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Ekşi Sözlük’ün sahibi Sedat Kapanoğlu: 

Her tür eleştiri yayılsın ki insanlar, “zırva eleştiri” ile 
“hakkaniyetli övgü” skalasını ölçebilir hale gelsinler

Yasakçı zihniyetin hiçbir noktada 
geri adım atmadığı ve otosansüre 
zorlandıklarına dikkat çeken 
Kapanoğlu, anonimliğin koruma 
altında olmamasının yasal süreçteki 
çarpıklık olduğunu vurguluyor. 
Kapanoğlu, özgürlükçü yaklaşımın 
aklı başında bir kitleyle her 
mecrada ve her biçimde güzel 
yeşereceğine inanıyor.

T ürkiye’de son zamanlarda büyük bir artış gösteren 
“Etkileşimli sözlük” çalışmalarına yer vermeyi 
düşündüğümüz “Dosya” sayfalarımıza ilk yanıt Ekşi 
Sözlük’ün sahibi Sedat Kapanoğlu’ndan geldi. 1999’da “çok 

eğlenceli” olacağını düşündüğü için Ekşi Sözlük’ü kuran Kapanoğlu, 
bu düşüncesinde son derece haklı çıktığını ve hedefine ulaştığını 
söylüyor. Kurulduğu günden beri sloganı “kutsal bilgi kaynağı” 
olan sitenin yaklaşık 35 bin yazar var ve aylık ziyaretçi sayısı ise 7.5 
milyonu buluyor.

Ekşi Sözlük’ün İngilizce sürümlerinin çıktığını ancak tutmadığını 
bildiren Kapanoğlu, bunun nedenini, “yurtdışında fikir ifade 
özgürlüğünün bir ayrıcalık ya da bir ihsan olmaması” şeklinde 
açıklayıp “Türkiye eleştiriye hazımsız, çarpık hukuki yapısı, baskıcı 
toplumu ve darbeden kalma apolitikliğinden dolayı bu tür bir siteden 
çok daha fazla fayda elde ediyor” diyor.
 “Biz son derece dogmatik, dediğim dedik bir eğitim sisteminden 
çıktık” diyen Kapanoğlu, toplumun tüm bireylerinin öncelikle 

eleştirel düşünce ve bakışa sahip olması gerektiğine işaret ediyor. Sosyal medyayı 
“dipsiz bir kuyu” ve yapılabilecekleri sonsuz olarak değerlendirip  Kapanoğlu,  
kullanıcı ihtiyaçlarını göz önüne alarak öncelikle Ekşi Sözlük’ün 13 yıllık yapısını 
modern bir platform üzerine oturtmayı planladıklarını bildiriyor.

Girişleri bir ön değerlendirmeden geçirmeyen sitede yanlış bilginin de 
verilebileceğinin altını çizen Kapanoğlu, toplumun ideal halinin herkesin aldığı bilgiyi 
tartabilme yetisine sahip olduğu, bilgiye eleştirel yaklaşabildiği hal olduğuna inanıyor. 
Verilen bilginin doğru olması gibi bir zorunluluk olmadığını belirten Kapanoğlu, 
“Hukuksal olarak en büyük problem yasal süreçte ‘şikâyet’ ya da ‘tebligat’ zorunluluğu 
olmaması. Yasal olarak sakıncalı olabileceğini düşündüğümüz girişlere haklarında 
şikâyet olmasa bile müdahale etmek zorunda kalıyor, yasal olarak otosansüre 
zorlanıyoruz” diye konuşuyor.

“Eleştiriye hazımsız bir toplumuz” diyen Kapanoğlu, “Her tür eleştiri yayılsın ki 
insanlar, ‘zırva eleştiri’ ile ‘hakkaniyetli övgü’ skalasını ölçebilir hale gelsinler” 
görüşünde. 3 kez mahkeme kararıyla kapatılan Ekşi Sözlük’ün bu konuda “ehilleştiğini 
ve bir kaç saatte dahi kapatma kararını geri almayı” başardığını anlatan Kaptanoğlu, 
tek içerik yüzünden tüm siteyi kapamanın yanlışlığını anlatıp bu konuda farkındalık 
yaratmak için çalıştıklarını vurguluyor.
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- Ülkemizin “Etkileşimli sözlük çalışması” olarak 
değerlendirilen alandaki mevcut durumu ve eksiklikleri 
konusundaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Bu alanda farkındalık 
yaratmak adına neler yapılabilir? Sizce, ülkemizin gelecekte 
bu konuda dünyaya öncülük yapacağı fırsatlar var mı? Bunları 
açıklayabilir misiniz?

-Kullanıcı tarafından üretilen bilgi kaynakları yurtdışında da mevcut. 
Her ne kadar Ekşi Sözlük’ten sonra çıkmış olsalar da Urban 
Dictionary, Everything2 gibi projeler yakın bir çizgi çiziyorlar. Ayrıca 
Ekşi Sözlük’ün İngilizce sürümleri de çıktı. Bunların yurtdışında 
Türkiye’deki kadar tutmuyor olmasının en önemli sebebi yurtdışında 
fikir ifade özgürlüğünün bir ayrıcalık ya da bir ihsan olmaması. 
Gayet normal bir durum olduğundan “Abi bu sitede istediğin fikri 
dillendirebiliyorsun” tepkisi görmek mümkün değil. Türkiye eleştiriye 
hazımsız, çarpık hukuki yapısı, 
baskıcı toplumu ve darbeden kalma 
apolitikliğinden dolayı bu tür bir 
siteden çok daha fazla fayda elde 
ediyor.

-“Etkileşimli sözlük” sitelerinin, 
Türkiye’nin bilgi toplumuna 
dönüşüm sürecindeki rolü 
nedir? Söz konusu yapıların 
rollerini yerine getirebilmesinin 
önünde engeller var mı? Bu 
engellerin kalkması için neler 
yapılmalı? 
 
-Bence toplumun tüm bireylerinin 
mümkün olan en erken sürede 
sahip olması gereken ilk özellik 
eleştirel düşünce ve eleştirel bakıştır. Maalesef biz son derece 
dogmatik, dediğim dedik bir eğitim sisteminden çıktık. Ekşi Sözlük 
ve aynı çizgideki sitelerin genel duruşu “doğrunun otoritesi okurdur” 
şeklinde. Bu eleştirel bakış yükümlülüğünü okura, dolayısıyla 
topluma yıktığından sözlük sitelerinin bu konuda en ciddi dönüşümü 
sağlamış olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde karşıt görüşlerin aynı 
platformda bulunabilmesi ve düşüncelerini birbirine aktarabilmesi 
de geçmemiz gereken aşamalardan ve maalesef sözlük siteleri 
dışında başarılı örneklerine rastlamak güç. Hatta bu konuda Ekşi 
Sözlük kadar özgürlükçü ve nötral duran platform yeterince elde 
edebildiğimizi söyleyemeyeceğim. “Site yönetimini eleştirdim diye 
kaydımı sildiler” şikâyetlerini çok duyuyorum mesela.

- “Katılımcı sözlük” tarzındaki bu ağ 
sayfaları,  güncel medyada yer alan aynı 
olay hakkında bilgilendirmelerde ne gibi 
farklılıklar gösteriyor?
-Ana akım medyadan farklı olarak “anlık” bilgi 
elde ediyorsunuz. Bir yerde deprem olduğunda 
saniyesinde haberiniz oluyor. Benzer şekilde 
kendine gerek siyasi gerek sosyal bir konum 
ve duruş seçmiş bir mecradan farklı olarak 
her tür görüşü tek mecrada görebiliyorsunuz. 
Twitter/Facebook gibi sosyal mecralardan 
farklı olarak ise belli bir konuyla ilgili görüşleri 
belli başlıklar altında derli toplu edinme 
şansınız oluyor. Sizi daha az gürültüye maruz 
bırakıyor.

- “Sansür” ve “yasakçı zihniyet” 
noktasında Türkiye’nin mevcut durumuna 
ilişkin görüşlerinizi alabilir miyiz?  Sizce 
“sansür” ve “yasakçı zihniyet”  ülkemizde 
gelecekte daha  büyük bir sorun olacak 
yoksa daha  anlayışlı bir topluma doğru 
mu gidiyoruz?

-Ekşi Sözlük bu yıl 13. yaşını dolduruyor. 
1999’dan beri bu sürecin içinde biri olarak 
hiçbir noktada yasakçı zihniyet geri adım 
atmadığını söyleyebilirim. Geçen yıl 15 

Mayıs’ta 50 binden fazla kişi Internet 
filtresine karşı yürüdü, buna karşı verilen 
yanıt sadece “varsayılan filtre paketini aile 
paketi yapmayalım” oldu. Bugün istediğiniz 
filtreyi kullanın 60 binden fazla siteye giriş 
yasak. Filtrelerle bu yasaklar daha da ileri 
götürüldü. Aynı zamanda Internet trafiğini 
hukuksuz olarak incelemenin yolları atıldı. 
“Hukuksuz dinleme”ye zaten yabancı değiliz 
artık Internet’te de o imkânı elde ettik. Filtre 
kullanmasanız bile tüm Internet trafiğiniz filtre 
kutusundan geçiyor, incelenebilir durumda.

- Toplumumuzda yaygın bir anlayış olan  
“insan etiketleme” ve “karalama”, siteniz 

içinde de geçerli mi? Genel olarak 
bakıldığında yazarlar, özellikle 
birilerini belli etiketler yapıştırıp 
bazen ön yargılı yaklaşımlar 
sergiliyorlar. Bu noktada sitenizde 
objektif, ansiklopedik, tarafsız ve 
doğru bilgi ile eleştiri ve yerinde 
argo kullanımı dengesini nasıl 
sağlıyorsunuz?

-Daha önce de dediğim gibi bizim 
mottomuz “bu sitede yazılan hiçbir şey 
doğru değildir”. Doğrunun otoritesi 
okurdur. Okur eğer o yazılanlara 
değer biçiyorsa o okurun takdiridir. 
Okuduğunun doğru olmama ihtimalini 
düşünüp “dur bakalım bunun kaynağı 
ne” diye incelemek, bir eleştirideki 

mantıksal tutarsızlıkları rahatça tespit 
etmek onun görevidir. Biz buna ek olarak TC 
hukukunun tüm gereklerini yerine getiriyor 
ve bu konuda hukuki gereklilikleri de aşarak 
son derece geniş cevap hakkı tanıyoruz. Aynı 
anda hem telefon, hem e-mail hem de web 
üzerinden gelen şikâyetleri değerlendiriyoruz 
ve kişilik haklarını ihlal ettiğini düşündüğümüz 
girişlere herhangi bir hukuki girişime gerek 
kalmadan müdahale ediyoruz. Dolayısıyla 
fikir ifade özgürlüğünü korurken aynı 
anda kişilik haklarını kollama konusunda 
hukuki yükümlülüklerimizin üstünde çaba 
gösterdiğimizi söyleyebilirim.
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- “Ekşi sözlük”, hangi ihtiyacı karşılamak için, kim tarafından 
ne zaman kuruldu? Amaç ve hedefiniz neydi? Amaç ve 
hedefinize ulaşabildiniz mi? Sitenizin kısa bir tarihini alabilir 
miyiz? Bugüne kadar ne gibi yapısal gelişme ve değişiklikler 
yaşadınız?  Kullandığınız slogan ve üye sayınız nedir? 

-Ekşi Sözlük’ü 1999’da çok eğlenceli olacağını düşündüğümden 
kurdum. Bu düşüncemde de son derece haklı çıktım. Dolayısıyla 
hedefime 1999’da zaten ulaşmış idim. Bütün geri kalan gelişmeler 
Türkiye’de fikir ifade özgürlüğünün içler acısı durumuyla ve Ekşi 
Sözlük’ün dünyada Web2.0’ın ilk örneklerinden olmasıyla ilgili. 
Ekşi Sözlük’ün sloganı kurulduğu günden yani içi bomboş olduğu 
zamandan beri “kutsal bilgi kaynağı”. Sitede yaklaşık 35 bin yazar var. 
Aylık ziyaretçi sayısı ise 7.5 milyon.

- Siteniz nasıl bir teknik altyapıya, yazılım ve donanıma sahip, 
kimin hazırladığı ne kadar arayüz kullanılıyor? 

-Site Microsoft teknolojileri üzerinde çalışıyor. SQL Server, ASP ve 
.NET Framework kullanıyoruz. Aktif olarak çalışan üç sunucu mevcut. 
Bunun haricinde herhangi bir felakette yayına devam edebilmemiz 
için Türkiye ve yurtdışında yedek sunucularımız var. Yazılım ekibimiz 
iki yazılım geliştiriciden oluşuyor, ben de vakit yarattıkça yazılım 
geliştirme çalışmalarına katılıyorum.

- Her zaman ücretsiz olarak mı hizmet vereceksiniz? 
Önümüzdeki günlerde uygulamaya koyacağınız yeni ve farklı 
projeler var mı? Bu alana nasıl yatırımlar yapılıyor, yapılmalı?

-Sosyal medya dipsiz bir kuyu ve yapılabilecekler sonsuz. Bu konuda 
önceliklendirmelerimizi kullanıcı ihtiyaçlarını göz önüne alarak 
yapıyoruz. Öncelikli çalışmamız 13 yıllık bu yapıyı modern bir platform 
üzerine oturtmak. Ondan sonra periyodik yenileme sürecine girmek 
istiyoruz. Üyelikten para almak diye bir şey söz konusu değil.

- İçeriğinizi oluşturan yazı, bilgi ve notlar kimler tarafından 
giriliyor? Şu an kaç yazarınız bulunuyor? Yazarlarınızın 
yazdıkları neye göre kontrol ediliyor, hangi yazı ve yorumları 
uygunsuz buluyorsunuz? Uygun bulunmayan yazıları, kimler, 
nasıl siliyor?

-Ekşi Sözlük’te yaklaşık 35 bin yazar mevcut. Girişleri bir ön 
değerlendirmeden geçirmiyoruz. Yanlış bilgi vermek de gayet 
mümkün. Toplumun ideal halinin herkesin aldığı bilgiyi tartabilme 
yetisine sahip olduğu, bilgiye eleştirel yaklaşabildiği hal olduğuna 
inanıyorum. Telefon, e-mail, faks, web gibi yollardan gelen şikâyetleri 

değerlendiren ekibimiz mevcut. Yasal olarak 
sıkıntı olan girişlerde anında müdahale 
ediyorlar. Bunun haricinde yasalarca gereklilik 
doğmamış olsa dahi cevap hakkı tanıyoruz. 
Bu açıdan hem fikir ifade özgürlüğü hem de 
bireysel hakların korunumu konusunda ekstra 
çaba sarf ediyoruz.

- Girilen içeriğin ansiklopedik, tarafsız 
ve doğru bilgiyi içermesi zorunlu 
mu? Özellikle içerik konusunda ne 
gibi hukuksal sorun veya engellerle 
karşılaşıyorsunuz?

-Dediğim gibi hiçbir şekilde verilen bilginin 
doğru olması gibi bir zorunluluk yok. 
Hukuksal olarak en büyük problem yasal 
süreçte “şikâyet” ya da “tebligat” zorunluluğu 
olmaması. Dolayısıyla insanlar size haber 
vermeden hakkınızda dava açabiliyorlar ve siz 
haberiniz olmadan yargılanabiliyorsunuz. Bu 
yüzden de yasal olarak sakıncalı olabileceğini 
düşündüğümüz girişlere haklarında 
şikâyet olmasa bile müdahale etmek 

zorunda kalıyoruz. Yasal olarak otosansüre 
zorlanıyoruz. Yeterli imkânı olmayan siteler 
“siyaset ve dinle ilgili girişler tümden yasak” 
gibi çok daha baskıcı ve kısıtlayıcı çözümler 
üretmek zorunda kalıyorlar.

- Türkiye’de, “Ekşi sözlük” konseptine 
benzer faaliyette bulunan diğer Türk 
siteleri hangileridir? Farklı ülkelerde 
benzer sitelere ilişkin bilgi verebilir 
misiniz?

-Özellikle benzerlerini takip etmiyorum 
ama çok sayıda olduklarını biliyorum. Ama 
yabancı olarak bildiğim Azeri sözlük sitesi “öz 
aramızdı” var tam olarak Ekşi Sözlük modelini 
örnek almış. Bunun dışında yabancı örnek 
bilmiyorum.

-İnternet ortamında popülerliğinizi 
kaybetmeden, kendisini hep canlı 
tutabilmiş özgün sitelerden birisiniz. 
Popülerliğinizi, canlılığınızı ve gücünüzü 
neye bağlıyorsunuz?
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-Özgürlükçü yaklaşımın aklı başında bir kitleyle her mecrada ve 
her biçimde güzel yeşereceğine inanıyorum. Ekşi Sözlük bu tutumu 
erkenden sahiplenmiş bir mecra o kadar. Her mecra aynı dinamizmi 
ve popülariteyi bu yaklaşımla yakalayabilir bana göre.

-“Etkileşimli sözlük çalışması” şeklinde değerlendirilen 
sitelerinize toplumda gösterilen ilgiyi nasıl yorumlayabiliriz? 
Sizce söz konusu ilgi, toplumun objektif bilgi, eleştiri ve 
yerinde argo kullanımına açlığı ile açıklanabilir mi?

-Aynı kalıptan çıkmış insanların aynı şeyleri papağan gibi tekrar 
ettikleri ve sürekli haklılıklarını tescil ettikleri sıkıcı mecralardan 
sıkılmış insanların karşıt görüşlerin bir arada barınabildiği 
mecralarda yeniden nefes alabildiklerine inanıyorum. Toplumun argo 
kullanımına bir açlığı yok zaten kullanıyor. Sadece birbirimizin yüzüne 
“argo kullanmıyormuşuz gibi” yapıyoruz. Bu yapay resmiyetten uzak 
mecralar haliyle daha samimi bulunuyor, daha çok seviliyor. 

-Söz konusu sitelerin maksadının “eleştiri/övgü” olmadığı, 
özellikle ilgili “kişi ve sözcüklere dair karalama”  olduğu 
iddiaları var. Bu eleştiriye ilişkin görüşlerinizi alabilir miyiz?

-Bu tarz iddiaların kaale alınması için “karalama”lara “övgü”lerden 
daha çok kıymet biçtiğimizi gösteren bir yaklaşımımızın olması 
lazım. Öyle bir şey yok. Ama eleştiriye hazımsız bir toplumuz. Bunun 
çıkış noktası da kendisine bilgi olarak ne verilirse doğru kabul eden 
tek perspektifli toplum yapısı elbette. Eleştiriyi kaldıramıyorum 
çünkü adam ona inanıyor. O yüzden eleştiriyi tümden engellemeye 
çalışıyorum. Halbuki, sal gitsin her tür eleştiri yayılsın ki insanlar 
“zırva eleştiri” ile “hakkaniyetli övgü” skalasını ölçebilir hale 
gelsinler. Bırak onlar yanlış yargılarının bedelini kendileri ödesinler 
sen ödeme.

-Siteye yazan kişileri nasıl belirliyorsunuz? Sansür, baskı ve 
yasaklara karşı yazarlarınızı nasıl koruyorsunuz?

-Sadece sözlük formatına uygun 10 entry girmek yeterli. Görüş ya da 
fikirlere göre insan filtrelemiyoruz. Konsepte hâkim olmak, ki o da 
çok basit, sadece yazdığınız yere sanki bir sözlükmüş gibi yazmaktan 
ibaret. Onun dışında “kaliteli yazmak” dahi bir gereklilik değil. Zira 
kalitenin de tek bir otoritesi olmayacağına inanıyorum. Yazarları 
koruma konusuna gelince. Yasal süreçteki çarpıklıklardan dolayı 
anonimlik yasal olarak koruma altında değil. Anonim yazdığınız bir 
şey şikâyet edilirse kim olduğunuzu çıkarıyorlar, dava dosyasında 
fişleniyor ve afişe oluyorsunuz, tamamen suçsuz olsanız bile! 
Biz bu vaziyete düşen yazarlara yeni bir anonim kimlik veriyoruz. 
Ayrıca yasalarda belirtilen sürelerdeki loglamaların yazar lehine 
minimumunu sağlıyoruz. Bunun haricinde 5651’de bu konuların 

düzeltilmesi için elimizden geleni yapıyoruz.

-Sitenizdeki hangi yazı ve yazarlara ilişkin hangi 
gerekçelerle şikâyetler oldu? Şikâyetler sonucu hangi 
mahkemelerce,  ne 
gibi engellemelerle 
karşılaştınız? 
Engellemeler 
karşısında neler 
yapıldı?

-İlki 2006’da olmak 
üzere Ekşi Sözlük 
3 kere mahkeme 
kararıyla kapatıldı. 
Bunlardan ilki 2 ay 
kadar sürdü zira 
tebligat yükümlülüğü 
olmadığından sizin 
servis sağlayıcınızdan 
siteye girebiliyorsanız 
kapatma olup 
olmadığını bilmeniz 
imkânsız. Sonra bu 
konuda daha ehilleştik 
ve bir kaç saatte dahi 
kapatma kararını geri 
almayı başardığımız 
oldu. Bu konuda her 
hâkimle her savcıyla 
tek tek konuşup tek 
içerik yüzünden tüm 
siteyi kapamanın 
yanlışlığını anlatmaya 
çalıştık. Bu konuda 
farkındalık yaratmak 
için sürekli panellere 
katılıyor ve insanları 
bilgilendiriyoruz. 
Ben son 2 ay içinde 
toplamda bin 500 
kişiye sansür ve yasal 
sorunlarla ilgili sunumlar yaptım. Bunun haricinde AİHM 
yolunun açılması adına Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı’na 
açtığımız idari davalar mevcut. 15 Mayıs 2011’de organize 
ettiğimiz tüm Türkiye’de gerçekleşen sansüre karşı yürüyüşe 50 
bin kişinin katılması Internet’le ilgili dünyadaki en büyük eylem 
olmasına yol açtı. 
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