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Konulara objektif ve tarafsız yaklaşan sözlük sitelerinin bilgi toplumuna dönüşümü 
sağlayabileceğine inanan Erol, gelecekte sansürün daha büyük bir sorun olacağı ve 
yasakçı zihniyetin büyüyeceğini düşünüyor. İnsanların sokakta konuşulan şekilde 
yazılan yazıyı okumaktan memnun olduğuna değinen Erol, sitelerin bu talebi yerine 
getirdiğini belirtiyor.

Bilgi Sözlük’ün kurucusu Bülent Cumhur Erol:

Sitelere toplumda gösterilen ilgi çok tatmin edici, 
emeklerimizin tam karşılığı da budur

İnteraktif sözlük çalışmalarının 2008-09 
yıllarında patladığını anlatan Bilgi Sözlük’ün 
kurucusu Bülent Cumhur Erol,  “Ülkemiz 
bu alanda gelecekte değil, bugün kesinlikle 
dünyada öncü konumundadır” diyor. Birbirine 

ikiz yüzlerce site bulunmasının da bir tartışma konusu olabileceğine 
işaret eden Erol, siteler aracılığıyla bilginin “tekel olmaktan çıkıp netliği 
değişmeksizin yorumlanabilir bir hale” geldiğini söylüyor. Erol, sözlüklerin 
bilgi toplumuna dönüşümü rahatlıkla sağlayabileceğine inanıyor. Türk 
İnternet kullanıcılarının buluştukları en büyük ortak paydanın fişlenmek 
olduğunu belirten Erol, gelecekte sansürün daha büyük bir sorun olacağı ve 
yasakçı zihniyetin büyüyeceğini düşünüyor.
Sitelere toplumda gösterilen ilginin tatmin edici olduğunu ve emeklerinin 
tam karşılığının alındığının altını çizen Erol, gösterilen ilginin nedenini 
konulara yaklaşımın objektif ve tarafsız olması ile açıklıyor. “Yorumlar 
içerisinde var olan sansürsüz yaklaşım, dolayısı ile argo kullanımı 
okuyucunun mizah duygusunu tetikliyor” diyen Erol, insanların sokakta 
konuşulan şekilde yazılan yazıyı okumaktan memnun olduğunu sitelerin 
okuyucunun bu talebini yerine getirdiğini vurguluyor. 
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Ülkemizin “İnteraktif 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?

-İinteraktif sözlük kavramı, Ekşi Sözlük’ün 
kurulumuyla birlikte Türkiye’ye yerleşen 
bir kavram oldu. Ekşi Sözlük’ün yakaladığı 
popülarite pek çok insan için cezbedici 
bir hal aldı fakat o dönemde çok fazla 
sayıda insan buna cesaret edemedi yahut 
bilgisi kafi gelmedi. Bu yüzden Ekşi 
Sözlük’ün kuruluşunu izleyen yıllardan 
2008-2009’na kadar tek tük interaktif 
sözlük siteleri açıldı. İnteraktif sözlük 
çalışmaları asıl 2008-2009 yıllarında 
patladı ama bu patlama beraberinde pek 
çok “çöplük” olarak da nitelendirilen siteyi 
beraberinde getirdi ne yazık ki. En sonunda 
bu popülarite öyle bir noktaya ulaştı ki, 
hazır script olarak adlandırdığımız ve 12 
dakika içerisinde sunuma hazır hale getirilebilen sözlük scriptleri 
İnternet’te hemen her yerde bulunabilir oldu. Oysa bu çalışmaların 
sonu, daha açıldıkları gün belliydi. Bu siteleri bir hevesle kuran 
kişiler, hevesleri geçince ya siteleri birer birer kapadılar, ya da 
o şekilde bırakıp bir kez daha yüzüne bile bakmadılar. Olan bu 
sitelere üye olup karşılıksız bir şekilde bilgilerini paylaşan üyelerin 
emeklerine oldu. Şimdi arama motorlarında “sözlük” şeklinde 
arattığınızda karşınıza yüzlerce bomboş bırakılmış interaktif 
sözlük çalışması çıkıyor. İnteraktif sözlük çalışması konusundaki 
mevcut durum bana göre bu şekildedir. Ve, her sözlük sitesi 
hemen hemen birbirinin aynısı. Oysa burası, yeni fikir ve 
gelişimlere son derece açık bir alan. Hazırı görüp aynısını üretmek 
yerine, hazırından esinlenilip bambaşka çalışmalara imza atılmalı. 
Mümkün olduğunca farklı eklemelerle Bilgi Sözlük’ü geliştirmeye 
çalışsam da, ben de “bambaşka bir şey” yarattım diyemem. 
Bu alanda farkındalık yaratabilmek için, “üretken olmak” şart. 
Biraz kod bilginiz varsa tamam, zaten var olan bir siteyi sıfırdan 
kodlayabilirsiniz ama içerisine hayal gücünüzü eklemediğiniz 
sürece bu bir kopya olmaktan öteye gidemez. Bilgi Sözlük bu 
anlamda benzerlerinden biraz daha farklı bir yerde diyebilirim 
rahatlıkla. 

Ülkemiz bu alanda gelecekte değil, bugün 
kesinlikle dünyada öncü konumundadır. Ancak 
birbirine ikiz sitelerden yüzlerce bulunması 
öncülük sayılabilir mi, bu farklı bir tartışma 
konusu olabilir.

-“İnteraktif 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?  
-Sözlük siteleri, Türkiye’nin bilgi toplumuna 
dönüşmesini en azından Türk İnternet 
kullanıcısı kapsamında rahatlıkla sağlayabilir. 
Bilindiği üzere sözlük sitelerinde yorumlar, 
binlerce değişik insan tarafından, dolayısıyla 
binlerce farklı bakış açısından yapılıyor. 
Böylelikle bilgi, tekel olmaktan çıkıp netliği 
değişmeksizin yorumlanabilir bir hale 
geliyor. Birisi kapkaranlık bir nokta için 
“Bu nokta siyah renktir” diyebilirken bir 

başkası aynı nokta için “Hayır bu nokta 
karadır” diyebilir. Bilginin içeriğindeki 
netlik değişmese de yorumlar bu 
şekilde farklılıklar gösterebilmektedir 
sözlük siteleri sayesinde. Elbette sözlük 
sitelerinin önünde bu anlamda büyük 
engeller de bulunuyor. Örneğin kendisi 
ile alakalı yazılan bir yazıyı beğenmeyen 
bir ünlü, site yönetimine başvuruda 
bulunmaksızın siteyi mahkemeye verip 
İnternet teknolojisi hakkında hiçbir bilgiye 
sahip olmayan bir nöbetçi mahkemede 
siteye erişim kararını aldırabiliyor. 
Günümüzde bu şekilde kapatılmış pek çok 
sitenin olduğunu hepimiz biliyoruz. Yazık 
ki bu sitelerin içerisinde interaktif sözlük 
siteleri de bulunuyor. Bu engellerden 
kurtulmanın yegâne yolu, konusunda 
ehil olan hâkimlerdir. Aksi takdirde bu 
kapanmaların önüne geçilemez. Eleştiriye 
son derece açık bir başbakan ve hükümet 
hiç de fena olmazdı diye düşünüyorum.

- “Katılımcı sözlük” tarzındaki ağ 
sayfaları,  güncel medyada yer alan 
aynı olay hakkında bilgilendirmelerde 

ne gibi farklılıklar gösteriyor?

- Katılımcı sözlüklerde yazılanlar, sözlüklerin 
üyeleri tarafından yazıldığından binlerce hatta 
on binlerce farklı bakış açısı anlamını taşıyor. 
Güncel medyada bir konu bir kişi tarafından ya 
o kişinin ya da bağlı bulunduğu kurumun bakış 
açısı ile irdelenirken, sözlük sitelerinde -en 
azından bir cemaate bağlı olmayan- bu durum 
tamamı ile objektif bir şekilde yapılıyor.
 
- “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?

-Sansür ve yasakçı zihniyet, yazık ki şu anda 
tüm Türk toplumunu pençesine almış zehirli 
bir sarmaşık gibi. Nereye baksak, sansür ve 
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yasak. Henüz yayınlanmamış bir 
kitabın dahi toplatılabildiği bir 
ülkeden söz ediyoruz. 
Bazen kendisi hakkında 
yazılanları beğenmeyen biri, 
avukatlarına talimat verip hemen 
beğenmediği İnternet sitelerini 
kapattırdı. Biz Bilgi Sözlük 
olarak İnternet’te uygulanan 
sansüre karşı oluşturulan 
deklarasyona imza attık ancak 
hiçbir işe yaramadı. Sansür 
ve yasakçı zihniyet hiç hız 
kesmeden ilerledi, ilerledi. Son 
örneğini de geçtiğimiz aylarda 
İnternet’in filtrelenmesi şeklinde 
yaşadık, yaşıyoruz. Sözde 
“güvenli İnternet” adı altında 
her hareketimiz takip edilir oldu. 
Bugün Türk İnternet kullanıcıları, 
haberimiz yokken Hükümetin 
çeşitli kanalları tarafından 
fişleniyoruz. Bu ülkede artık 
Türk İnternet kullanıcılarının 
buluştukları en büyük ortak 
payda fişlenmektir.  Kuşkusuz gelecekte sansür daha büyük bir 
sorun olacak. İktidar bu politikası ve zihniyetinde devam ederse ki hiç 
şüphesiz edecek, sansür ve yasakçı zihniyet büyüyerek artacak.
 
- Toplumumuzda sözlük siteleri için 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?

-Öncelikle gurur duyarak ve net olarak söyleyebilirim ki, Bilgi 
Sözlük’te yönetime gerek kalmaksızın yazarlarımızın kendi otokontrol 
sistemleri mevcut. 8 yılı geçen yayın hayatımızda ancak iki elin 
parmaklarını geçmeyecek sayıda uyarıda bulunduk kimi yazarlarımıza.  
Bir birey, kurum veya kuruluş ile alakalı yazılan yazı, kesinlikle o 
birey, kurum veya kuruluşu etiketlemek, karalamak adına değildir. 
Birisi bir şarkıcıdan bir şarkı dinlemiştir, beğenmemiş, tiksinmiştir 
ve bu duygularını objektif bir biçimde sözlük içerisinde yazmıştır. 
Bir başkası aynı şarkıdan delicesine hoşlanmıştır ve aynı objektiflik 
ve özgürlük kapsamında beğenisini dile getirmiştir. Bilgi Sözlük’te 
kimse etiketlenmez, karalanmaz. Tüm bilgiler objektiflik taşır. Argo, 

Bilgi Sözlük’te yine yönetimin herhangi bir 
uyarısı olmaksızın, yazarlarımızın otokontrolü 
sayesinde son derece yerinde ve rahatsızlık 
vermeksizin kullanılıyor. Türkçe’nin özünde 
var olan argo kullanımı, Bilgi Sözlük’te 
herhangi bir şekilde yasaklanmaz, kısıtlanmaz. 
Ancak şahsa yönelik kullanımlar yasaktır.
 
- “Bilgi 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?
 
- Bilgi Sözlük, benim tarafımdan herhangi 
bir ihtiyacı karşılamak için değil bir hediye 
amacıyla kuruldu. Kuruluş çalışmaları 2004 
yılının Ağustos ayına denk geldi ancak tam 
anlamı ile kullanıcının erişimine açılması 
11 Ekim 2004’te saat 23:30 da oldu. Hediye 
olarak kuruldu ancak amacını çoktan aşıp gitti. 

Başlangıçta 
doğal olarak 
bir amacımız 
yoktu 
ancak daha 
sonrasında 
hedeflenilen 
kimi noktalar 
elbette oldu. 
Bunların 
başında da 
“hemen 
herkes 
tarafından 
bilinen, 
takdir gören, 
bilgilendirici 
ve eğlendirici 
bir İnternet 
sitesi” 
olabilmesiydi. 
Sanırım bu 
hedefimize bir 
hayli yaklaştık. 
Bugüne 

kadar yaşadığımız en büyük yapısal değişim, 
access veritabanı ile yolumuza başlayıp 
mssql ile devam etmek oldu. O dönemde 
hazırlanan hemen her İnternet sitesi gibi Bilgi 
Sözlük’un de ilk kullandığı veritabanı access 
veritabanıydı ancak kullanıcı sayısı ve veriler 
fazlalaşınca doğal olarak mssql’e gecmek 
zorunda kaldık.
Slogan olarak “Bir şeyi çok istiyorsanız 
yapabilecekleriniz sizi şaşırtır!” ifadesini 
kullanıyoruz. Aktif yazar sayımız 6 bin 750. 
Access veritabanı kullandığımız sırada 
üye kaydı veritabanından silindi. Şimdi üye 
sayımızın orijinalini 10 bin civarında demek 
yanlış olmaz.

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

- Bilgi Sözlük’te yazılım olarak asp (active 
server pages), veritabani olarak da Microsoft 
Sql Server 2005 express kullanıyoruz. 
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“Windows rifki xz99” ismini taktığım sunucumuz, Ağustos 2009’da 
devreye giren o zamanın en gelişmiş sunucularındandı. Yakın bir 
zamanda yepyeni bir sunucuya geçmeyi planlıyoruz.  Bilgi Sözlük’te 
çeşitli yazarlar ve benim hazırladığım toplam 52 arayüz kullanılıyor.

- 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? 

- Açık konuşmak gerekirse reklam gelirimiz üzerinde konuşulabilecek 
bir rakam değil. Giderlerini ancak karşılıyor. Çünkü reklam 
çalışmalarına çok ağılık vermedik. Bilgi Sözlük kurulduğundan bugüne 
kadar pek çok kurum ve kuruluşla işbirliği ve ortak çalışmalara katıldık 
ancak bunların hiçbiri ticari amaçla olmadı. Sosyal sorumluluk projeleri 
kapsamında bize yönelik her talebe eksiksiz katılmak eğilimindeyiz. Bilgi 
Sözlük, kuruluşundan bugüne kadar hiçbir kurum, kuruluş veya sivil 
toplum örgütünden destek ya da sponsorluk almadı.

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

-Temelde özgürlükçü ve katılımcı bir proje olmamız nedeniyle hiçbir 
zaman yayınlarımızı ücretli bir hale dönüştürmeyi planlamıyoruz. Bir 
sponsor bulabildiğimiz takdirde önümüzdeki günlerde elbette yeni ve 
farklı projeler uygulamaya koyacağız. Ancak takdir edersiniz ki her 
proje, belirli bir bütçe gerektiriyor ve bu bütçe, tamamen şahsımın 
öz kaynakları tarafından karşılanıyor. Umarım yakın bir 
zamanda artık bir sponsor bize ulaşır ve “haydi çalışalım” 
der.

- 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?

-Bilgi Sözlük’teki yazıların tamamı gönüllü üyeler ve 
yazarlarımız tarafından yazılıyor. Yazarlarımızın yazıları 
yasalara göre kontrol ediliyor. Hukuka aykırı bir şey yoksa 
bizim için her yazı, her bilgi değerli ve kıymetlidir. Hukuka 
aykırı tüm yazılar, yazarının kim olduğuna bakılmaksızın 
eş zamanlı olarak siliniyor. Yazılar, Bilgi Sözlük’ün yönetim 
kadrosu tarafından kontrol ediliyor, olmaması gereken 
bir durum varsa yazı silinip yazarı uyarılıyor. Yazar tavrını 
değiştirmeden devam ederse yazarın sözlük kaydı ya siliniyor 

ya da çömez pozisyonuna indirgeniyor.

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

- Açılan başlıkların sadece ilk entrylerinde 
kesin doğruluk aramıyoruz. İlk entry 
sonrasında Ayşen Gruda için kâinat güzellik 
yarışması birincisi yazabilirsiniz. İçerik 
konusunda karşılaştığımız en büyük engel, 
kendisi ile alakalı yazılan yorumu beğenmeyen 
birinin “Sizi mahkemeye veriyorum hazır 
olun” şeklindeki serzenişi oluyor. Oysa o 
yazıda mahkemelik bir durum olsa zaten Bilgi 
Sözlük’te barınamazdı. Dolayısı ile bugüne 
kadar bu şekilde yapılan her tehdit havada 
kaldı. Pek çok kez dava edilmiş olsak bile 
hiçbir şekilde cezalandırılmadık, çünkü biz 
işimizi iyi yapıyoruz.

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

- Türkiye’de benzer konsepte sahip Ekşi 
Sözlük, Uludağ Sözlük ve itu Sözlük’ü 
sayabilirim. Daha önce de belirttiğim üzere 
benzer konsepte sahip belki de binlerce site 
var ancak isimlerini sayamadan kapanmış 
oluyorlar, o yüzden o isimlere yer vermiyorum. 
Farklı ülkelerde var olan siteler hakkında bir 
bilgi sahibi değilim ama en benzeri olarak 
Wikipedia’yi ornek gösterebiliriz yine de.

-Popülerliğinizi, canlılığınızı ve gücünüzü 
neye bağlıyorsunuz?

- Eş zamanlı bilgi akışına, bilgilerin 
objektifliğine ve güvenilirliğine, üyelerimizin 
yazım konusundaki kalitelerine ve 
bilinirliğimize.

-“İnteraktif 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?

- Bilgi Sözlük ve benzeri sitelere 
toplumda gösterilen ilgi, çok tatmin edici, 
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“emeklerimizin tam karşılığı budur” diyebilirim. Gösterilen ilginin 
nedeni, konulara yaklaşımın tamamen objektif, tarafsız olması ile 
açıklanabilir. Ayrıca yorumlar içerisinde var olan sansürsüz yaklaşım, 
dolayısı ile argo kullanımı da okuyucunun mizah duygusunu tetikliyor. 
Türk insani sokakta konuştuğu şekilde yazılan yazıyı okumaktan son 
derece memnun ve biz okuyucunun bu talebini yerine getiriyoruz.

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

- Bu eleştiriyi yapanların pek çoğu ile alakalı sözlüklerde muhakkak 
hoşlarına gitmeyen yazılar yazılmıştır. Mesela Acun Ilıcalı, Şahan 
Gökbakar yahut Serdar Ortaç’ın sözlükleri sevmesini bekleyemeyiz. 
Sözlüklerde yazan insanlar sizsiniz, benim, 
tanıdıklarımız ve hiçbirimiz kimseden birilerini 
karalamak adına belirli şeyler almıyoruz. 
Birisi ile alakalı bir şeyi yazıyorsam ve bu onun 
aleyhinde ise, bu tamamen benim görüşümdür. 
Amacım o şahsi karalamak değil, o şahıs ile 
alakalı düşüncelerimi paylaşmaktır. Kendisi 
bundan hoşlanır yahut hoşlanmaz, o ben yazımı 
yazdıktan sonra beni çok da ilgilendiren bir 
konu değildir.
 
-Siteye yazan kişileri nasıl 
belirliyorsunuz? Sansür, baskı ve 
yasaklara karşı yazarlarınızı nasıl 
koruyorsunuz?

- Bilgi Sözlük’e (tercihen 18 yaşından büyük) 
herkes yazı yazabilir. Hiçbir yazarımızdan bir 
Orhan Pamuk bir Charles Bukowski olmasını 
beklemiyoruz. Derdini düzgün bir Türkçe ile 
anlatabilsin, soru ekleri ve dahi anlamındaki 
“de/da”ları kelimelerden ayrı yazabilme 
bilgisine sahip olsun bizim için yeterli. Bilgi 
Sözlük’te sansür, baskı ve yasaklar zaten 
uygulanmıyor bu tür uygulamalar yazarlarımıza 
değil, kimi kurumlar tarafından Bilgi Sözlük’e 
dolayısı ile bana yapılıyor. Ben bu tür baskıları 
mümkün mertebe yazarlarımıza yansıtmamaya 
çalışıyorum ancak ortada verilen bir mahkeme 
kararı varsa elbette o kararın gerekliliklerini de 
yerine getiriyorum.
 
-Sitenizdeki hangi yazı ve yazarlara ilişkin 

hangi gerekçelerle şikâyetler oldu? 
Şikâyetler sonucu hangi mahkemelerce,  
ne gibi engellemelerle karşılaştınız? 
Engellemeler karşısında neler yapıldı?

- Bilgi Sözlük’te bugüne kadar belirli bir 
yazara yönelik şikâyet olmadı, en azından 
hukuki anlamda olmadı. Kimi yazılar 
mahkeme kararı ile kaldırtıldı ancak bu karar 
o yazarın başını ağrıtmadan biz gerekeni yaptık 
ve bundan yazarın hiçbir zaman haberi olmadı. 
İsmini hatırlayamadığım pekçok mahkeme 
tarafından pek çok yazının siteden kaldırılması 

kararı alındı ve bu kararlar her seferinde 
bekletilmeden yerine getirildi. Bir keresinde 
bir tekzip yazısı yazıp bir hafta boyunca 
anasayfa da default entry şeklinde gözükmesi 
kararı da çıkmıştı ancak şikâyet sahibi bu 
hakkından kendi rızası ile vazgeçince bu tekzip 
yazısını yayınlamak zorunda kalmadık. Birkaç 
kez de sitenin kapatılması için dava edildik 
ancak her seferinde haklı çıktığımız için Bilgi 
Sözlük olarak bugüne kadar bir saat dahi 
kapatılmadık.

http://www.bilisimdergisi.org/s140


