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Kağıtlara elveda
Yakın zamanda basılı dergi kalmayacak

Geçtiğimiz ay Newsweek dergisi son 
basılı sayısını yayımladı. Dünyanın 
en önemli, en prestijli dergilerinden 

biri olan Newsweek bile online yayıncılığın 
karşısında duramadı ve yenildi. Dergi bundan 
sonra yayın hayatına internet üzerinden devam 
edecek. 

Basılı medyada sorun yaşayan sadece 
Newsweek değil. Neredeyse bütün basılı 
dergiler ya zarar ediyor ya da ancak kendilerini 
geçindirebiliyor. Dergilerin çoğu mobil 
platformlara geçmeye çalışıyor. Amerikalı 
yayın tirajları denetleme kuruluşu olan 
Alliance For Audited Media’nın araştırmasın 
göre basılı yayınların yüzde 90’ı mobil içerik 
üretiyor. Bu rakam 2011’de ise sadece yüzde 
51 seviyesindeydi. Yayıncılar neredeyse bir 
panik içerisinde dijital ortama geçmenin 
yollarını arıyor.

Anlayışların değişmesi lazım
Yayıncıların çoğu kağıttan dijitale geçiyor ama 
yayın anlayışlarında çok büyük bir değişiklik 
olmuyor. Eskiden kağıt üzerinde basılan 
yayın, PDF şeklinde mobil ortama taşınıyor. 
Bu gerçek anlamda bir dijital yayıncılık değil 
ve yayıncıların geleceği için büyük riskler 
içeriyor. Şu an geleneksel basılı yayınlara 
alışmış kitleler için yayının aynen taranarak 
elektronik ortama aktarılması hoş gözükebilir 
ama yeni neslin beklentileri farklı. İnternette 
zaten binlerce haber, portal, online dergi 
ve inceleme siteleri var. Basılı yayınların 
internete geçerken bu sitelerden farklı olması 
dergi içeriğini sunarken de online dünyanın 
avantajlarından yararlanması gerekli. Bunu en 
başarılı bir şekilde yapanlardan birisi Wired 
dergisi. Wired’ın Ipad yayını dergi içeriğini 
tablete taşımakla kalmıyor videolar, grafikler, 
görseller gibi bir çok dijital özerlik içeriyor. Bu 
sayede dergiyi Ipad üzerinden okumak normal 
versiyonunu okumaya göre ekstra bir değer 
sağlıyor. Wired Ipad yayınını normal basılı 
yayınından çok daha ucuza satıyor. Ayrıca 
derginin basılı yayınına abone olanlar Ipad 
yayınına da ücretsiz ulaşıyorlar.
Basılıdan dijital yayıncılığa geçişte Wired 
benzeri örnekler çok göreceğiz. Bazı dergiler 
basılı yayınlarını direkt kaldıracaklar. 
Bazıları da Wired’ın yaptığı gibi yayını iki 
ayrı platformda götürecekler. Belli bir süre 
sonrasında mobil platform yeterince güce 
ulaştığında basılı yayın sona erecek. 
Tablet satışlarındaki bu artış ve insanların 
mobil uygulamalara olan ilgisi basılı medyanın 
sonunu hazırlayan temel faktörler arasında. 
Bunun yanında dijital ortam ve sosyal medya 
ile değişen insan karakterinin de etkisi büyük. 
Çoğu insan için artık bir makale veya haber 
okumak sosyal bir faaliyet. İnsanlar bir şey 
okuyup beğendiklerinde bunu arkadaşlarıyla 
paylaşabilmek veya yorum yapabilmek 
istiyorlar. Basılı yayında bu interaktivite 
mümkün değil. Hayat eskisine göre çok daha 
hızlı akıyor ve basılı medya bu hızın gerisinde 
kalıyor.

Dünyada trend hızlı bir şekilde dijital 
yayıncılığa doğru kayarken hala basılı 
yayınları savunanlar da yok değil. Bu kişilere 
göre: “Dijital yayıncılıkta ruh yok. İnsanlar 
dergilerine dokunmak istiyorlar ve dijital yayın 
bunu sağlamıyor. Ayrıca kağıdın kullanım 
kolaylığı da yadsınamaz.” Bu anlayış tamamen 
alışkanlıklara dayanıyor. Uzun yıllar basılı 
yayınları okumaya alışmış kişilere, özellikle 
de 50 yaş ve üzerine tablette dergi okumak 
zevk vermiyor. Ama şu unutulmamalı ki doğar 
doğmaz internet ile tanışmış çok farklı bir 
jenerasyon geliyor ve bu yeni jenerasyon için 
kağıt kokusunun fazla bir önemi yok!

Çevreye zararlı
Basılı yayınların çevreye de çok büyük zararları 
var. Green America’nın yaptığı bir araştırmaya 
göre ABD’de basılı dergiler senede toplam 
2.2 milyon ton kağıt harcıyor. Dergi 
kağıtlarının ancak yüzde 5’i geri dönüşümde 
kullanılabiliyor. Dergilerin çoğu en fazla 
bir sene sonra çöpe atılıyor ve bu çöplerin 
ancak yüzde 20’i geri dönüşümde kullanılıyor. 
Geri kalan çöp ise doğayı kirletiyor. Dergi 
basımında kullanılan mürekkep doğa için 
zararlı maddeler içeriyor. Bu zararlı maddeler 
çöp alanlarında toprağa karışıyor. Basımın 
tüm aşamaları ve okuyucuya ulaştırılması 
enerji tüketimi ve karbon salımı demek.

Basılı medya tamamen dijitale geçse dünyaya 
salınan karbon oranında hissedilir bir değişme 
yaşanabilir. Ayrıca basılı medya için kesilen 
ağaçlar azalır ve dünya daha yaşanabilir bir 
yer olur.

Gelecek dijital yayıncılıkta. Şu an okuduğunuz 
Bilişim Dergisi de bunun en güzel 
örneklerinden birisi. Nasıl papirusa elveda 
ettiysek günün birinde de kağıtlara elveda 
edeceğiz...

http://www.bilisimdergisi.org/s150


