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İHL Sözlük’ün sahibi Said Ercan: 

Sanallaşan insan, gündem hakkında fikirlerini sözlük aracılığı 
ile belirtmeyi tercih ediyor

Dünyada başka bir örneği bulunmayan 
sözlüklerin, sosyal medya kavramının 
içini layıkıyla dolduran en önemli 
İnternet projelerinin başında geldiğini 
söyleyen Ercan, yeni İnternet 
yasasından en çok sözlüklerin 
etkileneceğinin altını çiziyor.

“Dosya” sayfalarımıza yanıt veren Said Ercan,  
“Sözlükler, birer kıraathane gibidir” diyerek 
sanallaşan insanın, gündem hakkında fikirlerini 
sözlük aracılığı ile belirtmeyi tercih ettiğine 
dikkat çekiyor. 

İHL’nin “ötekileştirilen bir mahallenin sözcüsü olup sözün değerini 
yükseltme noktasında bir misyon” üstlendiğini bildiren Ercan, amaçlarını  
“karalamak değil, yerinde eleştiri ve övgü mekânı olmak”  şeklinde açıklıyor. 
Düşünce alanında bir site yayınlıyor olmanın sürekli kanun ve engellerle 
karşı karşıya gelmeye yettiğini bildiren Ercan,  dünyada başka bir örneği 
bulunmayan Etkileşimli sözlüklerin, sosyal medya kavramının içini layıkıyla 
dolduran en önemli İnternet projelerinin başında geldiğini belirtiyor. 

Sözlük sitelerinden 3’ünün Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ilk 100 sitesi 
arasında yer almasının tamamen özgün bu projenin benimsendiği ve büyük 
bir ihtiyacı giderdiğinin açık kanıtı olduğunu söyleyen Ercan, yeni İnternet 
yasasından en çok sözlüklerin etkileneceğini vurguluyor.

Sözlüklerin Türkiye’nin bilgi toplumu olması yönünde katkılarının çok fazla 
olduğuna inanan Ercan, Türkiye’nin sansür ve sosyal medya konusunda bir 
politikası olmadığını düşünüyor. 

“İnternet ve sosyal medyada, genç ve çocukların gelişimini olumsuz 
etkileyecek bir başıboşluk olduğu gerçeği yadsınamaz ama genel olarak 
Türkiye’nin sansür konusunda karnesinin iyi olmadığını söyleyebiliriz” diyen 
Ercan, genelde siyasetçi ve yazarların hukuki baskı açısından başı çektiğini 
belirtiyor.
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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 sözlükler belki de dünyada sosyal medya kavramının 
içini layıkıyla dolduran en önemli internet projelerinin başında 
gelmektedir. İlk etkileşimli (bu tür sözlükler interaktif ya da çevrimiçi 
olarak da adlandırılabiliyorlar) sözlük 1999 yılında kurulmuş ve 
dünyada başka bir örneği yok, Sözlük sitelerinden 3’ünün Türkiye’nin 
en çok ziyaret edilen ilk 100 sitesi arasında yer alması ise, tamamen 
özgün bu projenin benimsendiğinin ve büyük bir ihtiyacı giderdiğinin 
açık kanıtıdır.

-“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?
  
-Katılımcı sözlüklerin Türkiye’nin bilgi toplumu olması yönünde 
katkıları kesinlikle çok fazladır düşünün ki, henüz wikipedia ve Google 
Türkiye’de yokken katılımcı sözlükler vardı, insanlar tecrübelerini, 
bilgilerini rahat bir şekilde bu sözlüklerde paylaşabiliyorlar, 
sorularına kolayca cevaplar bulabiliyorlardı.
 
-“Katılımcı sözlük” tarzındaki bu ağ sayfaları,  güncel medyada 
yer alan aynı olay hakkında bilgilendirmelerde ne gibi 
farklılıklar gösteriyor?

-Öyle bir zaman düşünün ki, 
bir haberin altındaki yorum 
bazen haberden daha değerli 
olabiliyor, tam da sosyal medya 
bu demek, sözlüklerde bir 
haber, sözlük yazarlarının 
görüşleri ile bambaşka bir 
yapıya bürünebiliyor, geleneksel 
medyanın olumlu verdiği bir 
haber, birkaç sözlük yazarının 
olumsuz yazısı ile tamamen 
farklı şekilde sosyal medyada 
yer bulabiliyor, bir haber her 
yönünde irdeleniyor ve size o 
yorumlardan en akıllıca ve doğru 
olanını seçmek kalıyor.

-“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?

-Filtre yasası daha henüz gündemdeyken 
15 Mayıs 2011’de İnternet’ten örgütlenen 
çoğunluğunu sözlük kullanıcılarının 
oluşturduğu binlerce kişilik grup Taksim’de 
yürüyüş yapmıştı çok ses getiren bu yürüyüş 
sosyal medyanın yasaklara karşı genel bakışını 
özetliyordu. Şimdi Amerika’da yasalaşma 
aşamasında olan SOPA (Stop Online Piracy 
Act) ve PİPA (Protect IP Act) Türkiye’de 
büyük tepki gördü, 18 Ocak 2012’de yüzlerce 

site ekran karartma 
eylemi gerçekleştirdi. 
Türkiye’deki İnternet 
kullanıcıları ABD’deki 
yasaların Türk devletinin 
elini güçlendireceğini 
düşünüyor. Türkiye’nin 
sansür ve sosyal 
medya konusunda bir 
politikası olmadığını 
düşünüyorum bunun 
için bazen şaşırtan 
kararlar alınabiliyor, 
İnternet ve sosyal 
medyada, gençlerin ve 
çocukların gelişimini 
olumsuz etkileyecek bir 

başıboşluk olduğu gerçeği yadsınamaz ama 
genel olarak Türkiye’nin sansür konusunda 
karnesinin iyi olmadığını söyleyebiliriz.

- 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?

-Sitenin ana sayfasında “Burada yazılanların 
doğruluğu hakkında teminat vermiyoruz” 
açıklamasını özellikle yaptık, çünkü etkileşimli 
sözlükler doğrulanmamış veya doğrulanması 
nerdeyse imkânsız bilgilerle doludur, genelde 
ansiklopedik bilgiden ziyade günlük pratik 
bilgileri içerir. Muhakkak ansiklopedik bilgiler 
girmekte ısrar eden yazarlarda vardır ama 
genel olarak, taraflı ve mizah temelli yazılar 
çoğunluktadır.

-“İHL 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? 
-İHL Sözlük tarafımdan Nisan 2009’da 
kuruldu, kısa sürede güçlü bir ekibe kavuştu. 
Kuruluş amacı katılımcı sözlükler içinde ahlak 
temelli tematik sözlüklerin olmamasıydı, 
kuralsızlığı kural olarak belirlemiş sözlüklere 
karşı belirli ahlaki temellere dayanan, argo, 
küfür, cinsellik ve hakaretin yer almadığı bir 
sözlük fikri ile yola çıkmıştır ve kısa sürede 
büyük bir ihtiyacı kapatmıştır.
İHL Sözlük’ün şu anda yaklaşık 15 bin 
üyesi, aylık 250 bine yakın tekil ziyaretçisi, 
2 milyondan fazla da sayfa görüntülenmesi 
bulunuyor sloganı ise “insana ve bilgiye 
hürmet eden sözlük”.
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- 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?

-İHL Sözlük’ün belirli bir aylık reklam geliri yok, bir ay çok fazla 
reklam alabildiği gibi başka bir ayı reklamsız geçirebiliyor,  Herhangi 
bir yerden destek almadan yöneticilerin kişisel özverileri ile yoluna 
devam ediyor.

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

-İHL Sözlük ücretsiz ve ücretsiz olarak hizmet vermeye devam 
edecek.  İlerde sosyal medya entegrasyonu ile neler olur onu 
zaman gösterecek.

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

-Yazar olmaya hak 
kazananların yazıları 
denetimsiz yayınlanıyor. 
Yayınlandıktan sonra 
casus ismini verdiğimiz 
denetmenler, ihl sözlük 
kurallarına aykırılık 
görürlerse, yöneticilere 
bu tanımları bir buton 
aracılığı ile ispitliyorlar 
yöneticilerde beraberce 
karar verip siliyorlar. Tabi 
mail ve mesaj ile gelen 
şikâyetlere göre de yazıları 
denetleyebiliyoruz. İHL 
Sözlük, 10 yönetici ve 15 
muallim (yarı yönetici) 
bulunuyor.

- Girilen içeriğin ansiklopedik, tarafsız ve doğru bilgiyi 
içermesi zorunlu mu? Özellikle içerik konusunda ne gibi 
hukuksal sorun veya engellerle karşılaşıyorsunuz? 
-İçeriğin doğru olması zorunlu değil ancak alıntı içeriyorsa kaynak 

belirtilmek zorunda, Hukuki olarak çok fazla 
tanım kaldırılma talebi ile karşılaşıyoruz. 
Genelde siyasetçi ve yazarlar, hukuki baskı 
açısından başı çekiyorlar.

- Farklı ülkelerde Size benzer sitelere 
ilişkin bilgi verebilir misiniz? 
-Son dönemde, Boşnakça, Rusça, İngilizce 
ve Fransızca katılımcı sözlükler açıldığını 
biliyoruz, dünya çapında yayılmaya başlaması 
bizleri mutlu ediyor.

-İnternet ortamında popülerliğinizi, 
canlılığınızı ve gücünüzü neye 
bağlıyorsunuz?

-İHL Sözlük ilk kurulduğu günden beri 
medyanın çok ilgisini çekti. Kendi alanında 
ilk olması bu popülerlikte etkiliydi. Özellikle 
sosyolojik açıdan ihl yazarlarının neler 
yazdığı, gündemdeki konular hakkında nasıl 
düşündükleri hep merak edildi. Tematik 

sözlük olması, ahlakı, inancı 
önemsemesi İHL Sözlük’ü diğer 
sözlüklere göre tercih edilebilir 
bir noktaya taşıdı. Bunun 
yanında yardım etkinliklerimiz, 
anma gecelerimiz, sosyal 
sorumluluk kampanyalarımız 
da gündemde kalmamızı ve bir 
sivil toplum kuruluşu (STK) gibi 
sürekli canlı olmamızı, hayata 
dokunmamızı sağladı.

-“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?

-Aslında sözlükler birer kıraathane gibidir. 
Sanallaşan insan, gündem hakkında fikirlerini 

sözlük aracılığı ile belirtmeyi tercih ediyor. 
İHL’de bu anlamda ötekileştirilen bir 
mahallenin sözcüsü olup sözün değerini 
yükseltme noktasında bir misyon üstlendi.
 
-Söz konusu sitelerin maksadının 
“eleştiri/övgü” olmadığı, özellikle ilgili 
“kişi ve sözcüklere dair karalama”  
olduğu iddiaları var. Bu eleştiriye ilişkin 
görüşlerinizi alabilir miyiz?

-Sözlük dilinde troll dediğimiz karalama ve ilgi 
çekme amaçlı yazanlar vardır, bunlar hemen 
fark edilir. Başka sözlüklerde çok sevilse de 
ihl sözlük bünyesinde çok fazla tutunamazlar. 
Asıl amaç tabi ki karalamak değil, yerinde 
eleştiri ve övgü mekânı olmaktır.

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

-Üye kaydı sırasında 5 soru soruyor ve 5 tanım 
girmelerini istiyoruz. Bu aşamaları geçen 
yazarları değerlendirip yazarlığını onaylıyoruz. 
Sansür ve baskılara karşı avukatımız ile 
hukuki destek sağlama yoluna gidiyoruz.

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

-Bir yazarımıza İzmir Karşıyaka savcılığı 
tarafından dava açıldı, dava hâlâ devam 
ediyor. Siyasetçi ve yazar avukatlarından 
dava tebliğleri tarafımıza sürekli geliyor. 
Türkiye’deki hostingimiz, engellemelerle 
karşı karşıya kaldı, şu anda yurtdışından 
Almanya’dan hosting hizmeti alıyoruz. 
Düşünce alanında bir site yayınlıyor olmak 
tabiri caizse sizi sürekli kanun ve engellerle 
karşı karşıya getirmeye yetiyor.  Yeni İnternet 
yasasından en çok sözlüklerin etkileneceği 
kötü bir gerçek olarak bizi bekliyor.
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