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

-Sosyal ağları etkin kullanamıyorum. 
Facebook, Twetter, Instagram hesabım 
olmasına rağmen sadece facebook’u yakından 
takip edebiliyorum. Twetter hesabım çok eski 
olmasına rağmen henüz hiç kullanmadım. 
Instagram için de aynı şeyleri söyleyebilirim. 
Facebook’u da –sağolsunlar- akıllı telefonları 
icat edenler sayesinde kullanabiliyorum. 

İşyerine gidişte-gelişte, serviste, yaptığım iş 
molalarında ve evde kısa süreli TV izlemelerim 
sırasında bakabiliyorum. Takip veya arkadaş 
sayımı bilemiyorum. Daha çok edebiyat ve 
sanat etkinlikleri paylaşımında kullanıyorum. 
Genelde o çevreden arkadaşlar var. İşyerinden 
ve akraba çevrelerinden arkadaş eklememeyi 
tercih ediyorum. İnsanın egosunda ilgi ve 
beğenilmek hep var. Bu yazılımı ortaya 
çıkaranlar insanın ruhsal yapısı hakkındaki 
bilgileri iyi okumuşlar diye düşünüyorum. 
Beğen tuşu, başlı başına teknolojik bir devrim 
olarak algılanabilir. 

D osya sayfalarımıza Öykü Yazarı Murat Darılmaz da katkı verdi. Sosyal ağları 
etkin kullanmadığı, daha çok edebiyat ve sanat etkinliklerini paylaştığını 
aktaran Darılmaz, “Yazarlık kadar, okurluğun da etkin ve önemli” olduğunu 
düşündüğünü belirtti. 

Öyküleri, değerlendirme ve kitap tanıtım yazılarını özellikle bloglarda paylaşmayı 
sevdiğini söyleyen Darılmaz, insanın egosunda ilgi ve beğenilmenin hep olduğuna işaret 
edip “Beğen tuşu, başlı başına teknolojik bir devrim olarak algılanabilir” dedi. 
Günümüzde herkesin, “görünür olmak gibi bir kaygısı var” diyen Darılmaz, görünür 
olmanın, yazma ve üretme kaygısının önüne geçtiğini düşünüyor. Sosyal medyadaki 
paylaşımların nitelikli yazarlara bir şey kazandırmayacağını bildiren Darılmaz, 
“Yazarsan varsın. Metin esastır. Paylaşırsan var olamıyorsun. Sadece paylaşmış 
oluyorsun, daha çok insan seni görüyor ve okuyor. Edebiyat tarih boyunca nitelikli 
azınlığın işi olmuştur. Bunun teknoloji ile değişebileceğini düşünmüyorum” diye 
konuştu. 
Bu teknolojik iletişim modelini doğru kullanmanın herkese yararlar getireceğine 
dikkat çeken Darılmaz, “Sınırlar ötesini saniyede önünüze getiren bir iletişim şeklinden 
bahsediyoruz. Neden kullanmayalım? Bunu becerecekler de edebiyatı bilen sosyal 
medyacılar olacaktır sanırım” değerlendirmesinde bulundu.
“Sosyal medyada ‘kelimeleri konuşturanların’ edebiyata katkısı sıfıra yakındır” ifadesini 
kullanan Darılmaz, edebiyatın sosyal medyaya etkisi olabileceğini ancak sosyal 
medyanın edebiyata direk etkisi olmayacağını düşünüyor. Sosyal medyada görünür olup 
birbirini beğenip paylaşırken kendisini yüksek, “has” edebiyat yaptığı sanısına kaptıran 
yüzlerce kişinin “yanılgı” içinde olduklarını anlatan Darılmaz, söyleşiye “Yazmak ve 
okumak sonlanamayacak iki fiil bence. Yazının, üzerinde yazılan zemin değişebilir ama 
yazı değişmez, var olmaya devam eder. Edebiyat var olmaya devam eder” sözleriyle son 
verdi.

Yazar Murat Darılmaz:
Sosyal medyada “kelimeleri konuşturanların”, 

edebiyata katkısı sıfıra yakın

Günümüzde herkesin, “görünür olma” 
kaygısı taşıdığını anımsatan Darılmaz, 
görünür olmanın,yazma ve üretme 
kaygısının önüne geçtiğine dikkat çekti. 
Edebiyatın tarih boyunca “nitelikli 
azınlığın” işi olduğunu vurgulayan 
Darılmaz, “Edebiyatın sosyal medyaya 
etkisi olabilir, ama sosyal medyanın 
edebiyata direk etkisi olacağını 
düşünmüyorum” dedi.

http://www.bilisimdergisi.org/s174

Dosya: Sosyal medyada edebiyat
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- Okurlarınız size kolay ve çabuk ulaşabiliyor 
mu? Kolay ulaşılabilir olmak; okurlarla bir araya 
gelmek nasıl bir duygu?

-Yazarlık kadar okurluğun da etkin ve önemli 
olduğunu düşünen biriyim. Ben de yazdıklarını 
önemsediğim keyif aldığım bir yazara, sanal 
ortamdan paylaşımda bulunabiliyorum. Bana da 
kitabımı, yazdıklarımı okuyanlar bu ortamdan 
ulaştılar. Çabukluk zamansal bir kavramsa, evet 
çabuk ulaşılabiliniyor. Yazdıklarım hakkında hiç 
tanımadığım insanlardan sanal ortamda güzel 
cümleler duymak çok büyük keyifler vermişti. Ve 
sanırım insanlar, bir söyleşiden bir imza gününden 
daha içten şeyler yazabiliyorlar.

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

Öykülerimi, değerlendirme, kitap tanıtım 
yazılarımı sosyal medyada paylaşıyorum. Özellikle 
bloglarda paylaşmayı seviyorum.

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

-Günümüzde eline kalemi (parmağının ucuna 
tuşu mu demeliydim) alan herkesin, görünür 
olmak gibi bir kaygısı var. Bu yadsınamaz bir 
gerçek. Görünür olmanın yazma kaygısının, üretme 
kaygısının önüne geçtiğini düşünüyorum. Açık 
konuşmak gerekirse hiçbir yazara, nitelikli yazara 
diyelim bu paylaşımlar, bir şey kazandırmaz. 
Yazarsan varsın. Metin esastır. Paylaşırsan var 
olamıyorsun. Sadece paylaşmış oluyorsun, daha 
çok insan seni görüyor ve okuyor. Edebiyat tarih 
boyunca nitelikli azınlığın işi olmuştur. Bunun 
teknoloji ile değişebileceğini düşünmüyorum. Ama 
paylaşımdan da zarar gelmez. Nereye evrileceğini 
kestirmek güç. Edebiyat, teknoloji ile hiçbir zaman 
boy ölçüşemez. O arkadan yavaş yavaş yürümeyi 
sürdürecektir.

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

-Yazar, meselesi olan insandır. En azından bir 
meselesi olmalıdır diye düşünüyorum. Kastettiğiniz 
yazdıkları ise günceli yakalayan mesele de olabilir. 

Örneğin facebook 
da tanışıp arkadaş 
olan birilerini neden 
yazılmasın veya sosyal 
medyada örgütlenen bir 
asi hareket. Kastedilen 
okura ulaşmak için 
günceli yakalamaksa, 
yani tabiri caizse okuru 
avlamak için güncel 
peşinde koşuyorsa 
yazar, edebiyat o 
yollarda yürümez diye 
düşünüyorum.

- 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? 

-Bir kere şu; 
iyi edebiyatı kim ne yaparsa 
silemez. İyi ile kötünün o savaşımı hep 
sürecektir. Sınırlar silinemeyecektir. 
Sosyal medya daha doğru kullanılabilir mi? 
Belki. Yani edebiyat için kullanılmamasına 
yönelik bir engel yok. Bu teknolojik iletişim 
modelini doğru kullanmak herkese yararlar 
getirecektir. Sınırlar ötesini saniyede 
önünüze getiren bir iletişim şeklinden 
bahsediyoruz. Neden kullanmayalım? Bunu 
becerecekler de edebiyatı bilen sosyal 
medyacılar olacaktır sanırım.

-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?

-Herkesin görünür 
olma kaygısı taşıdığı bir 
gerçek. “Bir gün herkesin 
15 dakikalığına ünlü 
olacağı” tezi hâlâ geçerli. 
Sosyal medya bunun için 
de en güzel araçlardan 
biri. Herkes gündemde 
olabilmek, gündemde 
kalabilmek için olur 
olmaz şeyler yapıyor. Yazı 
da bunlardan biri. Size 
ters gelir mi bilmem ama 
sosyal medyada “kelimeleri 
konuşturanların”, edebiyata 
katkısı sıfıra yakındır. 
Edebiyatın türlerinden birini 
(öykü, şiir vs..) seçerek 
yazıyorsanız bu edebiyatın 
içerisinde bir durumdur. 
Sosyal medya bunu sadece 
afişe eder. Okullardaki duvar 
gazetesi gibi. Oradan geçen 
herkes o yazılanları bir 
şekilde okur. Beğendiklerini 
de okul koridorlarında değil, 
sosyal medya koridorlarında 
dile getirir. Bu açıdan 
bakıldığında da olumsuz bir 

katkısı yoktur. Tersinden söyleyelim biz bunu; 
edebiyatın sosyal medyaya etkisi olabilir, 
ama sosyal medyanın edebiyata direk etkisi 
olacağını düşünmüyorum.

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

-Şiire ilgi, yüzyıllardır var ve hep var 
olacaktır. Marsta yeni bir yaşam bulunursa 
şiir orada da olacaktır. Çünkü kendini ifade 
etmenin en yalın ve en vurucu yanı şiir 
olmuştur. Şiirden vazgeçmek yaşamdan 
vazgeçmektir. Özellikle gençlerin yaşamlarının 
büyük çoğunluğunu internet başında 
geçirdiğinden hareketle söyleyecek olursak, 
orada büyüklere göre hep “zararlı” şeylerle 

ilgilenmiyorlar. Bunu “Gezi” örneği hepimize 
göstermiştir. Şu slogan hâlâ zihinlerimizde; 
“Şiir Sokakta.”

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

-Katılmıyorum. Neden çöplüğe çevirsin 
ki? Her şeyin suçunu da sosyal medyaya 
yükleyemeyiz. Ora çöplüğe dönüştü deniyorsa 
-ki en azından şimdilik değil- bunda sosyal 
medyanın suçu yoktur bence.

-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?

-Haksızlık demeyelim. Ama şunu da direk 
söyleyeyim; sosyal medyada görünür olup 
birbirini beğenen, birbirinin metinlerini olur 
olmaz yerlerde /zamanlarda paylaşan ve 
aynı zamanda kendini yüksek, “has” edebiyat 
yaptığı sanısına kaptıran yüzlerce kişi var. 
Yanılgı.

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

-Kitaba ilgi azalacaksa azalır. Bunu 
engelleyemezsiniz. Bizde öteden beri çok ilgi 
vardı demek yanlış olur. Çok yoktu, daha da 
azalabilir. Yazmak ve okumak sonlanamayacak 
iki fiil bence. Yazının, üzerinde yazılan zemin 
değişebilir ama yazı değişmez, var olmaya 
devam eder. Edebiyat var olmaya devam eder. 
Yazının taş tabletlerden beri süren serüveni, 
böyle der bize.
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