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Bir de baktım, varsın! 

İşin doğrusu şu, sözcükler hiç gitmemişti ki aklımızdan, 
kalbimizden, geri dönsün… Ancak, anımsayın, beş 
yıl öncesinde sosyal medya ortamları bu kadar 
yaygınlaşmamışken e-postalarda birbirimize 

fotoğraflar, filmler, sunular gönderiyor, forum sitelerinde 
kavgalar ediyor veya bilgi paylaşıyorduk… Şairden, 
edebiyattan, şiirden daha az söz ediyor bu konuda daha az 
paylaşımda bulunuyorduk… Oysa son yıllarda gelişen ve 
popüler olan Twitter, Blog, Facebook, Google+  gibi  sosyal 
medya ortamları kullanıcılarını sözcüklerle kendini ifadeye 
de zorlayacak biçimde biçimlenince iyi söz söylemenin 
önemi birden artıverdi. Herkes iyi sözü hızla söyleme 
yarışına girdi. Bilinmek istiyoruz ya hepimiz… 

Tabii iyi sözün öncelikle şiirde sonra edebiyatta olduğu ortaya çıkınca 
da gelsin Can Yücel’ler, Cemal Süreya’lar, Atilla İlhanlar ve şiirler 
kırpılarak sanal ortamda dolaşmaya başladı… Kimi aşktan, kimi 
meşkten öykü parçacıklarına da el attı. Güzel söz neredeyse bulunup 
dolaşıma katıldı… Twiter’da beş yüz bin takipçisi olan bir kullanıcıyla 
tanıştım birkaç gün önce. Yaptığım tek şey, aşkla ve şarkılarla 
ilgili güzel sözleri, biraz da gündemi çağrıştırırcasına yayımlamak, 
dedi… Evet, güzel/edebi söz ağda bir sermaye olabiliyor… 2012 
yılında düzenlenen TBD Bilimkurgu Öykü Yarışmasında amacımız 
biraz da bu güzel söz çağrışımından yola çıkarak Twitter’da, yani 
140 karakterle edebiyat yapılıp yapılmayacağıydı… Yarışmanın sloganı 
“10 tvit’lik bilimkurgu öyküleri” ydi. Sonuç olarak gördük ki edebiyat 
yapmak için ille de uzun yazmaya gerek yok. Zaten öykü alanında da 
çok kısa öyküler diye neredeyse bir cümlelik bir tür var…

Dosya konumuz internet ve sosyal medya etkileşimi. Dört yazarımızla bu konuda söyleşi 
yaptık. Aldığımız yanıtlar ilginç,  edebiyata uzak da olsa, herkesin bilmesi gereken  
saptamalar var sayfalarımızda… Bu konudaki bir iki itirazı da kendi adıma yanıtlamak 
isterim. Adsız, parçalanmış şiir parçalarının dolaşımı konusu kimi yazarlarımızı yaralıyor… 
Burada  internetin disipline edilecek bir yapı olmadığını, içinde iyi kadar, eksik ve fazlayı da 
barındırdığını anımsamak gerekiyor. Ayrıca bazen bir şiirin bir parçasının seven bir kalpten 
diğerine göndermesinin ne kötülüğü olabilir. Varsın duyan da söyleyen de o “parçayı” ilk 
kimin söylediğini bilmesin. Bazen anonim olmak da güzel değil midir? Klasiğe giden yol biraz 
da anonimleşmekten geçmez mi? 

Manevi telif (gönül ister ki maddi telif de eşlik etsin) de bir yapıt yazıcı için fena 
mıdır… Üstü kalsın… Sonuç olarak sosyal medyanın barutunun sözcükler ama 
güzel sözcükler olması edebiyatı biraz daha yanımıza getiriyor, diyebiliriz…  

8 Mart Dünya kadınlar günü… Bir canlıya şiddet uygulayan her canlının 
iktidarından şüphe duyarım. Ya üroloğa ya psikoloğa…İyi okumalar diliyorum…
Şen kalın…
Koray Özer
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