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“Gözlüğünüzden bile 
kitap okuyabilecek 
konuma geldik”

Günümüzde pek çok kişi tarafından sıkça kullanılan, elektronik cihazların ve bu 
cihazlarda kullanılan yüksek teknolojilerin bir ürünü olan elektronik kitaplar, hem 
kâğıt ve baskıdan hem de dağıtım gibi detayları göz ardı ederek okuyucuya ulaşıyor. 
Fakat elektronik kitapları tercih edenler kadar etmeyenler de mevcut. Kitabın 
doğal yapısını elektronik kitaplarda hissedemediklerini, elektronik kitap okurken 
odaklanamadıklarını ve gözlerinin ciddi oranda yorulduğunu belirten çok sayıda kişi 
var. Biz de elektronik kitap konusunu TBD Genç’ten Erdem Lafçı ve Ahmet Özdemir ile 
kısa bir söyleşi yaptık. 

Öncelikle e-kitap nedir?

Ahmet: E-kitap klasik bir tabirle elektronik 
ortamda oluşturulan veya basılı kitapların 
sayısal ortamlara aktarılmış haline denir. 
Benim kendi tanımımla koklamadan, 
dokunmadan okuduğumuz kitaplardır.

Erdem: Basılı olmayıp dijital ortamda 
kitaplara ve yazılara denir.

Sizce e-kitap kullanışlı mıdır?  

Ahmet: E-kitap son derece kullanışlı bir 
teknolojidir. Özellikle günümüz modern 
hayatının sürekli akan hızlı temposuna uygun 
bir teknolojidir.

Erdem:  Kesinlikle çok kullanışlıdır. Günümüz 
teknolojisiyle artık gözlüğünüzden bile kitap 
okuyabilecek konuma geldik diyebilirim.

Eğer kullanışlı ise neden kullanışlı?

Ahmet: Bütün kütüphanenize cebinize sığan 
özel cihazlarda, cep telefonlarınızda veya 
temelinde bilgisayar olan her türlü elektronik 
aygıtta ulaşabilirsiniz. Şehir içi günlük 
hayatta yanınızda taşımakta zorlanacağınız 
cilt cilt kitaplar yerine mobil cihazlarınızda 
kitaplarınızı okuyabilirsiniz.

Erdem: Artık telefonumuz tabletimiz olmadan 
dışarı çıkamıyoruz. Evden çıkarken tüm 
kütüphanesini yanında götürebilmeyi kim 

istemez. İstediğimiz her türlü içeriğe her 
zaman ulaşabiliyoruz ayrıca kitaplar ve 
dokümanlar üzerinde istediğimiz oynamaları 
orijinaline bir zarar gelir mi endişesini 
yaşamadan yapabiliyoruz.

Çevrendeki insanlar ve arkadaşların 
elektronik kitap okuyor mu?

Ahmet: Çevremde e-kitap kültürü yavaş 
yavaş oturuyor. Özellikle tablet kullanıcısı 
olanlar e-kitaplarla oldukça haşır neşir. Özel 
e-ink ekranlı e-kitap okuyucu cihaz sahibi 
olanlarsa her gittikleri yere bu cihazlarını da 
götürüyorlar.

Erdem:  Çevremdeki insanlar çok e-kitap 
okumuyor ama birçoğu dokümanları 
elektronik ortamdan takip ediyor. Tabletten 
dergi, gazete ve köşe yazarlarını okuyanların 
sayısı hayli fazla. 

Artıları ve eksileri neler?

Ahmet: En büyük artısı mobilitesi, 
ulaşılabilirliği, kâğıt masrafı olmaması, 
paylaşılabilirliği ve  etkişelimli hale 
getirilebilen yapısı sayesinde daha keyifli 
bir okuma deneyimi sunması. Eksileri ise 
kâğıt kokusunun olmaması ve alıştığımız 
sarımtırak kâğıtlara dokunamamız. 

Erdem: En büyük artısı çevre dostu olması, 
kolay erişilebilir olması. En büyük eksisi ise o 
dokunma duyusunu bize yaşatamaması.
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Dosya Dijital kütüphane 
u y g u l a m a l a r ı


