
1963 yılında “Geleceğin Çehresi” adıyla yayımlanan ilginç kitabının 155. Sayfasında Arthur Clarke, “Tanrılar bir kimseyi mahvetmek istedikleri zaman ona televizyon vererek işe 
başlarlar,” deyip çocukların 1960’lı yılların başlarında günde dört saat  televizyon izlemesinin tehlikelerine işaret ediyordu. Aynı zamanda “Biz artık aksiyon adamları değil, bir 
seyirciler ırkı olmak yolundayız,” saptamasını da yapıyordu...    

Bugün ABD’de yapılan araştırmalarda tv izlenme oranları yine günde 3-4 saat arasında değişiyor. Yine ABD’de insanların günde 4 saat civarında çevrimiçi olarak bilgisayarlarının 
başında zaman geçirdiği biliniyor.  Artık çevrimiçi, çevrimdışı bilgisayarlara ve mobil cihazlara harcadığımız zamanın uykuda geçirdiğimiz zamanla yarıştığını rahatlıkla 
söyleyebiliyoruz. 

Televizyonun biz dünyalıları mahvedip mahvetmediği  tartışılabilir ama web 2.0’dan sonra  “teknoloji yapar Dünyalı bakar”  ya da Clarke’nin söylediği gibi “seyirci ırkı” sıfatını artık 
hak etmediğimiz de açık. Çoğumuz Faceebook,Twitter, Youtube veya blog benzeri sitelerde yazı, fotoğraf ve video yoluyla kendimizi ifade ediyor, hizmet satın alıyor ya da yaşam 
kalitemizi yükselteceğine inandığımız ilişkiler kurabiliyoruz. Genel eğilim doğrultusunda özel hayatımızın bir bölümünü kamuya yani “sanal kamusal alana” açabiliyor ve başkasının 
bizim de izlememizi istediği görüntülerini oturduğumuz yerden izleyebiliyoruz. 

Dijital hikâye anlatımı, “sanal kamusal alanda” harcadığımız zamanı/emeği estetize etmek için atılmış  adımlardan biri. İlk örnekleri  1990’lı yıllarda görülen dijital hikâye 
anlatımı, var olan dosya formatları yardımıyla (yazı, resim, video, sunu gibi) kendinizi, hikâyenizi  anlatıp bunu da yine sanal ortamlarda izleyicilere sunmaya 
dayanıyor.  Böylece, “çektim, ay çok güzel oldu, internete koydum, hadi herkes izlesin” süreci, estetik ve teknik bilgiyle desteklenerek 
ortaya izlenebilir, kendi meramını anlatabilir ürünlerin çıkması sağlanıyor... 

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’den  Burcu Şimşek’le dijital hikâye anlatımı üzerine 
konuştuk. Konunun dünyaca ünlü uzmanlarından biri olan Prof. Dr. John Hartley’le  de Makbule 
Çubuk interneti ve dijital okuryazarlık kavramını masaya yatırdı. Hartley,  internete yalnızca 
teknik açıdan değil iletişim felsefesi açısından da yaklaşabilen bir akademisyen...    

CHP Uşak Milletvekili Prof.Dr.Osman Coşkunoğlu’nu, bilişimci olup da tanımıyanımız yoktur 
sanırım. Coşkunoğlu’nun Arzu Kılıç ve Aslıhan Bozkurt’la yaptığı söyleşi bilişimin siyaset dışı 
kalamayacağının bir kanıtı gibi. Ses getirecek bu söyleşide hem bilişimi hem de güncel siyaseti 
bulacaksınız...

Saygı ve sevgilerimle
Koray  Özer

(*) “Dijital” yerine “sayısal” s özcüğünü kullanmamıza konunun uzmanları karşı çıktı. 
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