevirimiçi medya içeriklerine henüz Türkiye’de 
tanınmayan bir formun da katılmasını 
hedefliyoruz. Tabii ki bu süreç aslında dijital 
teknolojilerle mesafeli ilişkileri olan grupların, 
toplumsal yaşama katılımlarına da katkı 
sağlayacak kuşkusuz, bireysel ifadelerin 
artmasının yanında.

- Teşekkür ederim.

-Bu yeni forma gösterdiğiniz ilgi için biz de ekip 
olarak teşekkür ederiz. 
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projenin temelleri o atölye çalışmasında atıldı aslında. 
Süreç içinde zaten dünyada ‘Dijital Hikâye Anlatımı 
Hareketi’ içinde çok önemli bir isim olan John Hartley 
ve QUT içindeki Dijital Hikâye Anlatımı Ekibi’nde pek çok 
toplumsal projede çalışmış olan Dr. Jean Burgess ile 
Türkiye’de yürüttüğümüz projenin yapılandırılmasında 
önemli katkıları oldu.
 
-Dijital hikâye anlatımı çalışmalarının ülkemizdeki 
süreci nasıl? Yürüttüğünüz proje ile ilgili biraz 
daha bilgi alabilir miyiz?

-Türkiye’ye döndükten sonra Hacettepe Üniversitesi 
İletişim Fakültesi’ne dijital hikâye anlatımı atölye 
çalışmaları yürütecek bir ekibin kurulması için gerekli 
girişimleri yaptım ve kurucu dekanımız Prof. Dr. Asker 
Kartarı bu ekibin kurulmasına onay verdi. Amargili 
Kadınlardan Dijital Hikâyeler Projesi de bu ekibin 
yürüttüğü atölyelerle ilerledi. Projemize Hacettepe 
Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi destek verdi. 
Bir sivil toplum kuruluşu olan Amargi Kadın Akademisi, 
proje ortağımız olarak bu çalışmanın yürütülmesinde 
atölye çalışmalarımıza mekân sağladığı gibi iletişim 
ağlarını da kullanmamıza izin verdi.  Projeye, gerekli 
kolaylaştırıcı eğitimine atölye çalışması ile başlayıp 
proje içinde gerçekleştirilen atölyelerde yer alarak 
devam ettik, yakın zamanda seminer modulü ile projeyi 
tamamlayacağız. Böylece bu ilk projemizde çalışan 
arkadaşlarımız farklı amaçlarla farklı gruplardan 
katılımcılarla  dijital hikye anlatımı atölye çalışmalarını 
sürdürebilecek donanıma kavuşmuş olacaklar. Özverili 
bir ekip çalışması söz konusu, dijital hikâye anlatımı 
atölye çalışmalarında. Hacettepe Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nde kurulan ekip de aynen böyle özverili bir 
ekip. 

-Sizce insanlar neden dijital hikâye anlatmak 
istesin? 

-Çevirimiçi medya aslında Facebook, Twitter, YouTube 
gibi paylaşım siteleri ile kişilerin kendi yaşamlarından 
belli noktaları görünür kılmalarını ve özellikle kendi 
çektikleri fotoğrafları kendi kullanıcı hesaplarına 
yükleme alışkanlığı geliştirmesi ile sıradan yaşamların 
yayına açılmasını sağladı. Dijital hikâye anlatımı, 

alternatif bir form olarak değişik mecralarda 
insanların kendi seslerini kişisel ve politik 
amaçlarla duyurmalarını sağlama olanağı 
veriyor. 

-Dünyada dijital hikâyelerin kullanım 
amaçları neler? 

-Dijital hikâye anlatımının en temel özelliği, 
kişilerin kendi deneyimlerini, kendi sesleri ve 
kendi seçtikleri görsellerle dolaşıma sokmaları. 
Bu özellikle özellikle marjinalize edilen, sesi ana 
akım medyada duyurulmayan ve duyulmayan 
bireylerin ve toplulukların kendilerini ifade 
etmeleri için hem etkili hem de kollektif bir 
ortamda üretilen bir form olması bakımından 
kullanılıyor. Sözlü tarih çalışmalarından IT 
eğitimlerine, gençlik projelerinden kalkınma 
programlarına kadar pek çok projede tek 
başına ya da farklı uygulamaların yanında 
yardımcı bir form olarak kullanılabilir. Ancak 
bu noktada önemli olan kolaylaştırıcı ekibin her 
bir projenin yapısına göre atölye koordinatörü 
tarafından yapılandırılması ve kullanılacak 
stratejilerin belirlenmesi gerekiyor.
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