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Yazar Suzan Bilgen Özgün:
Sosyal medya ile edebiyatın olabilirliğinden çok 

paylaşılabilirliği olduğunu düşünüyorum

Yazar adayları için bir çıkış noktası olabilecek sosyal medyada yayınevlerindeki 
gibi bir denetim ve düzeltme olmadığına dikkat çeken Özgün, edebiyatı yayın 
mecralarının belirlememesi gerektiğine inandığını vurguladı. Kendine özgü bir 
söylem ve bir biçem oluşturan her metnin, dilin gelişimine katkı sağlayacağını 
belirten Özgün, “ Yeter ki aşırı teknoloji ve hız, sözcüklerin bizim dünyamıza iz 
bırakmasına engel olmasın” dedi. 

Dosya sayfalarımız kapsamında Yazar Suzan Bilgen Özgün de sorularımıza yanıt verdi. 2009’da 
“Kırmızı Balık” isimli öyküsü ile Özgür Pencere Edebiyat ve Sanat Derneği, Kadın Öyküleri 
Yarışması’nda birincilik ödülünü, ilk öykü kitabı “Gölgede Kalanlar” ile de 2012 Orhan Kemal 
Öykü Ödülü’nü kazanan Özgün “Yüzyıllık Perde” ve “Öyküden Çıktım Yola” isimli seçkilerde yer 
aldı. Son öykü kitabı, “Yıldızlara Bakıyor Bazılarımız” yeni yayımlandı.
Edebiyatla ilgilenen herkesin, günceli yakalamak durumunda olduğunu düşünen Özgün,“Alın 
teri kadar dil teri dökülerek oluşturulan ve kendine özgü bir söylem, bir biçem oluşturan 
her metin, dilin gelişimine de katkı sağlar. Yeter ki aşırı teknoloji ve hız, sözcüklerin bizim 
dünyamıza iz bırakmasına engel olmasın” ifadesini kullandı.
Sosyal medyayı, bir yandan “fırsatlar, özgürlükler ortamı” diğer yandan “sığlıklar ve kolaylıklar 
alanı” olmak üzere çift başlı düşünmek gerektiğini söyleyen Özgün, dolayısıyla edebiyata da 
etkisinin iki yönlü olabildiğini belirtti. 

“Sosyal medya ile edebiyatın olabilirliğinden çok paylaşılabilirliği olduğunu düşünüyorum” 
diyen Özgün, sosyal medyanın yazar adayları için bir çıkış noktası olabileceğini, yazar/yazar 
adaylarının kendi yazdıklarının bu şekilde internet ortamında yayınlayabildiklerini kaydetti. 
Özgün, hızlı bir şekilde geri dönüşüm alınan, okurun da üretim sürecine dâhil olduğu sosyal 
medyada, bazı edebiyat siteleri hariç yayınevlerindeki gibi bir denetim ve düzeltme olmadığının 
altını çizdi. 
Sosyal medyadaki metinlerin kolay üretilip üretilmediğinin sorgulanmasını öneren Özgün, edebi 
metinlerin, sanatsal yaratıcılığın yanı sıra bir buluş ve zekâ ürünü olduğunu ve her sanatsal 
yapıt gibi mutlaka bir birikim gerektirdiğini vurguladı. 

“Ne yazık ki çok kısa öykü veya şiir, kısalığı ve sosyal medyada da yer bulması nedeniyle 
istismara en açık alanlardan biri” saptamasında bulunan Özgün, kendini niteliksizlikten 
sıyırabilen metinlerin, de sosyal medyada bilinçli okurun dikkatini çekebileceğine işaret etti.

İçlerinde gerçekten iyi ürünler olsa da sürekli paylaşılan, tıklanan metinleri, çok satan kitap 
veya çok izlenen filmlere benzetilebileceğini,  şişirilmiş imajların sadece sosyal medyada değil 
her mecrada olabileceğini, haksızlığın da buna paralel olarak geliştiğine dikkat çekti. 

Edebiyatı yayın mecralarının belirlememesi gerektiğini düşünen Özgün, “Edebiyat insan var 
olduğu sürece devam edecektir ama ulaştırılması noktasında yayın biçimleri ve mecraları 
zaman içerisinde değişmiştir, değişmeye de devam edecektir. Basılı kitap yerini zamanla 
e-kitaba da bırakabilir. Ancak bu durum yaratılan metnin değerini ne azaltır ne de çoğaltır” diye 
konuştu.

Sosyal medyada, edebiyatın edebi sorumlulukları göz ardı etmeyen siteler ve bloglar tarafından 
da paylaşılabildiğini anımsatan Özgün, söyleşinin sonunda “Twitter, facebook gibi alanlarda da 
ne denli sağlıklı olabileceğini bizlere zaman gösterecek zira zaman nice eleştirmen, editör ve 
okuyucudan daha acımasız” dedi.
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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 ağlardan en etkin kullandığım 
Facebook. Twitter ve Instagram’ı çok daha seyrek 
kullanıyorum. Her gün takipçilerim var mı çok 
emin değilim açıkçası ama paylaşım hissi tabii ki 
mutlu ediyor.

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

-Ulaşabildiklerini düşünüyorum.  Gerçekten 
edebiyatla ilgili paylaşımları varsa yazmaya 
dair inancım artıyor ama facebook listemde 
bulunanların çoğu gerçek hayatta da zaten 
arkadaşım.

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

-Nadiren

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

-Büyük bir olasılıkla daha çok takipçi 
edinecekler ancak bu paylaşım oranının da bir 
dengesi olması gerekir diye düşünüyorum. Bu 
süreci etkileyecek teknolojik, ekonomik, sosyolojik 
birçok etmen devreye girdiğinden net bir durum 
öngörmek zor. Örneğin Twitter eski popülaritesini 
yitirdi, gençlerin Facebook kullanımı da azaldı gibi 
geliyor bana.

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

-Edebiyatla ilgilenen herkes, günceli 
yakalamak durumunda; zaten böylesine hızlı 

değişen bir gündeme sade vatandaş bile 
duyarsız kalmamalı diye düşünüyorum. 
Daha fazla okura ulaşmak hemen her 
yazarın gönlünde yatar. Tabii yazarın niteliği 
kadar okurun da niteliği önemli. Yazdıklarını 
yayımlatmak isteyen herkes, bir şekilde 
görülmek, anlaşılmak da ister yoksa neden 
yayımlatma arzusu duysun?

- 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? 

-Alın teri kadar dil teri dökülerek 
oluşturulan ve kendine özgü bir söylem, bir 
biçem oluşturan her metin, dilin gelişimine 

de katkı sağlar. Yeter ki aşırı teknoloji ve hız, 
sözcüklerin bizim dünyamıza iz bırakmasına 
engel olmasın.

-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 medya edebiyatı olumlu mu, 
olumsuz mu etkiliyor? 

-Kabul etsek de etmesek de sosyal 
medya, kendine özgü dünyasıyla 
hayatımızda yer alıyor ve kendi dilini 
oluşturmaya devam ediyor. Öyle ki 
birçok arkadaşlık, aşk ve hatta evlilikler 
bu mecra üzerinden yaşanıyor. Kolay 
ulaşılabiliyor ama aynı kolaylıkla 
da yitirilebiliniyor. Bilgilendirirken 
bilinçsizleştirebiliyor da.

Bu nedenle sosyal medyayı, çift 
başlı düşünmek gerekir. Bir taraftan 
fırsatlar, özgürlükler ortamı. Bir 
taraftan sığlıklar ve kolaylıklar alanı. 
Dolayısıyla edebiyata da etkisi iki yönlü 
olabiliyor.

Sosyal medya ile edebiyatın 
olabilirliğinden çok paylaşılabilirliği 
olduğunu düşünüyorum.  Sosyal medya 
yazar adayları için bir çıkış noktası 
olabilir. Sonuçta her yazar/yazar adayı 
kendi yazdıklarının yayıncısı olabiliyor. 
Hızlı bir şekilde geri dönüşüm alınıyor, 
okur da bir yerde üretim sürecine dâhil 
oluyor.  Ama sosyal medyada (bazı 
edebiyat siteleri hariç) yayınevlerindeki 
gibi bir denetim, düzeltme yok. Öte yandan bu 

durum gerçek hayattaki bazı yayınevleri için de 
geçerli.

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

-Buna çok katılamıyorum maalesef, şiir 
kitaplarının satış oranı hâlen düşük.
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-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 medya ile yükselişte olan şair ve 
yazarları bilemiyorum. Benim takip ettiklerim daha 
çok zaten gerçek hayatta da izlediğim yazarlar. 

Şiir olarak zannedersem en çok Can Yücel’den 
paylaşım yapılıyor. Has okurlar, şiirin tarzından 
o şaire ait olup olmadığını anlayabilirler, emin 
olamayanlar ise arama motorlarındaki güvenilir 
kaynaklardan teyit edebilirler.

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

-Sosyal medyadaki metinler gerçekten kolayca mı 
üretiliyor, bunu sorgulamalıyız zira kolay üretim, 
kolay ulaşım, çabuk tüketimi de beraberinde 
getirebiliyor ama kimin, nasıl bir üretim sürecine 
girdiğini de bilmemiz çok zor. Ancak metnin 
içeriğinin ve okuyucuda bıraktığı etkinin niteliğini 
sorgulayabiliriz ki as olan da bence budur. Edebi 
metin, sanatsal yaratıcılığın yanı sıra bir buluş ve 
zekâ ürünüdür ve her sanatsal yapıt gibi mutlaka 
bir birikim gerektirir. 

Böyle bir metin yazmak (kısa veya uzun fark 
etmez), bana göre yazma anının çok öncesini de 
içeren uzun soluklu bir serüvendir. Bu nedenle üç-
beş kitap/yazılar okuyup hatta onu bile okumayıp 
“ya aklıma bir şey geldi onu hemen yazayım veya 
paylaşayım veya yaşadıklarımı şurada hemen 
birkaç cümleyle paylaşayım”la olmuyor, olmamalı 
da. 

Öte yandan, yazmak dünya durdukça var olacağına 
göre artık öykü kısa veya uzun fark etmez, varlığını 
sürdürebileceği alanlar açısından da rekabet 
halindedir. Bugün bu alanlar kendini kitap, dergi 
ve sosyal medya olarak göstermektedir. Yarın, 
öbür gün başka mecralar da mutlaka eklenecektir. 
Edebiyat ister istemez sinema, TV ve internetle 

de karşı karşıya bırakıldığından varlığını 
korumak için kitlelere ulaşma açısından 
en az onlar kadar hızlı olma arayışına 
girmiştir. 

Ne yazık ki çok kısa öykü veya şiir kısalığı 
ve sosyal medyada da yer bulması 
nedeniyle istismara en açık alanlardan 
biridir.  Ancak, kendini niteliksizlikten 
sıyırabilen metinler twitterda akıp 
giderken bilinçli okurun da dikkatini, 
gönlünü çelebilir.

-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?

-Günümüz edebiyatına, kısa veya 
uzun, gerçek ortamda veya sanal 
ortamda yer almış her türlü niteliksiz 
metnin yaygınlaşması zarar verir. 
“Yaygınlaşması” diye özellikle kullandım 
çünkü sosyal medyanın hem avantajı hem 
de dezavantajı çok çabuk yaygınlaşarak 
bilinçsiz bir takipçi kitlesi oluşturabilmesi 
ve onları etkilemesidir.  

Sürekli paylaşılan, sürekli tıklanan 
metinleri, çok satan kitaplara veya 
çok izlenen filmlere de benzetebiliriz 
ki içlerinde gerçekten iyi ürünler de 
olabiliyor onları hariç tutuyorum tabii ama 
diğerlerinin çok talep görmeleri nitelikli 
oldukları anlamına gelmez. Bilinçli okur, 
izleyici bunun ayrımını yapabilir ama 
sosyal medya da diğer iletişim mecraları 
gibi yapay bir pompalama ile kendi 
edebiyatçılarını, kendi dilini yaratabilir ve 
burada oluşturulan kirlilik de edebiyatı 
olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla şişirilmiş 
imajların sadece sosyal medyada değil 

her mecrada olduğunu, haksızlığın da buna 
paralel olarak geliştiğini söyleyebiliriz.

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

-Edebiyatı yayın mecralarının belirlememesi 
gerektiğini düşünüyorum çünkü yayıncılık 
başka bir şeydir. Edebiyat insan var olduğu 
sürece devam edecektir ama ulaştırılması 
noktasında yayın biçimleri ve mecraları 
zaman içerisinde değişmiştir, değişmeye de 
devam edecektir. Basılı kitap yerini zamanla 
e-kitaba da bırakabilir. Ancak bu durum 
yaratılan metnin değerini ne azaltır ne de 
çoğaltır.

Sosyal medyada, edebiyatın edebi 
sorumlulukları göz ardı etmeyen siteler ve 
bloglar tarafından olabilirliğini biliyoruz. 
Twitter, facebook gibi alanlarda da ne 
denli sağlıklı olabileceğini bizlere zaman 
gösterecek zira zaman nice eleştirmen, 
editör ve okuyucudan daha acımasız.
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