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Yazar, Çevirmen, Çizgi-roman Senaristi Murat Başekim:
Kitabı odada tek başına okumak değil, sosyal medyada okumak 

d a h a  ö n e m l i  b u  a r a l a r

Facebook’u “fotoğraf albümleri 
paylaşıyormuş gibi yaparken 
başka hayatları” izleme, 
Twitter’ı da “milyonlarca 
kişilik bir kıraathaneye” komşu 
olmaya benzeten Başekim, 
kitap okumak yerine tweet 
aforizmaları okuyacak kadar 
“sabırsızlaşıldığına” göre, “iyi 
bir şeylerin” kaybedildiğinden 
söz edilebileceğine işaret etti.   

“Sosyal medyada edebiyat” içerikli “Dosya” sayfalarımızın sorularını, fantastik edebiyat  türünün 
genç yazarlarından Yazar, Çevirmen, Çizgi-roman Senaristi Murat Başekim de yanıtladı. 
Basekim, Türkiye Bilişim Derneği’nin Bilimkurgu Hikâye yarışmalarında 2011 ve 2012’de iki yıl 
üst üste, ayrı öykülerle birinci seçildi. 
Facebook ve Twitter’ı, “pek anlamlı bulmadığını” belirten Başekim, Facebook’u, 
karikatürlerdeki klişe casusların gazete okurmuş gibi yapıp gazeteye açtığı bir delikten hedefini 
izlemesine benzetip “Bizler de monitörlerimiz şeklindeki bir delikten, sözde fotoğraf albümleri 
paylaşıyormuş gibi yaparken başka hayatları izliyoruz. Twitter daha da beter; milyonlarca kişilik 
bir kıraathaneye komşu olmak gibi” benzetmesinde bulundu.
Sosyal medyayı kendisine güvenen yayınevlerine, destek olup tanıtıma katkıda bulunmak 
üzere “bir parça gönüllü promosyon” olarak kullandığını anlatan Başekim, en özenli yazılmış 
eleştirileri sosyal medyayla keşfettiğini, kitaplara gelen övgü, beğeni veya yorum ve eleştirinin, 
o anda uğraşılan işe bir perspektif kazandırdığı, ivme kattığını ifade etti. 
Herkesin “blogger, twitter ünlüsü ve yazar” olma hevesi konusunda, “Para vererek rakam 
satın alınan ve bu sayede takipçi sayısı arttırılan bir mecranın içsel saçmalığı ortada; bu çürük 
temelden iyi bir şey çıkabileceğini düşünmüyorum” diyen Başekim, öncelikle o seyirci kitlenin 
uçuculuğuna dikkat çekti. Twitter ünlülüğünü “saçma” bulan Başekim, “Eğer koan irfanına 
sahip bir zen üstadı değilseniz, 140 karakter ile söyleyecek pek bir sözünüz yoktur” dedi.
Ortaçağ halk edebiyatı şairlerinden alıntılar yaparak kendimiz, dünya veya ilişkilerimiz adına 
irfan ve özlü söz çıkarmanın kendisine “hiç makul” gelmediğine değinen Başekim, Harold 
Bloom’un “iyi bir şeylerin” kaybedildiğinden söz ettiğini anımsatıp “Kitap okumak yerine tweet 
aforizmaları okuyacak kadar sabırsızlaştığımıza göre bu kesinlikle doğru” saptaması yaptı. 
“İleride bu dönemin,‘ördek dudaklı selfie’ler ve ucuz aforizmalar çağı’ olarak adlandırılacak 
olmasını gerçekten istiyor muyuz?” sorusuyla günümüzde yaygın ve yanlış kullanılan sosyal 
medyaya işaret eden Başekim, “Diziler aradığımız tüm drama, gerilim, sihir, hayret, entrika ve 
romantizmi sunarken kitabı niye okuyalım ki? Hatalı mantık tam böyle diyor işte. Kim okur ki? 
Kitabı odada tek başına okumak değil, kitabı sosyal medyada okumak daha önemli bu aralar” 
diye konuştu. 
Söyleşinin sonunda çok yüklendiği sosyal medyaya biraz insaf etmek istediğini bildiren 
Başekim, sözlerini “Bu tamamen onun suçu değil. Zaten biz ne zaman çok okuduk ki? Hiç kitap 
okumamakla övünen insanlar var bu ülkede. Hiçbir kitabın, bir spor gazetesi sayfası kadar cazip 
gelemeyeceği ciddi bir yığın var” açıklamasıyla bitirdi. 

- 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?

-Sosyal ağları etkin kullandığım 
söylenemez. Bu üçünden ilk ikisini 
kullanıyorum ama itiraf etmek gerekirse 
pek anlamlı bulmuyorum. Facebook mesela; 

karikatürlerdeki klişe casuslar nasıl gazete 
okurmuş gibi yaparken, aslında gazeteye 
açtığı bir delikten hedefini izlerse, bizler 
de monitörlerimiz şeklindeki bir delikten, 
sözde fotoğraf albümleri paylaşıyormuş gibi 
yaparken başka hayatları izliyoruz. Tabii 
paylaşılan hayat kesitleri de kendi hayatımızın 
vitrinini ispatlamaya ısrarla 
acıkmış bir fotoğraf galerisinden 
ibaret oluyor bazen. 
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,Tüm o havada uçuşanlar ilginç geliyor. Koca 
bir anket defterine ya da komşuların altın gününe 
prangalanmışım hissi yaratıyor.

Twitter daha da beter; milyonlarca kişilik bir 
kıraathaneye komşu olmak gibi. Herkes gün boyu 
kendi köşesinden, data parçalarından oluşan çayını 
yudumlayıp, günün konusu, gündemi, trend topic’i 
hakkında konuşuyor, homurdanıyor, ahkam kesiyor, 
esprileri tur attırıp geri paslıyor, ilginçlikleri 
yayınlıyor, protestolara katılıyor, bağırıp çağırıyor (ki 
bazen ÇOK HAKLI OLARAK) ve dünyayı kurtarıyor. 

Oysa dünya ofiste mesai doldurmayı bekleyen 
ve bir yandan kurabiye kemirip bir yandan kahvesini 
höpürdeten kişilerin klavye devrimleri ile kurtulmaz. 
Hatta açıkçası dünyayı şıp diye kurtaracak, ülkedeki 
kötülükleri düzeltecek sihirli bir slogan veya 
formül olduğunu da pek sanmıyorum. Ama twitter 
140 karakterde hem dünyayı kurtarıp, hem kendi 
markamız olmamızı ve büyük, sosyal bir kulübün bir 
parçası olmamızı vaat ediyor. Biz beyaz yakalılar da 
buna dayanamıyoruz tabii.  Elektronik kıraathanenin 
çayları, okeyi ve muhabbeti ayrı cazip oluyor bizler 
için; klavyelerle kaynatıp duruyoruz. (Bu arada 
şunu da itiraf etmeliyim ki bazen, yakın zamanda 
gördüğümüz üzere, bazı hadsiz kişilerin sömürü ile 
nemalanmasını engelleyecek protestolara yüksek 
ses imkânı sağladığı için elbette ki işe yarayabiliyor, 
ama bu sık değil, üstelik protesto ettikleri cephe de 
sorgulanmalı.)

Instagram kullanmıyorum, nasıl çalıştığını 
da bilmiyorum açıkçası. (Son beş yılı başka bir 
gezegende geçirdim J) Sanırım fotoğraf ile ilgili bir 
vazgeçilmez icat, değil mi? 

Tüm bu olumsuzluktan sonra “Peki niye 
kullanıyorsun be adam?” denebilir. Şu aşamada bir 
parça gönüllü promosyon olarak kullanıyorum; yani 
bana güvenen yayınevlerine kendi çapımda destek 
olup, tanıtıma kendimce de katkıda bulunmak 
üzere, bir çeşit duyuru panosu olarak kullanıyorum 
açıkçası. Ama tabii ki çok anlamlı, komik, zekice 
kullanan arkadaşlarım da var bu mecraları. Onlar 
biraz çekilir kılıyor; yeni şeyler öğreniyorum. 

Facebook’ta arkadaş+takipçi sayım 400’e yakın 

sanırım; 
twitter’da ise, twitter ilginçliklerini 
pek yapmadığım, oyuncaklı tweet’ler 
pek atmadığım ve hiç faal bir kullanıcı 
olmadığım için sadece 200 küsurlarda. 
Takipçi skoru tutmak ve kitle oluşturmak 
için sanırım bir on yıl kadar yaşlıyım. Ama 
insan doğası zaaflara yenik düşebiliyor; 
geçen gün “Yaşasın 221 takipçili oldum” 
diye sevindim mesela. 

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

-En özenli yazılmış eleştirileri sosyal 
medya ile keşfettim; bunu yadsımak yanlış 
olur. Arada sırada kitaplara dair övgü, 
beğeni veya yorum, eleştiri gelince de 
kesinlikle perspektif kazandırıyor, ivme 
katıyor o ara uğraştığınız işe. Mesela 

Azerbaycan’dan bile iyi temenniler ve övgüler 
gelince, mutlu oluyorum tabii ki. 

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

-Sınırlı yazı yazma kapasitemi ve enerjimi 
sosyal medyaya “harcamamaya” çalışıyorum 
olabildiğince; daha evvelden de tespit edildiği 
gibi, biz şu an bir bakıma gelecekte yaşıyoruz. 
Sosyal medya da aslında dünyanın en büyük 
telepati ağı: bir düğme ile milyonlarca insanın 
zihnine pencere açıyoruz; dolayısıyla havada 
uçuşan korkunç bir data-kirliliği var; onca 
izlenim, görüş, slogan, fikir, ideoloji, kaygı, 
korku, tasa, gösteriş, aforizma, bağırış, çağırış, 
itiraz, tavır, tutum, fiyaka vs. ad infinitum 
altında, tüm o lüzumsuz data yığının altında, 
gerçek bir inci tanesi, kendimce hakiki bir 
hazine olduğuna inanmadığım hiçbir şeye elimi 
uzatmıyorum; paylaşmak içinde, yayınlamak 
için de.  

- Facebook, Twitter, Instagram’da sürekli 
paylaşımda bulunma serüveni, özellikle yazar 
ve şairlere ne kazandırır? Bu süreç nereye 
varacak, nereye evrilecek?

-Bence ziyan. Belki kişisel pazarlama ve 
promosyon açısından iyi fikir olabilir, ama 
dünyanın en büyük kulaktan kulağa oyununun 
parçası olmak demek, kendi zihninin içine 
hiç kulak vermemek de oluyor aynı zamanda. 
“PublicPersona” oluşturma peşinde değil ise 
eğer, makul bir promosyon sörfü dışında o 
veri-okyanusunun lüzumsuz dalgalarından, 
gelgitlerinden uzak kalmak, yazar ve şairlerin 
üretimi açısından en iyisi bence.

- Şair, yazara günceli ne kadar 
yakalamalı? Daha fazla okura ulaşma ne 
getirir ve bu gerekli mi? 

-Yayınevlerine gönül borcu ve vefa 
hisseden üretici elbette bir on-line mevcudiyet 

oluşturmalı. Ama nereye kadar? Yüz binlerce 
insanın konsensüs düşünce macununa 
bulaşmak, üreticinin kendi fikir sesini, 
düşünce zincirini bulandırmaz mı? İnternetteki 
kemikleşmiş klişe bilgi tabakalarının ve en çok 
bağıran kanaat önderlerinin peşine takılmadan 
da doğru yolu, doğru bilgiyi bulamaz mıyız?  
Yazmamız gereken kendi markamız değil, 
sevip öykündüğümüz hikâyelerin bizdeki 
yansıması olmalı bence.

- 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? 

-İyi edebiyat ile ilgili ahkâm kesebilecek 
durumda mıyım bilmiyorum ama fikrimi 
söyleyeyim: mesele bu devasa telepatik ağın; 
“bilgi vermek mi?”, “fikir şırıngalamak mı?”, 
“reklam yapmak mı?” ve “görüş kanıksatmak 
mı?” amacıyla kullanılacağı sorunu. İnternet 
neye yarar? Doğru kullanılmıyor muhtemelen, 
ama aynı zamanda dünyanın en büyük oyuncağı 
bu; onun sayesinde mesailerimizi geçiriyoruz, 
hayatımızı vitrinliyoruz ve dünyayı kurtararak 
kendimizi iyi hissediyoruz. Dolayısıyla şu anki 
kullanımını kimse değiştiremez.

 Gelecekte “İnternet Sosyolojisi” ve 
“İnternet Antropolojisi” gibi disiplinler 
kurulduğunda belki bir nebze berraklık 
kazanabileceğiz ama şimdilik ormanın 
ortasındayız ve bu data-ağaçlarının 
kalabalığından ötürü, ormanı kuş bakışı 
göremiyoruz; şeklini, dinamiğini tam 
kestiremiyoruz.  

-Şimdilerde herkes blogger, herkes 
twitter ünlüsü, herkes yazar olma hevesinde… 
Güncel ve kaliteli yazmak, kelimeleri 
konuşturmak birçok kişinin 
hayallerini süslüyor, büyük 
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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?

-Para vererek rakam satın alınan ve bu sayede 
takipçi sayısı arttırılan bir mecranın içsel saçmalığı 
ortada; bu çürük temelden iyi bir şey çıkabileceğini 
düşünmüyorum. Bir benzetme yapmak gerekirse, 
sokaklardaki reklam tabelalarına yağlıboya 
tablolar yaparak ressam olmak zor gibi geliyor 
bana. Öncelikle o seyirci kitlenin uçuculuğu 
malum; bir sonraki ilginçlikte, hemen bir sonraki 
“trendtopic”de sizin özenle ürettiğiniz metin 
okunmaz olacak. Eğer içinizdekileri ifade etmek 
yeterli ise sorun yok, ama soruda değinildiği 
gibi şöhret peşinde olanlar için bu elbette yıkıcı 
olacaktır. Twitter ünlülüğü özellikle saçma geliyor; 
eğer koan irfanına sahip bir zen üstadı değilseniz, 
140 karakter ile söyleyecek pek bir sözünüz yoktur.  

-Günümüzde Türkiye edebiyatında şiire 
duyulan ilginin özellikle sosyal medya ile beraber 
yükselişte olduğu belirtiliyor. Bu konudaki 
düşüncenizi alabilir miyiz? 

-“Şiir sokakta” görüşüne katılanlar için bu 
doğru olabilir; ben şahsen, “şiir kitaplarda, 
kitapların da kıyısında, köşesinde kalmış 
isimlerde” diye düşünüyorum o yüzden yine sosyal 
medya konusunda güvensizim. 

Hem ayrıca şiir çok kolay poz kesilebilen ama 
hakikisi çok zor bulunan bir şey; dolayısıyla bu, 
tamamen söz konusu şiire bağlı. İyi bir parçaya 
nette rastlayabiliriz, o zaman sosyal medya şiire 
katkıda bulunur. Ama ben tutup bloğuma, “Aşk 
hastalığı tutmaz hiç aşı/Yüreğimde bir damacana 
gözyaşı” diye bir zırva yazarsam, sadece internetin 
değil, edebiyatın da canına okumuş olurum.

-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?

- Bunu bilmiyorum; ama ortaçağ halk edebiyatı 
şairlerinden alıntılar yaparak kendimiz, dünya 

veya ilişkilerimiz adına irfan ve özlü söz 
çıkarmak bana hiç makul gelmiyor. Şiir bu, 
kişisel gelişim kitabı değil.  

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

-Hem de nasıl. Harold 
Bloom iyi bir şeylerin 
kaybedildiğinden bahseder; 
kitap okumak yerine tweet 
aforizmaları okuyacak kadar 
sabırsızlaştığımıza göre bu 
kesinlikle doğru. 

İleride bu dönemin “ördek 
dudaklı selfie’ler ve ucuz 
aforizmalar çağı” olarak 
adlandırılacak olmasını 
gerçekten istiyor muyuz? 

-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?

-Çok basit bir cevabı 
var; kitap okumuyoruz 
çünkü. Diziler aradığımız 
tüm drama, gerilim, sihir, 
hayret, entrika ve romantizmi 
sunarken kitabı niye 
okuyalım ki? Hatalı mantık 
tam böyle diyor işte. Kim 
okur ki? Kitabı odada tek 
başına okumak değil, kitabı 
sosyal medyada okumak 
daha önemli bu aralar. 

Öte yandan yılların yazarı 
olarak sosyal medyada bol 

takipçili olup gayet sağlam yazan abilerim, 
üstatlarım, arkadaşlarım var, çok doğal olarak 
makul bir tanıtım yapmak istiyorlar ama onlar 
ne yaşıyor bilmiyorum. 

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

-Şu ana kadar çok yüklendiğim sosyal 
medyaya biraz insaf edeyim; bu tamamen 
onun suçu değil. Zaten biz ne zaman çok 
okuduk ki? Hiç kitap okumamakla övünen 
insanlar var bu ülkede. Hiçbir kitabın bir spor 
gazetesi sayfası kadar cazip gelemeyeceği 
ciddi bir yığın var. O yüzden “Rağbet pek 
olmadı ki azalsın” demek zorundayım. 
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