
AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 1292015 MART128

D osya sayfalarımıza Yazar, Çevirmen ve EditörKevser Ruhi de sorularımızı 
yanıtlayarak katkıda bulundu. Kehribar Kadınlar ile Saçları Deli Çoruh adlı 
öykü kitaplarıyla tanınan Ruhi’nin Renkli Türkçe Sinemaskop ve Renklerin 
Oyunu adlı çocuk kitaplarıda var. 

Teknolojik gelişmelere “ayak uydurmaya” çalıştığını, bu yenidünyayı anlamaya, 
öğrenmeye hevesli biri olduğunu söyleyen Ruhi, sosyal medyayı yaşıtlarına göre epey 
etkin kullandığını bildirdi. Sosyal medyada sürekli paylaşımda bulunmanın şair ve 
yazarların tanınırlığını artırmada bir etken olduğunadeğinen Ruhi, kendisinin henüz 
yayımlanmamış ürünü paylaşmada “çekingen” durduğunu kaydetti. Ruhi bunun 
nedenini ise, “Yazdığınız, duygularınızı aktardığınız, belki de bir öyküye ait paragraf, 
biraz zaman geçtikten sonra iç bayıltan bir ezgi eşliğinde, yazım hatalarıyla dolu bir 
biçimde ve –belki de en trajikomiği- ‘Can Yücel’ imzasıyla bir yerlerde dolaşıyor olabilir. 
İşte o zaman insan, neye üzüleceğini bilemiyor…” ifadesiyle açıkladı.
“Sanal dünya ile edebiyatçıların yarattığı dünya arasında aslında çok fark yok” 
saptamasında bulunan Ruhi, edebiyatçıların “gerçek dünyayı katlanır kılmak” için yazıp 
çizdiğini, “yeni gerçeklikler” yarattığını ve bunu yaparken de inandırıcı olmaya özen 
gösterdiğini anlatıp “Aslında bu da birtür sanal dünyanın içinde olmak, onu yaratmak 
değil mi? Sadece fiziksel anlamdadokunma bakımından ayrılıyor birbirinden ‘sanal 
alem’ ve ‘edebiyat’… Kitaba dokunabiliyorsunuz vemeraklısı için bu dokunuş farklı bir 
haz veriyor insana. Klayvenin tuşlarına dokunmak ya da akıllı cihazların ekranlarına 
dokunuvermek daha uçucu, geçici bir haz yaratıyor sanırım” diye konuştu. 
Sosyal medyayı insanların kendilerini ifade etmede iyi bir yol olarak değerlendiren, 
buradaki yazma çabasına “olumlu” baktığını ve bununedebiyata katkısı olduğunu 
vurgulayan Ruhi, bazı sosyal medya araçlarında kısıtlı sayıda karakterle meramın 
anlatılması nedeniyle cümlelerin çarpıcı olması ve ilgi çekmesi için gösterilen çabanın 
“temrin- (Tekrarlatarak alıştırma)”sayılabileceğinedikkat çekti.  
Sosyal medya edebiyatının kendi içinde, kendi ölçütleriyle değerlendirmesinin 
gerektiğini belirten Ruhi, “Has edebiyatın tadı başkadır. O kendini belli eder çöplükte 
bile olsa... Gelecekte bunu kıymetlendirebilecek okur kalacak mı kalmayacak mı; sorun 
burada” diyerek tartışmalara farklı bir boyuttan baktı.
Ruhi, sosyal medya araçlarının kullanımından sonra bazı okurlar için yazarın kitabını 
okumaktansa 140 karaktere sığdırdığı cümleleri takip etmenindaha kolay olduğuna 
işaret ederek “İnsanları bunun için suçlayamazsınız. Bir günde olmadı bu.  Çağımızın 
sorun; kısacık bir zamanda almak, sahip olmak, kullanmak, bıkmak, tüketmek ve 
sonraatmak. Bütün bunların baş döndürücü hız içerisinde olması gerekiyor. Öte yandan, 
hem sosyal medyadan takip edip hem de yazarın/şairin yazdıklarıyla yakından ilgilenen 
okurlar da çok var” değerlendirmesinde bulundu.
İnternetle belli bir yaştan sonra tanışanlarla internetin içine doğmuş olanların algıları 
arasında fark olacağının altını çizen Ruhi, söyleşiyi “Gelecekte yeni kurallar gelişecek, 
yeni edebi türler gelişecek, yeni biçimler ortaya çıkacak belki. Bugünün edebi 
değerleriyle yarının edebi değerleri ve türleri arasında bir kıyaslama ancak o zaman 
yapılabilir gibi geliyor bana” diyerek sonlandırdı.  

Yazar, Çevirmen ve Editör Kevser Ruhi:
Sanal dünya ile edebiyatçıların yarattığı dünya 

arasında aslında çok fark yok

“Edebiyat” ve “Sanal alem”in, fiziksel anlamda “dokunma” bakımından 
birbirinden ayrıldığına değinen Ruhi, sosyal medyadaki yazma çabasına 
“olumlu” baktığını ve bunun edebiyata katkısı dahi olabileceğini 
belirtti. Sosyal medya edebiyatının kendi içinde, kendi ölçütleriyle 
değerlendirmesi gerektiğine işaret eden Ruhi, gelecekte yeni edebi 
türlerin gelişeceği ve yeni biçimlerin ortaya çıkacağını söyledi.
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- Sosyal ağları etkin kullanıyor musunuz? 
Facebook, Twetter, Instagram’dakitakipçi sayınız 
nedir? Takipçi kitleniz ve ilgiden memnun 
musunuz? Her gün takipçilerinizin olması size ne 
hissettiriyor?

-(Yanıt vermeye başlamadan, ben sadece 
teknolojik gelişmelere kendi çapında ayak 
uydurmaya çalışan, bu yeni dünyayı anlamaya, 
öğrenmeye hevesli biri olarak, ancak kendi 
kuşağımın görüşlerini yansıtabileceğimi 
söylemeliyim.) Açıkçası bu soruyla karşı karşıya 
gelene kadar hiç aklımdan geçirmediğim bir 
konuydu kaç takipçimin olduğu… Facebook, 
twitter, İnstagram hesaplarım var. Şimdi baktım. 
Facebook’ta 1500’e yakın takipçi sayısı ama 
diğerleri için aynı şeyi söyleyemem. 150-200 
civarında. Sosyal medyayı yaşıtlarıma göre epey 
etkin kullandığım da söylenebilir aslında. 

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

-Benimle iletişim kurmak isteyenler kolaylıkla 
ve çabuk ulaşabiliyor. www.kevserruhi.com 
sayfamdan da iletişime geçebiliyorlar. Gelen 
iletileri gecikmeden yanıtlıyorum. Aynı şekilde 
diğer sosyal medya araçlarıyla da kolaylıkla 
iletişim kurabiliyoruz. Sorunun soruluş biçiminden 
sanki yazarın biraz üstte durma, tepeden bakma 
gibi bir havası var sanılabilir. Biliyorum, kasıtlı bir 
şey değil bu. Ama ben içtenlikle şunu söylemek 
istiyorum, bir basamak üstte durmak gibi bir 
durum yok. Zaten adınız soyadınızla açılmış bir 
facebook hesabınız varsa, güç ulaşılır olmak, 
erişilmemek gibi bir derdiniz olmaması gerekiyor, 
öyle değil mi? Okurla bir araya gelmek söz 
konusuysa eğer,  ben “yüz yüze” olmayı yeğlerim. 
İnsanların gözlerine bakarak konuşabilmek, 
tepkilerini birebir alabilmek daha mutlu ediyor 
beni. 

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

-Sosyal medyada paylaştığım yazılar, genellikle 
yaptığım şiir çevirileri, değerlendirme yazılarım ve 
yayımlanmış öykülerimin bazılarından oluşuyor. 
Bazı gazete veya dergi yazılarını da aynı şekilde, 
yayımlandıktan sonra yayın organının ismi, 
tarihi gibi bilgileri de belirterek sosyal medyada 
paylaşıyorum.

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

-Sosyal medyada sürekli paylaşımda 
bulunma serüveni, şair ve yazarların belki 
tanınırlığını artıran bir araç. Yaptığımız 
işlerden takip edenleri haberdar etmenin 
kolay bir yolu… Ben katılacağım etkinlikleri, 
imza günlerini, kitap fuarlarına katılım 
duyurularını paylaşıyorum. Herhangi bir 
yerde yayımlanmış söyleşileri, röportajları 
da bu sınıfa sokabilirim. Ürünleri paylaşma 
konusunda ise henüz yayımlanmamışsa, 
biraz daha çekingen duruyorum. Yazdığınız, 
duygularınızı aktardığınız, belki de bir 
öyküye ait paragraf, biraz zaman geçtikten 
sonra iç bayıltan bir ezgi eşliğinde, 
yazım hatalarıyla dolu bir biçimde ve 
–belki de en trajikomiği- “Can Yücel” 
imzasıyla bir yerlerde dolaşıyor olabilir. 
İşte o zaman insan, neye üzüleceğini 
bilemiyor…  Şaire yapılan saygısızlığa mı 
yanarsınız, cümlelerinizin sizden uçup 
başka aidiyetlerle bir başka dünyada 
çoktan seyrana çıkmasına mı yanarsınız… 
Nerden bakarsanız bakın, emek hırsızlığı 
ve saygısızlık olarak görüyorum bunu. Bazı 
edebiyat heveslilerinin belki iyiniyetli ama 
yanlış girişimleri sonucu edebiyata ayıp 
oluyor gerçekten.

Bu süreç neye varacak bekleyip 
göreceğiz. Ben açıkçası bir öngörüde 
bulunamıyorum. Dipsiz bir kuyu internet 
dünyası zira… Ya da benim durduğum 
yerden –yaş itibariyle demek istiyorum- 
böyle görünüyor. Edebiyat adına iyi bir yere 
evrilmesi tabii ki en içten dileğimdir.

Başka bir bakış açısıyla sanal dünya 
ile edebiyatçıların yarattığı dünya arasında 
aslında çok fark yok denebilir. Gerçek 
dünyayı katlanır kılmak için yazıyoruz, 
çiziyoruz, “edebiyat” yapıyoruz… Gerçeği 
alıp parçalara bölüp kafamıza göre 
birleştiriyor yeni gerçeklikler yaratıyoruz. 
Ve bunu yaparken de inandırıcı olmaya 
özen gösteriyoruz. Aslında bu da bir 
sanal dünyanın içinde olmak, onu 
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yaratmak değil mi? Sadece dokunma 
bakımından ayrılıyor birbirinden “sanal 
alem” ve “edebiyat”… (Sanal alem sözünde 
bir küçümse varmış gibi algılanıyor da o 
yüzden tırnak içine aldım. Sanal dediğimiz 
şeyler de yaşayan, değişen, dönüşen şeyler. 
İnternetin sınırlarını ya da sınırsızlıklarını 
tam kavrayamamışların yakıştırması, yoksa 
kanlı canlı bir dünya aslında bu sözü edilen) 
Kitaba dokunabiliyorsunuz ve bu dokunuş 
farklı bir haz veriyor insana. Klayvenin 
tuşlarına dokunmak ya da akıllı cihazların 
ekranlarına dokunuvermek daha uçucu, 
geçici bir haz yaratıyor sanırım. Ya da kalıcılığı 
için kullanıcının çabası gerekiyor. Bunu 
önemsiyorum… Kullanıcının niteliğini yani… 
Rafine bir zevk ve seçici bir bilinçle yaklaştıkça 
kötüler gider, iyiler kalır burada da.

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

-Çağın gerisinde kalmamalı bir defa... 
Çağın önünde olmasının bir sakıncası yok tabii.  

Daha fazla okura ulaşma her yazarın 
arzusudur. İnsanlar okusun diye yazıyorsunuz. 
Ama okuyan kendi akıl süzgecini kullansın; 
iyinin ve kötünün ayırımını yapsın. Bilginin 
kolay ulaşılabilir oluşu bir tehlikeyi de getiriyor 
esasen. İnsanoğlu kolay elde ettiğine hor 
davranır nedense. Bugün Mevlana’dan tutun 
da çağdaş şairlere, yazarlara varıncaya kadar 
birçok önemli ismin sözleri alıntılar halinde 
internet ortamında dolaşıyor ve sayısız 
kullanıcı tarafından paylaşılıyor. Paylaşanlara 
sormak gerek, o sözü/sözleri, orada anlatılan 
derinliği ne kadar içselleştirebiliyorlar? Önemli 
olan o. Bugün bir cümleyi başına taç edip 
ertesi gün hiç anımsamayacaksa o kullanıcıya 
ulaşmış olmak çok anlamlıgelmiyor bana. 
Aklında ismim kalır belki diyeceğim ama o 
konuda da umutsuzum. Nice Cemal Süreya’lar, 
Nice Nazım Hikmet’ler, nice Can Yücel’ler 
yanlış cümlelerde dolaşıyor, bir edebiyatçı 
olarak üzüntü duyuyorum ben. Herkes adımı 
hatırlamasa da olur, derdim bu değil; az sayıda 
nitelikli okurun takdiri yeterlidir.

-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?

-Sosyal medya, insanların kendilerini 
ifade etmede iyi bir yol. Ben buna yazma 
çabası anlamında olumlu bakıyorum.
Düşünün, basit bir dilekçe yazmada bile 
sıkıntı çeken toplumuz biz.  Sosyal medyada 
yazmanın edebiyata da katkısı vardır elbette. 
Bazı sosyal medya araçlarında kısıtlı sayıda 
karakterle meramınızı anlatıyorsunuz örneğin. 
Cümleleriniz çarpıcı olmalı. İlgi çekmeli. 
Bunun için de belli bir çaba gösteriyorsunuz. 
Sözcüklere özen gösterenler için bu da bir 
“temrin” sayılır.  
Belki de sosyal medya edebiyatını kendi içinde, 
kendi ölçütleriyle değerlendirmek gerekecek. 
Her iki gidiş yolunun birbiriyle yarıştırılması, 
-daha doğru sözcükle- kıyaslanması doğru 
olmayacak.

Sosyal medyadaki yazma çabası edebiyata 
doğrudan katkı yapmasa bile dolaylı yoldan 
katkıda bulunur. Ayrıca, yazma cesareti 
artar, yazma alışkanlığı gelişir, yazma 
disiplini oluşur. Giderek duygu ve düşünceler 
derli toplu ve akıcı anlatılmaya başlanır.
Başkalarının yazdıklarını merak etmeye 
başlarsınız, bu merak belki de edebi eserleri 
tekrar okumaya, incelemeye kadar götürür 
kişiyi.

 Yazmaya başlayanların çoğunluğu“Nasıl 
olsa ben de yazıyorum, zor bir şey değil ki”  
diye düşünüyor. Başkalarının yazdıklarını 
okumuyorlar. Okumadan yazmaya kalkışınca 
da eksik bir taraf kalacaktır muhakkak.
Yazılar editör kontrolünden de geçmediği 
için yazan kişinin kendi dil bilgisi ya da dil 
ile alakalı bütün bilgisi/bilgisizliği yansıyor 
blog yazılarına.  Basit imla kuralları bile 
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gözetilmiyor çoğunlukla, dil yanlışlarının 
yaygınlaşmasına sebep oluyor bu durum.Blog 
yazılarındaki dil yanlışları ve imla hataları, çok 
kişinindikkatini çekmez belki. Ama kitabınızda 
böyle bir hata yaparsanızedebiyat dünyasına 
eklemlenmenizde sıkıntı olur.  

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

-Şiir söylemeye yatkın bir toplumuz biz. 
Şiire ilgi hep vardı zaten. Ama sosyal medya ile 
beraber daha da arttı bu ilgi derseniz, çok iyimser 
olmadığımı söylemek isterim. Şiire duyulan ilginin 
içi boş sanki.  Şiir, ne yazık ki “kullan-at-unut” 
durumunda. Şair isimleri yanlış, şiir-düzyazı 
birbirine karışmış, edebiyatla ilgisi olmayan 
cümleler “şiir” muamelesi görüyor. Böyle bir 
durum var sosyal medyada. Bu söz kirliliği içinde 
bir-iki has şairin adı doğru yazılmış, şiirleri de 
doğru aktarılmışsa mutluluk duyacağız bundan. 

-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? 

-Sosyal medyada şiirleri en çok paylaşılan 
şairler benim görebildiğim kadarıyla Can Yücel 
ve Cemal Süreya. Bu paylaşımların da yarısından 
çoğu bu şairlere ait olmayan dizelerden oluşuyor 
zaten. Özdemir Asaf geliyor ardından… Can 
Dündar’ın yazıları kimi zaman Can Yücel imzasıyla,  
“Vay be Can Baba yine yazmış!” açıklamasıyla, 
üstelik şiirmiş gibi dolaşıyor. Mevlana’dan özlü 
sözler var… Paylaşılanların, gerçekten altında 
yazan isimlere ait olup olmadığını güvenilir yazılı 
kaynakları araştırarak öğrenmek mümkün. Ya da 
o şairlerin kitaplarını okuyarak, şiir dünyalarını 
tanıyarak öğrenmek mümkün. Bu biraz zahmetli 
bir yol haliyle, bir günde olacak şey değil. Belli 
bir birikim gerekiyor o paylaşılan şiirin gerçekten 
o şaire ait olup olmadığını ayırt edebilmek için. 
Ben bundan yaklaşık on yıl kadar önce Pakize 
Suda’nın bir gazetede yazdığı yazının Can Yücel 
imzasıyla internette dolandığını gördüğümde 
çok şaşırmıştım. Nasıl böyle bir yanlış yapılabilir 
diye hayretler içinde kalmıştım. Üstelik Suda’nın 

gitmek üzerine yazdığı bu düz 
yazı, Can Yücel’den bir “şiir” 
açıklamasıyla paylaşılmıştı. 
Bir şiir ile düz yazının farkını 
anlamayacak olanlar da, 
ne olur, uzak dursunlar 
edebiyattan, şiirden. Çok iyimser 
ve hoşgörülü olamıyorum bu 
konuda.  

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

-Belki doğruluk payı 
vardır ama has edebiyatın 
tadı başkadır. O kendini belli 
eder çöplükte bile olsa... Bunu 
kıymetlendirebilecek okur 
kalacak mı kalmayacak mı; 
sorun burada.

-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?

-Zaten çok okuyan bir toplum değildik. 
Okumak ile takip etmek arasında fark 
oldu şimdi. Bir yazarı takip etmek, onun 
yeni çıkan kitaplarını beklemek, almak, 
okumak gibi algılanmıyor. Sosyal medya 
araçlarının kullanımından sonra değişik bir 
takip etme çeşidi ortaya çıktı. Sosyal medya, 
insanlardaki “başkalarının hayatını merak 
etme” duygusunu tatmin eden bir araç 
oldu. Yazarı takip ediyor belki ama kitabını 
okumaktansa 140 karaktere sığdırdığı 
cümleleri takip etmek daha kolay geliyor.
İnsanları bunun için suçlayamazsınız. Bir 
günde olmadı bu.  Çağımızın sorunu. Hemen 
almak, sahip olmak, kullanmak, bıkmak, 
tüketmek ve atmak... Bütün bunların baş 
döndürücü hız içerisinde olması gerekiyor. 

Öte yandan, hem sosyal medyadan takip edip hem de yazarın/şairin yazdıklarıyla yakından 
ilgilenen okurlar da çok var. Kitaba, yazara, şaire o kadar haksızlıklar yapıldı ki bu topraklarda 
açıkçası bu tür bir haksızlığın kıyaslamasını yapmak şu an çok da anlamlı gelmedi bana.

Yalnız, son olarak şunu söylemek isterim, bizler internet ile belli bir yaştan sonra tanıştık. 
İnternetin içine doğmuş çocuklar, gelecek kuşakları oluşturacak. Onların algılarıyla bizim 
algılarımız arasında elbette ki fark olacak. Bizim internet kullanırkenki beyin yorgunluğumuz 
onlarda yok şimdi. Dünyayı anlamlandırmada farklı araçlar kullanmıştık biz, eski 
alışkanlıklarımızla yenileri çok da çarpıştırmadan ve hiçbirine de haksızlık yapmamaya gayret 
ederek bir denge kurduğumuzu düşünüyorum. Gelecekte yeni kurallar gelişecek, yeni edebi 
türler gelişecek, yeni biçimler ortaya çıkacak belki. Bugünün edebi değerleriyle yarının edebi 
değerleri ve türleri arasında bir kıyaslama ancak o zaman yapılabilir gibi geliyor bana.  

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

-Kitaba rağbet var mıydı ki azalsın…

http://www.bilisimdergisi.org/s174

Dosya: Sosyal medyada edebiyat

http://www.bilisimdergisi.org/s174
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