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İnci Sözlük’ün en eski yöneticisi Gürkan Dündar:

İnternet, ansiklopedilerden uzaklaşmamızı ve bir tık ile birçok 
bilgiye ulaşmamızı sağlıyor

Sözlüklerin bilginin yanı sıra 
çokseslilik sağlayıp okuyucuların 
çok yönlü düşünmesine yol açtığına 
dikkat çeken Dündar, ansiklopedik, 
tarafsız ve doğru bilgi içerme kaygısı 
yaşamadıklarını sadece eğlendiklerini 
belirtiyor.

“Etkileşimli sözlük” çalışmalarına 
yer verdiğimiz “Dosya” sayfalarımıza, 
kendine has “replikleri”  ve“efsaneleri” 
olan İnci Sözlük adına sitenin en eski 
yöneticisi Gürkan Dündar da, katkı 
verdi.  Televizyon kanallarındaki 
canlı yayınlarda programları e-mail 

bombardımanına tutup bilgisayarları kitleyen, Ekşi Sözlük’ü hackleyen, kurucuları 
TRT’ye ropörtaj veren,  milletvekili adayı bile çıkaran İnci Sözlük, bu alanda “bir 
Türkiye fenomeni”  haline gelmiş durumda.  

Planlı bir kuruluş olmadıkları, sansürcü zihniyetten bunalan birkaç İnternet 
kullanıcısının daha rahat olabileceği bir platform arayışıyla bir anda kurulduklarını 
anlatan Dündar, sözlüklerin Türklerin kendine ait herhangi bir şeyi dış mihraklara 
karşı koruma çabası nedeniyle sınır dışına çıkabilecek, çıksa bile öncülük 
yapılabilecek bir konsept olacağını düşünmüyor.
 
Sözlüklerin ansiklopedik bilginin yanı sıra getirdiği çokseslilikle okuyucuların çok 
yönlü düşünmesini sağlayan öncü platformlardan olduğuna işaret eden Dündar, 
sansür ve baskılara tepki olarak kuruldukları 2009’dan beri sürekli sansürcü 
zihniyetle mücadelede hep en ön saflarda yer aldıklarını söylüyor. Sansürle 
mücadele ve aynı kafadan insanların birlikte eğlenebilmesini hedeflediklerini 
belirten Dündar, hukukun açıklarını kendi lehine çevirmeyi çok iyi bilen bir şirketin 
yüzünden mahkeme kararıyla kapatıldıklarını dolayısıyla sansürle mücadelede 
henüz galip gelemediklerini ama bu konuda azimli olduklarını vurguluyor. 

“Wikipedia gibi bir içeriğe sahip olmadığımızdan ansiklopedik, tarafsız ve doğru 
bilgi içerme kaygısı yaşamıyoruz, sadece eğleniyoruz” diyen Dündar, küfrü amaç 
değil, araç olarak gördüklerini ve küfrün yerinde kullanıldığı zaman Türkçe’yi 
güzelleştirdiğine inanıyor.
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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?

-İnteraktif sözlük çalışması, sizlerin de bildiği 
üzere ilk kez 1999 yılında Sedat Kapanoğlu 
tarafından sourtimes’ın (ekşi sözlük) 
kurulmasından bu yana yüzlerce sözlük 
sitesinin sosyal medyada yer almasına kadar 
geldi. 
Geçtiğimiz 12 yıl boyunca farklı gruplar 
için çeşitli içeriğe sahip sözlükler kuruldu, 
kurulmakta fakat bilindik sözlük mantığının 
dışına çıkmak ve çeşitli kodlamalarla 
sistemi geliştirerek öncekine nazaran daha 
komplike bir yapıya sahip olmasını sağlamak 
geri tepebilmekte. O yüzden olsa gerek, birçok site genel sözlük 
çerçevesinin dışına çıkmamaya ve yazarlarıyla ilk tanıştığı günlerdeki 
gibi kalmaya özen gösterip, geçen zamanla birlikte ufak tefek ve 
kullanıcısının garipsemeyeceği değişiklikler yaparak yazarlarının işini 
kolaylaştırıcı kodlamaları yeterli görüyor.
Diğer ülkelerde sözlük çalışmalarına bakış açısının nasıl olduğuna 
dair pek bir fikir sahibi olmamakla beraber Türk Milleti’nin kendine 
ait herhangi bir şeyi dış mihraklara karşı muhafaza etme çabasından 
olsa gerek sınırların dışına çıkabilecek ya da çıksa dahi öncülük 
yapılabilecek bir konsept olacağını düşünmüyorum. Geçmişte bazı 
siteler İngilizce sözlük çalışması olayına girmiş olsa da çok fazla ileri 
gidemeden sonlandı. Bu olayı global bir kıvama getiremediler.

-“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?  

-Öncelikle şunu demeden geçemeyeceğim; kulakları çınlasın, lisede 
Harun Hoşgel adında bir kimya hocamız vardı. Yaptığı sınavlar için 
görünürde 7 ila 8 soru sormasına rağmen bir soru içinde 5 soru sorar 
ve her soruya ayrı puanlama getirirdi. Dolayısıyla yaptığı sınavlar çok 
fazla özen ister ve zamanımızı alırdı. 
Sorduğunuz soruya gelecek olursak eğer: Sözlük konsepti 
ansiklopedik bilginin yanı sıra çokseslilik adına önemli bir altyapı 
sağlıyor. Yazarlar kattığı yorumlarla okuyucuların çok yönlü 

düşünmesine sebep olabiliyor. İstediğiniz her 
bilginin farklı yorumlarına ulaşabiliyorsunuz.  
İnternet, ansiklopedilerden uzaklaşmamıza ve 
bir tık ile birçok bilgiye ulaşmamızı sağlıyor. 
Türkiye’de de sözlükler bu kolaylığı sağlayan 
öncü platformlardan… Ayrıca belirtmeden 
edemeyeceğim, diğer konseptlere göre çok 
farklı bir konumdayız İnci Sözlük olarak. 
Bizler yorum gücümüzü sadece yazarak 
değil, capsler ve swf’ler aracılığıyla da 
sağlayabiliyoruz. Kısacası, İnci Sözlük’te şu an 
yaptığım gibi satırlarca cevap vermek yerine 
sadece bir capsle ve herhangi mottomuzla tüm 
mevzuyu özet geçebilirdim. Kıvrak zekâmız da 
fazlasıyla fark yaratıyor olsa gerek.
 
Toplum olarak hemen hemen her 
konuda sansüre uğradığımız gibi, sözlük 
çalışmalarında da çeşitli sansürlere ve 
baskılara maruz kalıyoruz. Bazı kanuni 
açıklardan faydalanacak art niyetli kişiler her 
daim pusuda. Bu engellerin kalkması için sürü 
psikolojisinden sıyrılarak boyun eğmeden 
sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Bu fikri 
savunan sadece İnci Sözlük olduğu sürece de 
bir arpa boyu kadar yol alamayız.

-“Katılımcı sözlük” tarzındaki bu ağ 
sayfaları,  güncel medyada yer alan aynı 
olay hakkında bilgilendirmelerde ne gibi 
farklılıklar gösteriyor?

-En büyük farklılıkları anlık bilgiye ulaşmamızı 
sağlayan yegâne platformlardan olmasıdır. 
Kısacası, dünyanın herhangi bir yerinde 
gerçekleşen olayın bilgisini ve yorumlarını aynı 
dakika içinde alabiliyoruz. Belirtilen çeşitli 
kaynaklar aracılığıyla daha derli toplu bilgiye 
kısa sürede ulaşabiliyoruz. 

- “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?

-Bu şekilde devam etmesi daha büyük 
sorunlara yol açacak gibi görünüyor. Belki 
önümüzdeki 1-2 yıl içinde bunun bariz 
sonuçlarını göremesek bile baskılara boyun 
eğdiğimiz ve tek ses olamadığımız sürece 
sindirilmiş bir toplum olma yolunda emin 
adımlarla ilerliyoruz.

- 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?

-Bizim sloganlarımızdan biri de “bizi sevmeyin, 
çünkü biz o…” şeklinde. Hiçbir yazarımız 
birilerine yaranmak için çaba sarf etmiyor ve 
beğenilme kaygısı gütmeden istediği yorumu 
Türk Ceza Kanunu (TCK) sınırları içinde 
yapabiliyor. Kuruluşumuzdan bu yana sürekli 
sansürcü zihniyetle mücadele etmekteyiz ve 
site içersinde kendimizle çelişmememizin 
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gerektiğini de bilerek yazarlarımıza sansür uygulamamaya 
çalışıyoruz.
Herhangi bir yazarımız kendi düşüncesini istediği şekilde yazabilir, 
yorumlayabilir fakat üçüncü şahıslara hakaret etmeden, dini ve 
siyasi konulara girmeden; kişilik haklarına tecavüz etmeden. Bizler 
bulunduğumuz platformu fazlasıyla seven bireyleriz ve büyük 
çoğunluğumuz da sözlük içinde bunun bilinciyle yorumlar yapıyor 
ve bu güçle 16 Aralık 2009’dan yana da çeşitli yaş/meslek/ideolojik 
farklılıklara rağmen gül gibi geçinip gidiyoruz. Wikipedia gibi bir 
içeriğe sahip olmadığımızdan ansiklopedik, tarafsız ve doğru bilgi 
içerme kaygısı yaşamıyoruz, sadece eğleniyoruz. Ayrıca küfrü amaç 
değil, araç olarak görüyor ve küfrün yerinde kullanıldığı zaman 
Türkçe’yi güzelleştirdiğini düşünüyoruz. Kasmadan, olduğumuz 
gibiyiz…

- “İnci 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? 

-Planlı bir kuruluş değildi. Farklı sözlükler ve sosyal medya 
araçlarındaki sansürcü zihniyetten bunalan ve kendi yorumlarını 
istediği gibi şekillendiremeyen birkaç İnternet kullanıcısının daha 
rahat olabileceği bir platform arayışının artmasıyla bir anda kuruldu. 

Sansürlere ve baskılara tepki olarak kurulan bir sözlüktük ve 
hedeflerimiz arasında sansürle mücadele ve 
aynı kafadan insanların birlikte eğlenebilmesi 
vardı. Kurulduğumuz günden bu yana sansürle 
mücadelede hep en ön saflarda yer aldık ve farklı 
girişimlerde de bulunduk. Durum böyleyken 
hukukun açıklarını kendi lehine çevirmeyi çok iyi 
bilen bir şirketin yüzünden mahkeme kararıyla 
kapatıldık. Dolayısıyla sansürle mücadelede henüz 
galip gelemedik ama bu konuda azimliyiz. Bunun 
yan ısıra eğlenceden de bahsedecek olursak tam gaz 
devam ediyoruz.

16 Aralık 2009’da kurulduk. Kuruluşumuzdan 
bu yana Serkan İnci önderliğinde sürdürüyoruz. 
İnsanlar bizi popüler kültüre tepki olarak yaptığımız 
ziyaretlerle tanıyor. Bunlarla beraber İBB Spor 
Kulübünü destekleyen BOZBAYKUŞLAR taraftar 
grubunu kurduk. 2011 genel seçimlerinde 
Eskişehir’den bağımsız milletvekili adayı olarak 
Ahmet Abi’yi çıkardık. Çeşitli eylemler organize 

ederek sisteme tepkimizi her daim 
göstermeye çalıştık, çalışıyoruz.
Başta bahsettiğimiz sebeplerden dolayı çok 
büyük yapısal farklılıklar içine girmedik. 
Kayıtlı kullanıcı sayımız 200 bine yaklaştı ve 
sloganımız da büyük üstat Can Yücel’den yola 
çıkarak; “altını şer, incisi ker.”

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

-PHP altyapımız var ve sozlukspot’un altyapı 
desteğiyle İnternet hayatımızı sürdürüyoruz.

- Reklam geliriniz aylık/yıllık ne 
kadardır? Çalışmalarınız kapsamda 
kimlerle işbirliği yapıyorsunuz? 
Herhangi bir kurum, kuruluş veya sivil 
toplum örgütünden yardım, destek veya 
sponsorluk alıyor musunuz? 

-Reklam gelirimiz yok ve hiçbir kurumdan 
yardım, destek veya sponsorluk almıyoruz.

- Her zaman ücretsiz olarak mı hizmet 
vereceksiniz? Önümüzdeki günlerde 

uygulamaya koyacağınız yeni ve farklı 
projeler var mı? Bu alana nasıl yatırımlar 
yapılıyor, yapılmalı?

-Sözlük üzerinden para kazanma planımız 
yok fakat çeşitli organizasyonlar ve alt 
sitelerimizin masraflarını da karşılayabilmek 
için zaman zaman sıkıntılar oluşabiliyor.  
Şu ana kadar direnebildik, eğer kendimiz 
karşılayamayacak duruma gelirsek masrafları 
karşılamak adına reklam almayı düşünebiliriz 
fakat üye olmak isteyen kişilerden ücret talep 
etmeyiz.
Sözlük üzerinde sadece Google reklamları 
var ve onlar da altyapı sağlayıcımız olan 
sozlukspot’a gitmekte.
Gerek Ahmet Abi, gerekse de Bozbaykuşlar 
projelerimiz planlı olarak gerçekleşmedi. 
Sözlük içinde konuşan yazarlarımızın görüşleri 
doğrultusunda spontane gelişen şeylerdi 
bunlar. İlerleyen zamanlarda da yazarlarımızın 
isteğiyle benzer şekillerde doğaçlama projeler 
içine girebiliriz.

- 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?

-Şu an sözlüğümüzde toplam 
5 nesil ve 200 bine yakın 
kayıtlı kullanıcımız bulunuyor. 
Sözlük formatıyla ilgili sürekli 
bilgilendirmeler yapıyoruz. 
Formatın dışına çıkan yazarlarımızı 
aktif 13 adet moderatör ve 30 
civarı co-mod takip ediyor.

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

-Öyle bir zorunluluğumuz yok. Moderatör arkadaşlarımız sürekli sözlük 
içeriğinin takibini yapıyor. Ansiklopedik veya tarafsız bilgiye dikkat 
etmemekle beraber 18 yaşından küçükler için uygunsuz içeriği sözlük 
dahilinde tutmamaya, üçüncü şahıslara hakarete izin vermemeye 
çalışıyoruz. Gereksiz tartışmalarla kişilik haklarına tecavüz edilmemesi 
için dini, siyasi konulara ve ırkçılığa müsaade etmiyor, türlü ifşaları da 
engelliyoruz.

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

-Ülkemizde İnci Sözlük konseptine benzer bir konsept yok. Bizim 
içimizden ayrılan bazı yazarlar site açma girişiminde bulunuyor, aynı 
randımanı alamamalarının ardından eve dönüyorlar.
Yurtdışındaki 4chan sitesinin Türkiye şubesi olduğumuzu söyleyenler 
oluyor. Tam anlamıyla 4chan olmasak da TCK sınırları içinde soft bir 
4chan olduğumuz söylenebilir. 

-İnternet ortamında popülerliğinizi kaybetmeden, kendisini 
hep canlı tutabilmiş özgün sitelerden birisiniz. Popülerliğinizi, 
canlılığınızı ve gücünüzü neye bağlıyorsunuz?

-Yazarlarımızın analiz ve yorum gücüne, yaratıcılığıyla organizasyon 
gücüne bağlıyoruz.

-“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?

-Argo açlığından ziyade, insanlar çeşitli platformlarda kendini 
kasmaktan usanmış durumdayken mutluluğu bizde buldular. Hiçbir 
noktalama ya da imla kurallarına uyma zorunluluğumuz yok ve küfrü 
etmiş olmak için etmiyoruz. Sadece cümlelerimizde araç olarak 
kullanabiliyoruz.

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

-İnternet özgürlüğü TCK’nın ilgili maddelerince sınırlandırılmakta. 

Kanuni yaptırımlarla karşılaşmak ve 
yazarlarımızı buna maruz bırakmak 
istemememizden kaynaklı olarak formatımıza 
aykırı olan içeriği site üzerinden kaldırıyoruz. 
Kişilere hakaret ve kişilik haklarına 
tecavüz barındırmayan entrylerin hiçbirini 
engellemiyoruz. Yazarlarımız format dahilinde 
istediği her konuda yorum yapma ve görüş 
bildirme özgürlüğüne sahip.

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

-Sitemize üye alımı her daim açık değil. 
Bazen gece saatlerinde, lise öğrencilerinin 
uyuduğu zamanlarda üye alımı yapmaya 
çalışıyor ve üye olan bir kullanıcıda 
herhangi bir kıstas aramıyoruz. 18 
yaşından büyük herkese, her görüşe 
kapımız açık. İnci Sözlük formatına 
dair bilgilendirmeleri yazarlarımıza 
sık sık duyuruyor ve yapılabilecek 
yaptırımlardan bahsediyoruz.

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

-Her ne kadar silinmesi talep 
edilen içerikle ilgili mail 
gelmesinden çok kısa bir süre 
içinde gereken işlemi yapıyor 
olsak da bazı kişiler bu çareyi 
düşünmeden hukuki yollara 
başvurabiliyor. Açılan davalar 
genelde üçüncü şahıslara dair 
bazı yazılardan dolayı oluyor. 
En son yapılan şikâyet de maç linklerinin 
yayınlanmasıyla ilgili. Adana’daki nöbetçi bir 

mahkemeyeydi. Bu konuyla bir alakamızın 
olmamasına rağmen hukukun açıklarından 
faydalanan uyanık bir şirketin başvurusunun 
ardından sitemize erişim kapatıldı. Fakat 
farklı dns’ler ile sitemize ulaşılabiliyor. 
Kullandığımız alternatif domainler var, 
oralardan da dns’siz bir şekilde erişim 
sağlanabiliyor.
Bize ulaşıp yardımcı olmamızı istemek yerine 
direkt hukuki yollara başvuranlar oluyor 
zaman zaman. Çeşitli baskılara dayanmak 
imkânsız, her ne kadar dirensek de adli 
mercilere paslanan mevzular çoğu zaman 
elimizi kolumuzu bağlıyor.
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