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Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Gülsoy: 
Yazarın kendini ortak duygu ve düşünceden 

k o r u m a s ı  g e r e k i r

Sosyal paylaşım ortamlarının sürekli “belirli bir gündemi” dayattığını 
ve bunun “yazar için sakıncalı” bulduğunu söyleyen Gülsoy, “ortakta 
buluşma”nın sanatçı için varoluşsal bir darboğaza dönüşebileceği uyarısı 
yaptı. Ancak öte yandan internetin, kültür üretimi için müthiş imkânlar 
sunduğuna dikkat çeken Gülsoy, “Gelecekte bugünün bloggerları arasından 
önemli yazarlar çıkacak” dedi.

D osya ssayfalarımız kapsamında Yazar ve Akademisyen Prof. Dr. Murat Gülsoy, 
sorularımızı yanıtladı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 
Enstitüsü Öğretim Üyesi olan, 1992-2002 yılları arasında Selçuk Akman ve Nazlı 
Ökten ile birlikte Hayalet Gemi dergisini çıkaran Gülsoy’un Hayalet Gemi’deki 

hikâyelerden bir seçme olan ilk kitabı “Oysa Herkes Kendisiyle Meşgul” 1999’da yayımlandı. 
Ertesi yıl Abbie Hoffman’ın 1971 tarihli kitabının ismini (“Steal This Book”) kullanarak “Bu Kitabı 
Çalın” adlı hikâye kitabını yayımladı ve bu kitap ile 2001 yılı Sait Faik Hikâye Ödülü’nü kazandı.
İlk romanı “Bu Filmin Kötü Adamı Benim” ile 2004 yılı Yunus Nadi Roman Ödülü,  “Baba, Oğul 
ve Kutsal Roman” adlı romanı ile 2013 yılı Notre Dame de Sion Edebiyat Ödülü’ne,“Gölgeler 
ve Hayaller Şehrinde” romanı ile 2014 yılı Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’ne değer görüldü.
Kitapları birçok dile çevrilen, edebiyat üzerine inceleme ve denemeler de yazan Gülsoy, Boğaziçi 
Üniversitesi’nde verdiği yaratıcı yazarlık derslerini, “Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık” adlı 
kitabındayayımladı.
Internet ortamını 90’lı yıllardan bu yana etkin bir şekilde kullanan, “Blog harika bir üretim 
ortamı sunuyor kişiye” diyen Gülsoy,blog’unda deneme ya da inceleme yazılarını, söyleşilerini 
yayımlıyor. 
Hatta Nisyan adlı kitabını, her gün bir paragrafını blog üzerinde yazıp okurlarla paylaşmış. Yüz 
günün ardından yazılar bir yıl blogda yayında kalmış. Sonra kitap halinde basılınca Blog’dan 
çıkarmış.
Yazar ya da sanatçıların “bireyselliği”nin çok önemli olduğunun altını çizen Gülsoy, “Sosyal 
paylaşım ortamları sürekli belirli bir gündemi dayatıyor; her şeyin ortalaması alınıyor, 
bu durumda da insana nefes alacak bir yer kalmıyor bazen. Bunu kendi adıma sakıncalı 
buluyorum” dedi.
Yazardan veya sanatçıdan farklı şeyler söylemesi ya da bildiğimiz konularda yeni bakış açıları 
ile farklı yorumlar getirmesini beklediğini söyleyen Gülsoy, “Ancak çok fazla sosyal paylaşım 
ortamına bakan bir yazarın bu farklılığı yakalayabileceğini sanmıyorum. Çoğunluk belirli bir 
ortalamada buluşur, ortak noktada bir araya gelir: ortak acılar, ortak sevinçler, ortak öfkeler, 
ortak ülküler. Bu ‘ortakta buluşma’ sanatçı için varoluşsal bir darboğaza dönüşebilir. Yazarın 
kendini ortak duygu ve düşünceden koruması gerekir. Başka türlü sıra dışı bir deneyim 
yaşayamaz, sanatı vasatın söylemine yakınsar” diye konuştu.
Yeni mecraların yeni popülerlik alanları açtığını ancak “iyi edebiyat arayışı”nda her zaman 
olduğu ve “var olmayı” sürdüreceğini vurgulayan Gülsoy, insanların büyük çoğunluğunun belirli 
bir vasat üzerinde anlaştığı, her zaman daha farklı, karmaşık, ince ve derin olanı arayanların 
ortaya çıktığı ve daha iyi bir edebiyatın yolunu açtığına dikkat çekti. 
“Daha çok sayıda insanın internet üzerinde yazdıklarını, ürettiklerini paylaşması son derece 
olumlu bir şey” diyen Gülsoy, gelecekte bugünün bloggerları arasından önemli yazarlar 
çıkacağına inanıyor.  
Sosyal medyanın ya da internetin gelişimi ile kitap okuma oranlarının düştüğüne dair bir veriye 
rastlamadığını bildiren Gülsoy, Türkiye’de tam tersine ikisinin de paralel olarak yükseldiğini 
belirtti.
İnternetin bir açıdan bakıldığında “dev bir çöplük” olduğunu söyleyen Gülsoy, ama popüler 
kültürün zaten “biraz” böyle bir şey olduğuna işaret etti. 
Sosyal medyada kitapların yayımlandığını daha kolay duyulduğunu, bir kitap almadan önce 
hakkında yazılmış yazılara, yazarıyla yapılmış söyleşilere çok kolay ulaşabildiğini anlatan 
Gülsoy, söyleşiyi şöyle tamamladı:

Fotoğraf: Süreyya Ada Gülsoy
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“İnternet, gürültülü bir ortam olsa da sonuç olarak kültür endüstrisinin en önemli parçası. Bakın, 
Tanpınar 1930’larda ‘Her yıl altı yedi tane yeni telif roman çıkıyor” diyor. Bu yıl 1000 yeni roman 
çıktı. Elbette niteliği tartışılır, ama ben niceliğin niteliksel artışa belirli ölçüde zemin hazırladığına 
inanıyorum.”

- Sosyal ağları etkin kullanıyor 
musunuz?Facebook, Twitter, Instagram’daki 
takipçi sayınız nedir? Takipçi kitleniz ve ilgiden 
memnun musunuz? Her gün takipçilerinizin 
olması size ne hissettiriyor?

-Internet ortamını 90’lı yıllardan bu yana etkin 
bir şekilde kullanıyorum. Önceleri elektronik 
posta yoluyla haberleşme, internet sayfaları 
arasında gezinmek, yani sörf yapmak ve bir de 
kişisel sayfası olmak önemliydi. Hemen ardından 
sosyal medya siteleri oluştu. İçeriği kullanıcılar 
tarafından belirlenen facebook, Twitter, instagram, 
vine gibi ortamlar oluştu. Benim kişisel bir sayfam 
vardı ama sonradan daha gelişkin bir blog açarak 
bu kişisel sayfanın içerdiklerini blog üzerinden 
yayınlamaya başladım. Blog harika bir üretim 
ortamı sunuyor kişiye. Resim, fotoğraf, video gibi 
farklı ortamlarda üretilmiş belgelerle yazınızı 
desteklemek olanağı buluyorsunuz. Henüz tüm 
imkânlarını kullandığımızı söyleyemem. Ama 
ben en azından blog’umu bir tür arşiv olarak 
kullanıyorum. Örneğin katıldığım televizyon 
programlarının, etkinliklerimin video kayıtlarını; 
kitaplarım üzerine yazılmış eleştiri ve inceleme 
yazılarını; yaptığım söyleşileri veya denemelerimi 
blog üzerinden paylaşırken arşivlemiş oluyorum. 
Twitter ve facebook hesaplarımdan da 
etkinliklerimi ve blog’daki yeni yazıları işaret eden 
paylaşımlarda bulunuyorum.

-Okurlarınız size kolay ve çabuk ulaşabiliyor 
mu? Kolay ulaşılabilir olmak; okurlarla bir araya 
gelmek nasıl bir duygu?

-Evet internet üzerinden bana ulaşmak zor 
değil. Kaldı ki bir üniversitede görev yapıyorum, 
adresim belli. İnsanların yazdıklarımı okuduktan 

sonra bana geribildirimde bulunmaları 
benim için çok değerli. Ne düşündüklerini, 
nasıl okuduklarını çok merak ediyorum. 
Tabii internet bu tür bir iletişimi 
kolaylaştırıyor. Bu en olumlu yönlerinden 
biri.

-Şiir, görüş, değerlendirme ve 
yazılarınızı sosyal medyada paylaşıyor 
musunuz?

-Evet, blog’umda deneme ya da 
inceleme yazılarımı, söyleşilerimi 
yayımlıyorum. Hatta bir keresinde çok tuhaf 
bir şey oldu, bir romanımı blog üzerinde 
yazdım, her gün bir paragrafını yazdım 
ve okurlarla paylaştım. Yüz gün sürdü, 
ardından bir yıl blogda yayında kaldı. Sonra 
kitap halinde basılınca Blog’dan çıkardım. 
Kitabın adı Nisyan.

-Facebook, Twitter, Instagram’da 
sürekli paylaşımda bulunma serüveni, 
özellikle yazar ve şairlere ne kazandırır? 
Bu süreç nereye varacak, nereye 
evrilecek?Şair, yazara günceli ne kadar 
yakalamalı? Daha fazla okura ulaşma ne 
getirir ve bu gerekli mi? 

-Geleceği kestirmek güç. Çünkü yazar 
ya da sanatçı denilen kişinin bireyselliği 
çok önemli. Sosyal paylaşım ortamları 
sürekli belirli bir gündemi dayatıyor; her 
şeyin ortalaması alınıyor, bu durumda da 
insana nefes alacak bir yer kalmıyor bazen. 
Bunu kendi adıma sakıncalı buluyorum. 
Yazardan veya sanatçıdan benim beklediğim 

farklı şeyler söylemesidir ya da bildiğimiz 
konularda yeni bakış açıları ile farklı yorumlar 
getirmesidir. Ancak çok fazla sosyal paylaşım 
ortamına bakan bir yazarın bu farklılığı 
yakalayabileceğini sanmıyorum. Çoğunluk 
belirli bir ortalamada buluşur, ortak noktada 
bir araya gelir: ortak acılar, ortak sevinçler, 
ortak öfkeler, ortak ülküler. Bu “ortakta 
buluşma” sanatçı için varoluşsal bir darboğaza 
dönüşebilir. Yazarın kendini ortak duygu ve 
düşünceden koruması gerekir. Başka türlü 
sıra dışı bir deneyim yaşayamaz, sanatı vasatın 
söylemine yakınsar.

- Geçmişteki iletişime benzemeyen, 
zamanın ruhuna uygun ve her şeyi kendine 
çeken bir alan olan sosyal medyanın “İyi 
edebiyatla kötü edebiyatın sınırlarını” sildiği 
belirtiliyor. Sizce bu mecra doğru kullanılıyor 
mu? 

-Eğer neyin iyi neyin kötü olduğunun 
kararını serbest piyasanın koşullarına 

bırakıyorsak, yani ölçütümüz popülerlik 
ise dediğiniz doğru olurdu. Ama çok şükür, 
mesele bu kadar basit değil. Popüler 
edebiyat her zaman vardı; yeni mecralar yeni 
popülerlik alanları açıyor evet bu doğru ama 
iyi edebiyat arayışı da her zaman vardı, var 
olmayı da sürdürecek. Çünkü insanların büyük 
çoğunluğu belirli bir vasat üzerinde anlaşırken 
her zaman daha farklı daha karmaşık daha 
ince daha derin olanı arayanlar da ortaya 
çıkıyor ve daha iyi bir edebiyatın yolunu açıyor.

-Şimdilerde herkes blogger, herkes 
twitter ünlüsü, herkes yazar olma 
hevesinde… Güncel ve kaliteli yazmak, 
kelimeleri konuşturmak birçok kişinin 
hayallerini süslüyor, büyük çaba 
harcamalarına yol açıyor. Gelecek görüyor 
musunuz sosyal medya edebiyatında? Sosyal 
medyanın edebiyata nasıl bir katkısı var? 
Sizce sosyal edebiyatı olumlu mu, olumsuz 
mu etkiliyor?
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-Daha çok sayıda insanın internet üzerinde 
yazdıklarını, ürettiklerini paylaşması son derece 
olumlu bir şey. Bu imkân meselesi... 80’li yıllarda 
fotokopi makinelerinin yaygınlaşması ile fanzinler 
ortaya çıkmıştı, o zaman da bu soru fanzinler için 
soruluyordu. 90’larda bilgisayarların edinilebilir 
hale geldiğinde dergiler çoğalmıştı. Örneğin ben 
ve arkadaşlarım Hayalet Gemi’yi çıkarıyorduk. 
Bu dergiden gerçekten de çok sayıda yazar 
ve akademisyen çıktı. Gelecekte de bugünün 
bloggerları arasından önemli yazarlar çıkacaktır.  

-Sosyal medya ile yükselişte olan şair 
ve yazarlar kimlerdir?  Sosyal medyada 
en çok kimin şiirleri paylaşılıyor? Peki, 
paylaşılan şiirlerin o şaire ait olduğunu nasıl 
anlayabiliriz? 

-Türk edebiyatının önemli şairlerinin şiirleri 
internet üzerinde aynı oranda karşılık buluyor 
olmalı. Paylaşılan şiirlerin gerçekten o şaire 
ait olup olmadığı önemli bir soru. Burada 
da yayıncılığın en önemli işlevi gündeme 
gelmiş oluyor: Editörlük. İyi bir yayınevinin 
hazırlayacağı bir kitap iyi bir editörün 
elinden geçmiş olur, içinde hatalar en aza 
indirgenmeye çalışılır. İnternet gibi herkesin 
özgürce yayın yapabildiği bir ortamda editör 
denetimi olmuyor, haliyle yanlış bilginin 
doğrudan ayrılması güç hale geliyor. Bu 
durumu tersine çevirmek mümkün. Bu 
sefer ortak aklı övebiliriz. Az önce sanatsal 
yaratıcılıkta ortak noktada buluşmanın insanı 
vasata iteceğini söylemiştim. Ama bilimsel 
alanda ortak akıl en önemli güç. Wikipedia 
gibi devasa bir ansiklopedi bu sayede, kendi 
kendine çoğalan ve kendi kendini düzelten bir 
bilgi kaynağı haline gelebiliyor. 

Yani çok sayıda insan kontrol ediyor, hata gördü 
mü düzeltiyor. Bu başka türlü bir işleyiş. 

-Sosyal medyanın özellikle edebiyatı “bir 
çöplüğe” çevirdiği iddialarına katılıyor musunuz?

-İnternet evet bir açıdan bakıldığında dev bir 
çöplük. İçinde her şey var. Ama popüler kültür 

zaten biraz böyle bir şeydir. Bir kitapçıya 
girdiğinizde, çok satarlar ya da yeni çıkanlar 
raflarında okurlara sunulan kitapların da 
büyük bölümü son derece düşük niteliklidir. 
Dolayısıyla faturayı sosyal medyaya kesmek 
meselenin asıl dinamiklerini gözden 
kaçırmak anlamına gelir. 

-Peki “sosyal medya”da çokça takipçi 
sayısı olan insanların kitaplarına olan 
ilgi aynı oranda olmuyor, bunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Karşılaştırma 
yaptığınızda bir haksızlık durumu 
var mı? Varsa bu haksızlığı neyle 
bağdaştırıyorsunuz?

-Herhangi bir haksızlık olduğunu 
düşünmüyorum. Yazarlar okurlarını 

yaratırlar ve işin ironik yanı yazar okurunu kendi 
suretinde yaratır. Doğrudan söylersek her yazarın okuru 
farklıdır. 

-“Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla kitaba olan 
rağbet azaldığı” görüşünü nasıl yorumluyorsunuz?

-Eksik bilgiyle ortaya atılmış bir düşünce olsa 
gerek. Sosyal medyanın ya da internetin gelişimi ile 
kitap okuma oranlarının düştüğüne dair bir veriye ben 
rastlamadım. Tam tersine bizim ülkemizde her ikisi 
de paralel olarak yükseliyor. “Eski güzel günlerde 
ne çok kitap basılırdı şimdi insanlar okumuyorlar” 
şeklinde ifade edilen düşünceye çok katılmıyorum. Evet 
Türkiye az okuyan bir ülke ama hep böyleydi. Dünyaya 
göre az okuyor olması her geçen yıl daha az okuduğu 
anlamına gelmiyor. İkisi birbirinden farklı kavramlar. 
Geçmişle bugünü kıyaslayabilmek için verilere bakmak 
gerekir. TUİK verilerine göre 1978 ile 1990’lara kadar 
yılda ortalama 5-7 bin arası kitap yayımlanıyor. 2000’li 
yıllara geldiğimizde ortalama 20 bin civarında kitap 
yayımlanıyor. 2012 yılında bu sayı 42 bin. Farklı kitap 
başlığından söz ediyoruz. 

İnternet görsel olduğu kadar 
metin içeriği taşıyan bir ortam. 
İnsanlar interneti kullanarak daha 
fazla gazete, dergi, yazı, film, müzik 
vb’ne ulaşabiliyorlar. E-ticaret 
sayesinde çok daha kolay kitap 
satın alabiliyorlar. Sosyal medyada 
da kitapların yayımlandığını daha 
kolay duyuyoruz. Bir kitap almadan 
önce hakkında yazılmış yazılara, 
yazarıyla yapılmış söyleşilere 
çok kolay ulaşabiliyoruz. 
İnternet, gürültülü bir ortam 
olsa da sonuç olarak kültür 
endüstrisinin en önemli parçası. 
Bakın, Tanpınar 1930’larda 
“Her yıl altı yedi tane yeni 
telif roman çıkıyor” diyor. 
Bu yıl 1000 yeni roman çıktı. 
Elbette niteliği tartışılır, 
ama ben niceliğin niteliksel 
artışa belirli ölçüde zemin 
hazırladığına inanıyorum.
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