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Fazla yazının değil kalıcı ve kaliteli bilgilerin sözlüğe aktarılmasının önemli 
olduğunu vurgulayan Gürleyendağ, insanların haklarında yazılan yazıya ön yargıyla 
yaklaştıklarını ancak sözlüklerin, insanların düşünce yapısındaki dağınıklığı ya da bir 
hareketindeki yanlışı söylediğine işaret ediyor.

Uludağ Sözlük moderatörü Gökhan Gürleyendağ:
Tek mücadelemiz; gelecek nesillere milyonlarca bilgi içeren bir kaynak bırakmak

“Etkileşimli sözlük” çalışmalarını 
yansıttığımız “Dosya” sayfalarımıza 
hemen her konuda görüş bildirip başlık 
açan Uludağ Sözlük moderatörlerinden 
Gökhan Gürleyendağ da yanıtlarıyla 
katıldı. Gürleyendağ, sözlüklerin öncelikle 
nicelikten çok nitelik kazanması gerektiğini 
belirtip bunun için daha fazla yazının değil 
daha kalıcı ve kaliteli bilgilerin sözlüğe 

aktarılmasının önemli olduğunu vurguluyor.  
Güncel bir haberin hızla aktarılması, yazarlar sayısının fazla olması, arşivlemesi 
ve arşivden bilginin basit bir şekilde bulunmasının sözlükleri cazip kıldığına işaret 
eden Gürleyendağ,  sansüre karşı çıktıklarını, mümkün olduğunca yazarları 
serbest bıraktıklarını ancak hukuksal sorumlulukları, uygulamaları gereken bir 
sözlük formatı ve hukuk kuralları bulunduğunun altını çiziyor. 
Sözlüklerde bir kişinin “kasten karalandığına” inanmayan Gürleyendağ, 
yazarları bu şekilde organize etmek mümkün olmadığını ve kimsenin bununla 
uğraşmayacağını söylüyor. İnsanların haklarında yazılan yazıya ön yargı 
ile yaklaştıklarına değinen Gürleyendağ,  insanların düşünce yapısındaki 
dağınıklıkları ya da yaptığı bir hareketteki yanlış söylenince onu düzeltmesi 
gerektiğini düşünüyor.
Argoya müdahale ettiklerini belirten Gürleyendağ, “Ne sempatik, ne de antipatik 
görünmek için uğraşıyoruz. Tek mücadelemiz; gelecek nesillere milyonlarca bilgi 
içeren bir kaynak bırakmaktır” diyor. 
Yazarların daha iyi ve hızlı bir ortamda yazabilmesi için sunucularını 
güçlendirdiklerini anlatan Gürleyendağ,  Uludağ Sözlük Video’yu yakında faaliyete 
geçireceklerini bildirdi.
Sözlüklerin çok geniş ve kalıcı bir bilgi kaynağını barındırdığını kaydeden 
Gürleyendağ,  herhangi bir kurumdan baskı ve müdahale ile karşılaşmadıklarını, 
“birilerinin maşası, kuklası ya da kimsenin kalemi” olmadıklarına dikkat çekiyor.



Etkileşimli tematik sözlükler ve sosyal medya2012 OCAK46 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 47

- Ülkemizin “Etkileşimli sözlük çalışması” olarak 
değerlendirilen alandaki mevcut durumu ve eksiklikleri 
konusundaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Sözlüklerin, 
Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecindeki rolü nedir? 
Söz konusu yapıların rollerini yerine getirebilmesinin önünde 
engeller var mı? Bu engellerin kalkması için neler yapılmalı?
  
-Sözlüklerin öncelikli olarak nicelikten ziyade, nitelik kazanması 
gerekiyor. Bunun için yazarların sözlükte daha fazla yazı yazması 
değil de, daha kalıcı bilgileri sözlüğe aktarması çok önemli. Aslında 
yönetim açısından bakarsak; daha çok yazı girmeleri Google 
sorgulamaları ve insanların sözlük içi arattığı kelimeyi bulma 
ihtimalini daha çok arttırması bizim için avantaj. Fakat sözlüklerden 
insanların daha kaliteli bilgiler almasını istiyorsak, kesinlikle nitelikli 
yazılar yazılmalıdır. Aslına bakarsanız bunu da yapan oldukça yüksek 
potansiyelde yazar kitlemiz mevcut. Bundan dolayı, gün geçtikte 
sözlükler bilgi kaynağı açısından kendine sürekli bir şeyler katmaya 
devam etmektedir. Bu da sözlükleri diğer internet portallarından 
ayırıyor. Ayrıca sözlüklerin arşivlemesi ve bu arşivden bilginin 
bulunması oldukça basit. Bu durum da sözlükleri cazip kılıyor. Aslına 
bakarsanız sansür hayatın her noktasında olduğu gibi sözlüklerde de 
mevcut. Hakaret ve telif hakları dışında çok fazla sorun yaşadığımız 
durum olmuyor. Yazarlar entry girerken kendilerine hâkim olduğu 
vakit, biz hâkim karşısına çıkmamış oluyoruz.

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

-Güncel bir haber sözlüğe hızlı bir şekilde taşınabiliyor. Yazılı ve 
görsel basın çalışanları, sözlük yazarlarının sayısının çok altında. 
Uludağ Sözlük’te şu an 30 bin civarı yazar var ve bu yazarlar 
haber olacak bir olayı kendileri yaşayarak/görerek hemen sözlüğe 
aktarabiliyor. Bir futbolcu transferi hakkında sağlam kaynaktan 
duyum alan oluyor, büyük bir kaza olduğunda eğer bir yazar 
bölgedeyse mobil uygulamamızdan yararlanarak sözlüğe olay 
yerinden bilgiler aktarıyor. Deprem gibi bir doğal afet olduğunda 
belki de hâlâ sallanıyorken bile başlığını açıp hemen yazıyorlar. Ya 
da bunların dışında medyayı yakından takip edenler de bir haberi 
oradan kaynak göstererek sözlüğe taşıyor ve bu haber hakkında 
yazarlar yorum yapmaya başlıyorlar. Yazarların yaptığı bu yorumları 
okurlar takip ederek, konu hakkında farklı görüşleri öğrenmiş 
oluyorlar. Haber sitelerinde de haber hakkında yorum yazılabiliyor 
ama sözlükteki yorumlar daha çok dikkate alınıyor ve daha kolay 
bir şekilde okunuyor. Sözlüğü de diğer haber portallarından ayıran 
başlıca özellik bu. İnsanlar çok hızlı bir şekilde sol frame’de haberin 

sözlük formatına uygun bir şekilde başlığını ve 
konu hakkındaki detaylı bilgileri alabiliyor.
 
- “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?

-22 Ağustos 2011’de uygulamaya konulması 
düşünülen İnternet paketleri vardı. Bu 
paketler sözlük, forum, gazete vb… siteleri 
ciddi bir şekilde etkileyecekti. Paketlerden 
dolayı hem okur kaybı olacak, hem de 
sitedeki içeriklerine kısıtlama getirilecekti. 
Çok fazla yasaklı kelime vardı ve bizim 
bunlardan dolayı sorun yaşamamız için yazıları 
silmemiz gerekecekti. Mesela “Haydar” bile 
yasaklanacak kelimelerden biriydi. Biz buna 
karşı duruşumuzu göstermek amacıyla, 
15 Mayıs 2011’de Taksim’de bir yürüyüş 
düzenlemeye karar verdik. Emniyetten 
yürüyüş için Uludağ Sözlük yöneticileri 
olarak izin aldık. www.sansurekarsi.com 
sitesini kurduk ve çeşitli sanatçılar yürüyüşe 
destek verdi. Sansüre her zaman karşıyız 
ama hukuksal sorumluluklarımız var. 

Bundan dolayı da bazı şeyleri biz de yayından 
kaldırmak zorunda kalıyoruz. Mümkün 
olduğunca bu konuda yazarları serbest 
bırakıyoruz ama müdahale etmemiz gereken 
anlar da oluyor. Sansür insanların kendini 
kısıtlamasına, diken üstünde yaşıyormuş 
hissi vermesine neden olur. İnsanlar düşünce 
özgürlüğüyle, söylemek istediklerini rahatlıkla 
söylemeli ve yasaklanmamalıdır. Neyse ki 
sansüre karşı duruşumuzdan olumlu sonuç 
aldık ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) farklı paketler oluşturulmasına karar 
verdi.

- 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?

-Ben bir kişinin kasten karalandığına 
inanmıyorum. Ne böyle bir şekilde yazarları 
organize etmek mümkündür, ne de kimse 
bunlarla uğraşır. Genel olarak insanlar 
haklarında yazılan yazıya ön yargı ile 



alakalı görsel eklenebiliyor. Ortam bölümünde 
eğlenceli alanlarımız bulunmakta. Radyo 
Uludağ ile sözlükteki DJ yazarlarımız keyifli 
programlar yapıyorlar. Şu an çalışmalarını 
tamamladığımız Uludağ Sözlük Video’yu 
yakında faaliyete geçireceğiz. Yazarlarımızın 
da katkısıyla, orada da büyük bir içerik 
olacaktır diye düşünüyoruz.

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

-İsmail Alpen (zall) tarafından hazırlanan php 
ile mysql destekli altyapımız bulunuyor ve 
sunucularımız yurt dışında. 

- Reklam geliriniz aylık/yıllık ne 
kadardır? Çalışmalarınız kapsamda 
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yaklaşıyorlar ve böyle görüyorlar ama onun eleştiri kısmını 
hiç almıyorlar. Aslında belki de o yazılanlar doğru ama kişi 
nasıl sabah uyandığında aynaya baktığı zaman saçı başı 
dağınık, yüzü ve gözünü şişkin görünce dışarı o şekilde 
çıkmayıp önlemler alıyorsa; biz de insanların düşünce 
yapısındaki dağınıklıkları ya da yaptığı bir hareketteki yanlışı 
söyleyince onu da düzeltmesi gerekiyor. Nasıl ki bir insan 
sokağa çıkarken uyandığı haliyle nasıl çıkamıyorsa, yaptığı 
hataları da ulu orta bir yerde yazınca bunları kaldıramıyorlar. 
Herkes çok mükemmel değil, bazen bu söylenenleri de 
dikkate alarak “acaba doğru mu?” diye sorgulamak gerekiyor. 
Zaten argo bir şey yazıldığı zaman biz bunlara müdahale 
ediyoruz. Ne sempatik, ne de antipatik görünmek için 
uğraşıyoruz. Tek mücadelemiz; gelecek nesillere milyonlarca 
bilgi içeren bir kaynak bırakmaktır. “Gençlik bilebilseydi, 
yaşlılık yapabilseydi” diye bir söz vardır. Şu an karalama 
olarak görenler, gelecekte belki de kimse tarafından 
hatırlanmıyorken kendileri hakkında yazılan yazıları okuyarak 
ne kadar doğru söylendiğini düşünecekler. Bunu da zaman 
gösterecektir…

-“Uludağ 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?
 
-“Tanımlanmadık tek bir kelime kalmayana kadar” sloganıyla kurulan 
Uludağ Sözlük, daha önce başka sözlükler tarafından da benzerleri 
yapılmış bir klondur. Bilgi paylaştıkça çoğalır. İnsanların kendilerine 
saklamaması gereken, paylaştıkça farklı kişilerin de faydasını 
göreceği bilgileri aktarması için kurulmuştur. Sözlüğümüzün sahibi 
İsmail Alpen, Uludağ Üniversitesi mezunu. Sözlüğümüzün de isminin 
Uludağ olmasının nedeni bu. Şu ana kadar 11 milyondan fazla 
entrynin girildiği, 30 bin yazarı ile bunun dışında 90 bin civarı üyenin 
olduğu, günlük 1 milyon 300 bin sayfa gösterimi ve 300 bin tekil 
kişinin okuduğu bir sözlüktür. Durum böyle olunca; Türkiye’nin en 
büyük 2 sözlüğünden biri olarak lanse ediliyorsak ve 1. olan sözlüğün 
13 yıldır yayında olduğunu düşünürsek, 6 yılda konumumuza bakılırsa 
gayet iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyoruz. Tabi tüm bunlarda 
biz teknik detaylar ve içerik takibi anlamında her ne kadar işimizi 
iyi yaparsak yapalım, bu başarıda en büyük pay yazarlarındır. Biz de 
yazarların daha iyi ve hızlı bir ortamda yazabilmesi için sunucularımızı 
güçlendiriyoruz. Uludağ Sözlük Galeri’yi yaptık ve bu alana başlıklarla 

kimlerle işbirliği yapıyorsunuz? 
Herhangi bir kurum, kuruluş veya sivil 
toplum örgütünden yardım, destek veya 
sponsorluk alıyor musunuz? 

-Reklam gelirlerimizi yaptığımız gizlilik 
sözleşmesinden dolayı açıklamamız mümkün 
değil. Genel olarak banner ve tema reklamları 
alıyoruz. Kimi zaman çeşitli etkinliklere 
sponsor olarak, onlara destek veriyoruz. Kan 
bağışı, ağaç dikme, kitap gönderme, okul 
onarımı ve darülaceze ziyareti şeklinde çeşitli 
zirveler düzenliyoruz. 

- Her zaman ücretsiz olarak mı hizmet 
vereceksiniz? Önümüzdeki günlerde 
uygulamaya koyacağınız yeni ve farklı 
projeler var mı? Bu alana nasıl yatırımlar 
yapılıyor, yapılmalı?
-Yazarlığı kesinlikle ücretli yapmayı 
düşünmüyoruz. Yazma isteği olan, paylaşımı 
seven herkesin sözlüğümüzde yazmaya hakkı 
vardır. Daha önce de bahsettiğim gibi; Uludağ 
Sözlük Video bölümünü faaliyete geçireceğiz. 
Şu an açıklayamayacağımız, moderasyon 
kadrosu olarak üzerinde çalıştığımız 
farklı projeler de var. Getireceğimiz 
yeniliklerle, Uludağ Sözlük’ü farklı noktalara 
taşıyacağımıza eminiz.

- 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?

-Sözlüğün içeriği, sözlüğün bu noktaya 
gelmesinde çok şey borçlu olduğumuz 
yazarlar tarafından giriliyor. Bu zamana kadar 
15 milyona yakın yazı girdiler, bunlardan 
4 milyona yakını sözlük formatına uygun 
olmadığından dolayı yayından kaldırıldı ya 
da hesabını sildiren yazarlarımız tarafından 
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kendi istekleriyle sözlükten silindi. Aslında bizim beğenmediğimiz 
bir yorum yok. Sadece uygulamamız gereken bir sözlük formatı 
ve hukuk kuralları var. Eğer bir yazı hakaret içeriyorsa, bu yazıyı 
hakarete maruz kalan kişi bize bildirdikten sonra 48 saat içinde o 
yazıyı yayından kaldırdığımız zaman bir sorun teşkil etmiyor. Günde 
yüzlerce mail geliyor ama sıkı bir şekilde takip ederek, bu konuya 
özen gösteriyoruz. Eğer bir yazı formata uygun değilse ya da hakaret 
içeriyorsa, moderasyon kadromuzun silmesi ve yetkili yazarlarımızın 
bize iletmesiyle yayından kaldırılıyor. Ayrıca her yazarımıza 
gammazlık yetkisi veriyoruz. Yazarlarımız da yazıyı bize şikâyet 
edebiliyorlar. Ayrıca özel mesaj ve sözlüğümüzdeki bir derdim var 
bölümünden de bu tür yazıları bize bildirebiliyorlar.
 
- Girilen içeriğin ansiklopedik, tarafsız ve doğru bilgiyi 
içermesi zorunlu mu? Özellikle içerik konusunda ne gibi 
hukuksal sorun veya engellerle karşılaşıyorsunuz?

-Uludağ Sözlük’e giriş yapıldığında en alt kısımda şöyle bir uyarı 
vardır: “Yazılanların hepsi doğru olmamakla beraber sadece 
Uludağ Sözlük yazarlarını bağlamaktadır.” Biz bu şekilde bir uyarı 
yapıyoruz ki, her şeyin doğru olamayacağı bilinsin. Bütün bilgilerin 
doğruluğunu kontrol etmemiz mümkün değil. Yazarlarımıza bu 
konuda güveniyoruz. Sadece bariz doğru olmayan, sadece insanları 
kandırmaya yönelik yazılara müdahale ediyoruz. Mesela sözlükte 
“Shaggy ölmüş” diye sık sık bir haber çıkar. O bir sözlük geyiğidir 
ama dışarıdan okuyan bunu bilmez ve bir Shaggy hayranı bu yazıyı 
okuduğunda gözyaşlarına boğulabilir, belki de kendine zarar verebilir. 
Biz de böyle bir şey olmasını istemeyiz. Ayrıca bir kişi kendi hakkında 
yazılan yazının doğruluk payı olmadığını bize bildirirse “entry emin 
olunmayan bilgi içermektedir” diyerek yayından kaldırıyoruz. Daha 
sonra yazarımız bunun doğru olduğunu ispat ederse, yazı tekrar 
yayına alabiliyoruz.
 
-İnternet ortamında popülerliğinizi kaybetmeden, kendisini 
hep canlı tutabilmiş özgün sitelerden birisiniz. Popülerliğinizi, 
canlılığınızı ve gücünüzü neye bağlıyorsunuz?

-Medyada sıklıkla yer alıyoruz. İnsanların giriş yapıp, bilgi 
alabileceği bu tür dev bilgi kaynakları zaten sınırlı. Uludağ 
Sözlük’te bu tür durumlarda akla ilk gelen isimlerden olduğu için 
ve gerçekten bünyesinde kaliteli yazarları barındırdığından dolayı 
popülerliğini kaybetmiyor. Ayrıca sürekli yeni yazarlar alarak, farklı 
görüşlerdeki insanları da bünyemize katıyoruz. Kimileri yazıdaki 
yeteneğini göstererek, sözlükte bir anda parlayabiliyor. Kimisi 
de işin kolayına kaçıp, aslında öyle düşünmediği halde insanlara 
tamamen zıt görüşler yazarak ön plana çıkabiliyor. Bunları “troll” 

diye adlandırıyoruz. Medyatik kişilerle de 
çok güçlü dostluklarımız olduğundan, bazı 
programlara konuk olup sözlüğü tanımayan 
insanların da sözlük hakkında 
bilgi sahibi olmasını sağlıyoruz. 
Sözlükte yazmaktan mutlu olan 
yazarların, kendi arkadaşlarına 
tavsiye etmesiyle büyüyoruz. 
Böylece samimi, herkesin 
birbirini tanıdığı, güzel bir 
arkadaşlık ortamı oluşuyor. 
Bunu da yapılan zirvelerle 
(yazarların bir tarih ve yer 
belirleyerek yaptığı buluşmalar) 
pekiştiriyorlar.

-“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?

-Sözlüklerin barındırdığı çok 
geniş ve kalıcı bir bilgi kaynağı 
var. İnsanlar bir kelime ya 
da bir şahıs hakkında Google 
sorgulaması yaptığında, 
sözlükler genelde ilk sayfada 
çıkıyor ve bunu aratan kişi 
o linke tıkladığı zaman 
sözlükteki diğer yazıları da 
okuyor. Böylelikle sözlüğü de 
takip etmeye başlıyor. Ayrıca 
sözlüğün temel kaynağı eleştiri 
olduğundan, insanlar bir konu 
hakkında yazarlar neler demiş 
acaba diye sözlüğe girip okumaya başlıyorlar. 
Böylelikle konuyla ilgili farklı görüşler de 
ediniyorlar. 

-Söz konusu sitelerin maksadının 
“eleştiri/övgü” olmadığı, özellikle ilgili 

“kişi ve sözcüklere dair karalama”  
olduğu iddiaları var. Bu eleştiriye ilişkin 
görüşlerinizi alabilir miyiz?

-Bu biraz algıyla alakalı bir durum. Sözlüğün 
temelinde yatan genel olgular; bilgi, eleştiri ve 
mizah. Sonuçta herkes sevgi kelebeği değil. 
Tabi ki eleştiri de olacak ve insanlar bundan 
ders çıkarmalıdır. Sözlük yazarları tarafından 
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belki de en çok eleştiri alanlar Uludağ Sözlük moderasyonu 
başlığında da görüleceği üzere, sözlük yönetimindeki kişilerdir. 
Fakat biz hakkımızda yazılan her türlü eleştiriyi okuyup, doğru 
olup olmadığını kendimizce sorguluyor ve aramızda tartışıyoruz. 
Direkt “karalama bu” diyerek, dikkate almamazlık etmiyoruz. 
İnsanlar da bu şekilde yaklaşırsa, belki kendileri hakkında bazı 
detayların farkına varabilirler. Çünkü yazar sıfatı taşıyan kişi 
detaycıdır, gözlemcidir, olaya farklı pencereden bakandır. Hal 
böyle olunca, eleştiriye karalama olarak doğrudan bakıldığında 
çok dikkate alınmaz. Ama önemli olan böyle bakmak değil, o 
eleştiriyi görmektir. Bakmak ve görmek tamamen birbirinden ayrı 
eylemlerdir.

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

-Sözlüğümüze üye olan bir kişi, öncelikle çaylak oluyor. 3 gün 
ile 3 ay arasında bir sürede yazıları inceleniyor. Sözlükte yazma 
potansiyeli varsa ya da yazacakları varken formatı bilmiyorsa, 
konu hakkında bazı detayları kendisine aktarıyoruz. Bir insanı 
kaybetmek çok kolay ama kazanmak zor. Kazanmak için mümkün 
olduğunca destek oluyoruz. Ama hiç umut yoksa, boşuna zaman 
kaybetmemek adına kişinin hesabını kapatıyoruz. Bize herhangi 
bir kurum baskı yapmıyor, öyle bir müdahale ile karşılaşmıyoruz. 
Birilerinin maşası, kuklası ya da kimsenin kalemi değiliz. Herkes 
istediği şekilde yazıyor, kimse kimseyi yönlendirmiyor. Zaten 
aklı başında bir kişiye, kendi görüşünüzü kabul ettirmek zordur. 
O yüzden kimse böyle bir uğraş içine girmemektedir. Sadece 
hukuksal bir sorun olduğunda, kendi hukuk ekibimiz devreye 
giriyor. Yazarımıza yansıtmadan biz konuyu hallediyoruz. Şu ana 
kadar herhangi bir yazarımız, sözlükte yazdığı yazıdan dolayı ceza 
almadı. 

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

-Genel olarak hakaret ve telif haklarıyla ilgili şikâyetler aldık. 
Yazıyı sözlüğe taşıyan yazarımıza konuyu aktarmadan, hukuk 
kadromuz ile konuyu hallettik. Genelde yazıyı yayından kaldırdık 
ve davacı olan kişi açtığı davayı geri çekti. Bu zamana kadar 
sözlüğümüz mahkeme kararınca kapanmadı. 


