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Sanalda 
“konuşturulan” 
edebiyat, 
yükselişte ama…

 “Nitelikli azınlığın” işi olduğu vurgulanan edebiyatın, sosyal 

medyaya yansıması tartışılıyor. 

Genç kuşağın ilgisinin sosyal medya aracılığıyla edebiyata 

çekileceği belirtilirken yazılan tüm yazı ve şiirleri,anlamından 

uzaklaştıran bir süreç yaşandığını düşünenler de var. Sosyal 

medyada öne çıkarılan “alıntı ve özlü” sözlerin, “az ve öz” bir 

edebiyat anlayışını temellendirdiği, “minimalist” bir eğilim ve 

yönelim olduğu görüşü dillendiriliyor. 

Aslıhan Bozkurt
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G
elişen teknolojiyle birlikte sosyal ağlar 
(medya), yaklaşık 10 yıldır en yaygın 
iletişim araçlarından biri olarak öne 
çıkıyor. Kimilerince “insanlar arası 
iletişimi” kopardığı iddiasıyla eleştiriliyor, 
yapay olduğundan şikâyet ediliyor ama 

neredeyse artık herkes, etkin birer sosyal medya 
kullanıcı durumunda. Türkiye’de sosyal medyanın 
“zararlı” olduğu tartışmaları yaşanadursun 
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) internet 
kullanıcılarının yüzde 70’i, Facebook kullanıcısı. 
Her 20 dakikada, 1 milyon bağlantı paylaşılıyor, 
10 milyondan fazla yorum giriliyor ve ortalama bir 
kullanıcının 130 arkadaşı bulunuyor. 

Kişilerin internet üzerinde birbirleriyle yaptığı 
diyalog ve paylaşımların bütünü olarak 
değerlendirilen sosyal ağlarla herkes, aradığı ve 
ilgilendiği sayısız içeriğe ulaşabiliyor. İnsanların 
bilgi ve içerik paylaşmasını sağlayan bu ağ ve 
uygulamalarda üretilen amatör içerikler de 
giderek artıyor ve artık sayısal dünyada birer 
değere dönüşüyor. 

Zaman ve mekân sınırlaması bulunmayan, 
paylaşım ve tartışmanın esas olduğu insanî bir 
iletişim şekli olan sosyal medya, günümüzde yoğun 
bir şekilde hayatımızın her alanını etkilerken tabiî 
ki edebiyat dünyasına da yansıdı. Sosyal medyayı 
oluşturan Facebook, Twetter, Instagram ve kısa 
mesajlar (Short Message Service-SMS) yeni bir 
yazı, şiir ve metin türünü ortaya çıkardığından 
söz ediliyor. 
Okumayı sevmeyen bir toplum olduğumuz ve 
günümüzde hızın öne çıkmasıyla, başlangıçta 
sosyal medyada özellikle yeni neslin, hem her 
türlü bilgiyi hem de duygu ve düşüncelerini, 
kısa ve “hap” gibi almayı tercih etmelerine 
tanık olduk. İşte o dönem, sosyal medyada 
paylaşılan mail, yazışma ve mesajlarda 
kullanılan “merhaba yerine mrb”, “selam 
yerine slm” gibi bozuk Türkçeyi içeren 
kısaltmalar, dil bilgisine önem verenlerde 
endişe ve rahatsızlık yarattı. Özellikle cep 
telefonundan mesaj atarken hızlı yazabilmek 
adına kelime ve cümlelerin yaralandığı bir 
süreç birçok edebiyat tutkununda üzüntü 
yarattı. 
Ama son birkaç yıldır, basılı edebiyat ile 

sosyal medyanın rekabeti sonucunda 
edebiyatın kendini sosyal medyada 
göstermeye başladığı, sosyal medyadan 
ilham alındığı ya da sosyal medyaya ilham 
olunduğunu görüyoruz. Sosyal medya 
kullanıcılarından kimileri, bazen kendi, çoğu 
zaman da saygın edebiyatçılardan alıntı, söz 
ve şiirleri yoğun bir şekilde paylaşıyor bu 
sanal ortamda. Bu arada yapılan alıntıların 
ait olduğu konusunda bazı yanlışlıklar da 
meydana gelebiliyor. Sosyal medyada bir 
sözün hem Mevlana, hem Yunus, hem de 
Shakespeare’e ait olduğu yazılabiliyor. 
Hatta hiç söylemedikleri sözler bile 
edebiyatta üstatlara aitmiş gibi gösterilerek 
sanal ortamda hızla yayılabiliyor. Yazdığı 
basit bir cümleye ünlü şair ve yazarların 
adını koyanların yanında daha önce yazılmış 
şiir ve cümleleri kendilerine mal edenlere 
de rastlanıyor. 
TBD BİLİŞİM Dergisi olarak Mart sayımızın 
“Dosya” sayfalarında, “Sanal ortama 
paylaşılan edebiyat” konusunu ele aldık. 
Bu kapsamda Boğaziçi Üniversitesi 
Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü 
Öğretim Üyesi Yazar ve Akademisyen 
Prof. Dr. Murat Gülsoy, fantastik edebiyat 
türünün genç yazarlarından Yazar, 
Çevirmen, Çizgi-roman Senaristi Murat 
Başekim,  Yazar, Çevirmen, Editör Kevser 
Ruhi, Yazarlar Murat Darılmaz ve Suzan 

Bilgen Özgün sorularımızı yanıtlayarak 
görüş ve değerlendirmelerini bizimle 
paylaştılar. 

Sosyal paylaşım ortamlarının sürekli 
“belirli bir gündemi” dayattığı ve bunun 
“yazar için sakıncalı” bulduğunu söyleyen 
Prof. Dr. Gülsoy, “Yazarın kendini ortak 
duygu ve düşünceden koruması gerekir” 
dedi. 

İnternetin, kültür üretimi için müthiş 
olanaklar sunduğuna işaret eden Gülsoy, 
gelecekte bugünün bloggerları arasından 
önemli yazarlar çıkacağını söyledi. 

Hiç kitap okumamakla övünen insanlar 
olduğunu anımsatan Başekim, insanların 
kitap okumak yerine tweet aforizmaları 
okuyacak kadar “sabırsızlaşıldığına” 
değinip “Kitabı odada tek başına 
okumak değil, sosyal medyada okumak 
daha önemli bu aralar” saptamasında 
bulundu. 
“Sanal dünya ile edebiyatçıların yarattığı 
dünya arasında aslında çok fark yok” 
saptamasında bulunan Ruhi, sosyal 
medyadaki yazma çabasına “olumlu” 
baktığı ve edebiyata katkısı olduğunu 
belirtti.  Ruhi, sosyal medya edebiyatının 
kendi içinde, kendi ölçütleriyle 
değerlendirmesi gerektiğine işaret etti.
Günümüzde herkesin, “görünür olmak” 
gibi bir kaygı taşıdığını aktaran Darılmaz, 
görünür olmanın, yazma ve üretme 
kaygısının önüne geçtiğini söyledi. 
Edebiyatın tarih boyunca “nitelikli 
azınlığın” işi olduğunu vurgulayan 
Darılmaz, sosyal medyada “kelimeleri 
konuşturanların”, edebiyata katkısının 
sıfıra yakın olduğu görüşünde.
Edebiyatı yayın mecralarının 
belirlememesi gerektiğine inandığını 
bildiren Özgün ise, sosyal medyada 
yayınevlerindeki gibi bir denetim ve 
düzeltme olmadığına dikkat çekti. Özgün, 

sosyal medya ile edebiyatın olabilirliğinden çok 
paylaşılabilirliği olduğunu düşünüyor.

“İyi edebiyat” arayışı,  “var olmayı” 
sürdürecek
Görüştüğümüz yazarlar, sosyal medya ya da 
internetin, kitap okuma oranlarını düşürdüğüne 
inanmadıklarını vurgulayıp “iyi edebiyat” arayışının 
her zaman olduğu gibi  “var olmayı” sürdüreceğinin 
altını çizdiler. 
Olay, düşünce, duygu ve hayalleri dil aracılığı 
ile estetik bir şekilde ifade etme sanatı olarak 
tanımlanan edebiyat (yazın), tarihin her döneminde 
insanlık için hep anlamlı, değerli ve toplumun 
bir aynası oldu. İşte tam da bu nedenle edebiyat, 
günümüzde hayatın bir parçası haline gelen 
sosyal medyada da önemli bir yer tutuyor. Bazı 
edebiyatçılar sosyal ağlara, “kaygı” hatta “suya 
yazılan yazı” gibi bakarken zamanın ruhuna uygun 
olan bu yeni alan, herkesi kendine çekiyor. Uzak 
kalmak artık zor ve birçok kolaylığı var. Usta, 
genç ve yazar adayları, eleştirmenler, okurlar, 
yayınevleri, kitapçılar, organizatörler, ajanslar, 
reklamcılar bu ağ üzerinden birbirleriyle iletişime 
geçiyor, okudukları kitapları tartışıyor, yeni çıkan 
kitaplardan haberdar oluyor, yeni basılacak kitaplar 
konusunda nabız yokluyor, okurların fikrini alıyor. 
Sosyal medyada üretilen bir edebiyat olduğu 
hatta kimi zaman bunun edebiyat gündemini 
belirlediğinden bile söz ediliyor. 
Sosyal medya, yeni edebiyatçıların okurlarıyla 
buluşmaları, birebir iletişim kurabilmeleri 
açısından bir köprü oluştururken şair-yazarlar 
için ücretsiz ve hızlı bir tanıtım işlevi görüp 
bir vitrin özelliği de taşıyor. Edebiyatın iyi para 
kazandırmadığı ülkemizde sosyal medya, bir yandan 
reklam ve çok konuşulmak bir yandan da en çok 
okunanlar listesine girmek hatta art arda baskılar 
anlamına da geliyor yeni yazarlar için. Eski ve yeni 
birçok yazar ve şair, sosyal medya aracılığıyla 
hiç ulaşamayacakları kadar büyük bir kesime 
erişebilirken yazılan tüm yazı ve şiirleri anlamından 
uzaklaştıran bir süreç yaşandığını düşünenler de az 
değil. 
Uzmanlar, sosyal medyanın “serbest 
intihal alanı” uyarısı yaparken kimileri, 
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sosyal medyada şair, yazar ve filozoflardan seçilen 
binlerce kısa alıntının paylaşılmasının, genç 
kuşağın edebiyata olan ilgi ve bağını artıracağına 
inanıyor. Ve, sosyal medyada “konuşturulan” 
ve “üstatlara ait paylaşılan” edebiyatın, gerçek 
edebiyat meraklılarını kaynağın aslına; yani 
kitaplara yönelteceği belirtiliyor. Oysa kimileri 
de paylaşılan özlü sözlerin sanıldığının aksine o 
sözlerin ait olduğu üstatlara yakınlaştırmadığı 
hatta uzaklaştırdığını düşünüyor. Bu görüştekiler, 
kimilerinin “Nasıl olsa bazıları düzenli olarak işime 
yarayacak sözleri makaslayıp paylaşıyor. Ne diye 
cilt cilt kitapları okuyayım ki?” tavrı sergileyeceğini 
düşünüyor.
Ayrıca, metin ve uzun şiirlerin özlü dizelerinin 
öne çıkarıldığı, alıntı ve özlü sözlerin, bir anlamda 
“az ve öz” zihniyetiyle oluşturulan bir edebiyat 
anlayışını temellendirdiği, “minimalist” bir 
eğilim ve yönelimin olduğu görüşü de sık sık dile 
getiriliyor. 

“Şiir sokakta” yaşıyor…
Bu arada sosyal medyada edebiyattı irdelerken 
“Şiir sokakta” hareketinden söz etmemek olmaz.  
2013 Eylülünde sosyal medyada açılan ve gençlerin 
ilgi gösterdiği “#şiirsokakta” da, devam ediyor.  Bu 
hareket, şairler arasında da tartışma konusu…

3 Eylül 2013’te sosyal medyada açılan 
https://twitter.com/siirsokakta ile https://
www.facebook.com/ikinciyeni hesaplarıyla 
başlayan #siirsokakta hareketi, duvarlara, 
kaldırımlara, otobüslere, köprü altlarına 
sevdiği dizeleri yazanlar, yaptıkları 
eylemin fotoğrafını çekip sosyal medyada 
paylaşmalarıyla sürüyor. #şiirsokakta 
hareketi kapsamında en çok Cemal 
Süreyya, Turgut Uyar, Özdemir Asaf, 
İsmet Özel, Can Yücel, Ahmet Arif ve Edip 
Cansever’in dizeleri paylaşılıyor. Olumsuz 
tepkiler de var ama Haydar Ergülen, Bejan 
Matur, Sunay Akın, Yılmaz Odabaşı ve birçok 
genç şair, etkinliği destekliyor. 

Twitter’da edebiyat mümkün mü? 
İnternette yayınlanan “Sabit Fikir”in, 
2011 Mart ayında basılı olarak okurlara 
ulaşan sayısında, sosyal medya ve edebiyat 
ilişkisi ayrıntılı bir şekilde ele alındı.  
Hasan Cömert’in hazırladığı sayfalarda, 
“Twitter, çıkış amacının çok ötesinde, bir 
“mikroblogging” platformu olarak tüm 
dünyada hikâye üretmek için de kullanılıyor 
ve bu yüzden de Twitter’ın yeni bir edebiyat 
türünün başlangıcı olduğu üzerine yorumlar 
yapılıyor” deniliyor.

Dosyada Twitter’ın bir edebiyat potansiyeli 
barındırıp barındırmadığının dünyada tartışılan 
bir konu olduğu belirtilirken şu ifadeler 
kullanılıyor:
“Twitter’ın dikkat çeken özelliği, hızlı şekilde 
geri dönüşe imkân tanıması. Yazdıklarınıza 
saniyeler içerisinde tepki alabileceğiniz gibi 
bu doğrultuda, interaktif bir şekilde yazım 
tekniğinizde, anlatım tarzınızda isteyerek ya da 
farkında olmadan bir değişikliğe gidebilirsiniz. 
O yüzden de Twitter’ın yazma becerisini 
geliştirdiğini söyleyenler hiç de azınlıkta 
değil. Çünkü, genel olarak sosyal medya, 
tanınmış isimler kadar tanınmamış isimlerin 
de – varsa – okuyucuyla yakınlaşmasına, fikir 
alışverişinde bulunmasına önayak oluyor. Bu 
bakımdan, Twitter için okurun üretim sürecine 
dahil olduğu bir alan demek yanlış olmaz.” 

Twitter’daki edebiyat örneklerine baktığımızda 
ise, bu yeni yazma biçiminin önemini biraz 
daha iyi anlayabiliyoruz. Örneğin, dünyada 
trent olmuş kavramlardan biri “Twitter 
fiction”. Hatta Thaumatrope adında bir dergi 
var, ilk Twitter fiction dergisi... En fazla 140 

vuruştan oluşan hikâyeler yayınlanıyor.

Yazıda, “140 vuruşta hikâye yazmak, kimine 
göre az kelimeyle çok şey anlatmak manasına 
geliyor. Yani yeni bir mecradan fazlası; bu 
yazma biçiminin varoluşundan öte edebi 
değerinin karşılığını bulmasıyla alakalı. (...)” 
yorumu yapılıyor. 
Hatta TBD de 2012’de düzenlediği Bilimkurgu 
Öykü Yarışması, Twitter’da edebiyat yapılıp 
yapılamayacağını görmeyi amaçladı. 
Yarışmanın sloganı “10 tvit’lik bilimkurgu 
öyküleri” oldu. Ve, 14. Bilimkurgu Öykü 
Yarışması’nda birinciliği Murat Başekim’in 
“SOSYAL (ve ilahi) (ko)MEDYA” adlı öyküsü 
kazandı. İkinciliğe Tevfik Uyar’ın “Son Mektup” 
ve Bülent Özgün’ün “SSSZ” adlı öykülerini aynı 
anda değer bulunurken üçüncülüğü de Özgür 
Hünel’in “Olmak ya da Olmamak” ve Emrah 
Koçak’ın “Çember” adlı öyküleri paylaştı.
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Günümüz edebiyatının en büyük sıkıntısı 
tahmin edileceği üzere dağıtım sıkıntısı. 
Yani yazarın okurla buluşamaması. 

Doğrudan iletişim bu anlamda birçok sınırın önüne 
geçti.  Genellikle Twitter ve Facebook kullanımı 
ürünlerin tanıtımı amaçlı kullanılıyor. Yazarların 
twitter adreslerine baktığımızda kitaplarından 
140 karaktere sığan cümleleri paylaştıklarını 
görüyoruz. Bir anlamda kişisel bir reklam aracı 
Twitter. Hemen her Twitter kullanıcısının bir 
de blog sayfası mevcut. Derdini 140 karakterle 
sınırlamak istemeyen kişiler, bloglarında düzenli 
olarak yazdığı yazılarını Twitter ve Facebook 
üzerinden paylaşıyorlar. Bir anlamda sosyal medya 
yazılan içeriğin dağıtımcısı konumunda. Yani 
sözünü ettiğim dağıtım sıkıntısı böylece ortadan 

Değme yazarların kitapları bile 
satış oranlarında bu blogger-
yazarların altında kalıyor. 
Elbette ki satış oranlarının 
önemli olduğunu söylemiyorum. 
Derdimiz sadece edebiyatsa 
eleştirim farklı yönde olurdu 
ama yayıncılık açısından 
düşününce önemli bir gelişme 
olduğunu düşünüyorum.

Yayınevleri de sosyal medyanın 
bir nimet olduğunun farkında. 
Bu yüzden varlıklarını 
bu mecrada hakkıyla 
gösteriyorlar. Yeni çıkan 
kitapların, basıma hazırlanan 
ürünlerin tanıtımını anında 
yapabiliyorlar. Hatta okurlarla 
yakın iletişime geçebiliyorlar. 
Ödüllü yarışmalar, anketler 
düzenleyebiliyorlar. Eleştirileri 
doğrudan dinleyebiliyor olmaları 
da çıkan ürünlerin niteliğine 
katkıda bulunuyor. Özellikle 
kendi yağında kavrulan, 
arkasında banka, holding 
olmayan, butik yayınevleri için 
reklam açısından büyük bir 
kolaylık.

Sosyal Medya, E-Book, Dergi ve 
Fanzin

Teknolojinin gelişmesi ve e-book, kindle gibi 
elektronik kitapların icadı ile basılı yayın 
sektöründe bir yenilik yaşanmıştı. Bizde 
etkisini henüz tam gösteremedi. Bizim 
gibi romantik okurlar için uzak durulan 
bir şey e-book. Yanında kütüphaneni 
taşıyabilmenin kolaylığını görmezden gelip 
retro kişiliğimizden ödün vermiyoruz inatla. 
Sosyal medyada fenomen olmaya hepimiz 
adayken hâlâ elektronik bir araçtan kitap 
okumayı reddediyoruz. Kitap kokusunu seven, 
satır altı çizen, boş yerlere notlar alan, biraz 

daha geriye gidip sayfaların arasında çiçek 
kurutan biz kitap fetişistleri için hâlâ uzak 
durulması gereken bir icat. Ben de tavrı 
bu şekilde olanlardanım maalesef. Kitap 
biriktirme hastalığı gibi bir durumum olduğunu 
hissettiğim oluyor. Daha ne kadar teknolojiye 
sırtımızı döneceğimizi bilmiyorum ama bunun 
fazla sürmeyeceğinin farkındayım. Yayınevleri 
de bunun farkında olmalı ki elektronik kitap 
üzerine düşünmeye başladılar. Çevrede elinde 
kindle ile dolaşan insanları gördükçe değişim 
zamanının yaklaştığını hissediyorum. Sosyal 
medya üzerinden e-kitap, dergi ve fanzinlerin 
internet sayfalarına, bunların pdf formatlarına 
ulaşmak mümkün. Yıllar öncesinde Günter 
Grass’ın Teneke Trampet romanının bile 
pdf’ini bulduğuma göre (ki o dönemde baskısı 
tükenmiş bir kitaptı) esere, edebiyata ulaşmak 
daha kolay. Bu da ayrı bir kolaylık okur için.

***

Sosyal medya, bizde sosyalleşmek için daha 
etkili. İnsanlık ilişkilerini bozduğundan, 
insanları sosyalleşirken asosyalleştirdiğinden 
söz etmeyeceğim. Yapılan check-in’ler, 
yenen yemeklerin fotoğraflarının görgüsüzce 
paylaşımı, selfie modasına uymak kişisel 
seçimlerdir ki bu beni ilgilendirmez. Çok olsa 
kişisel bir rahatsızlık uyandırabilir. Sosyolojik 
tespitler yapmak bana düşmez ama gerçekte 
sosyal medyanın daha güzel amaçlara hizmet 
etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizdeki 
düşünce özgürlüğünün susturulması, sansür, 
taraf olmayanın bertaraf edilmesi gibi 
gerçekler varken yaşamların gözler önüne 
serilmesi böylesine önemli bir nimetten 
gereğince faydalanamamaktır.

Bu güç de elimizden alındığında sesimizi nasıl 
duyuracağız? Bu yüzden sosyal medyanın 
hakkını vermek gerekiyor. En başından beri 
vurguladığım “Nimet” sözcüğü bu anlamda 
değerini kazanıyor benim için.

(*) Hayal Kültür Sanat Edebiyat Dergisi 51. Sayı

kalkmış oluyor. Hem ucuz hem sınırsız bir 
dağıtım her yazarın istediği bir şey.

Blogspot, Tumblr, Wordpress gibi blog 
sayfaları; yazan kişi için önemli bir yer 
tutuyor. Dünyada bizden önce gelişen bir 
tür blog yazarlığı. Twitter’da fenomen 
diye tabir edilen takipçi sayısı çok olan 
kişilerle başlayan blogger kavramı da yazılı 
basın için yeni bir mecra oluşturdu. “Diz 
üstü edebiyatı” denen bu tür ile blogger-
yazarlar ortaya çıktı. Yazıların niteliği 
tartışılır fakat yayın sektörüne canlılık 
kazandırdığı tartışılmaz derecede gerçek. 
Pucca ile başlayan bu furya şimdilerde yeni 
isimlerin katılımı ile hızla devam ediyor. 

Sosyal Medya, Edebiyat ve Yayıncılık (*)

http://www.bilisimdergisi.org/s174

Dosya: Sosyal medyada edebiyat

http://www.bilisimdergisi.org/s174
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