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İnternet ortamında 
mizahın da olması gerektiği 
düşüncesiyle 2003’te 
e-mizah.com’u kuran Altay, 
internetin gerçek hayata 
dair içerikten beslendiğini 
belirtti. Altay, internette 
kaliteli iş yapmak 
isteyenlerin önüne çıkacak 
sorunların çözümünde 
kolaylık sağlanmasını 
isteyerek “Üretmek zor, 
bozmak kolaydır. Ki, sanal 
ortam, bu konuda son derece 
açıklara sahip” dedi.

Zamanı eğlendirerek 
öldürmüyoruz, 
insanların zekâlarını 
harekete geçirerek 
eğlendiriyoruz

e-mizah.com sahibi Ahmet Altay: Dosya sayfalarımıza Mizah Derneği Genel Sekreteri, e-mizah.com’un sahibi, Kreatif Direktör – 
Karikatürist Ahmet Altay da sorularımızı yanıtlayarak katkı verdi.

Mizah portalı olan “e-mizah.com”, 2003’te internet ortamında mizahın da olması gerektiğini 
düşünen Altay tarafından kurularak yayın hayatına başlamış.  Ekip ilk başta 4 kişi iken şimdilerde 
25’e yakın çizer ve 20’ye yakın yazarı bulmuş. Eski ve yeni çalışmalar, günlük gündem karikatürleri 
ve içeriği her gün yenilenen bir mizah portalı haline gelen e-mizah.com iki yılda 40 bin üyeye ulaşmış. 
Şimdiki üye sayısı ise 40 bin + 5 bin. 

İnternet ortamının insanlara her alanda çok daha efektif, zengin içerik ve kolaylıklar sağlayabilme 
olanağına sahip bir mecra olduğuna işaret eden Altay, e-mizah com’un “internet ortamında portal 
mantığında yapılan ilk site” olmasının yanı sıra, “içeriğinin zenginliği ve temiz mizah anlayışındaki 
hassasiyeti” ile başarılı olduğunu söyledi. 

Altay, içeriklerini oluştururken “temiz mizah” diye nitelendirdiği “milli ve manevi değerlere saygılı 
ve kişilik haklarına karşı hassas yaklaşım” sergilediklerini bildirip “Salt cinsellikten beslenen bir 
mizah anlayışımız çok şükür yok” dedi.

“Zaman ne kadar değişse de imkânlar ne kadar farklılaşsa da internet mutlaka gerçek hayata 
dair içerikten beslenir. Farklılaşan sadece sunun şeklidir” diyen Altay, gerçek kişilerle ilgili mizah 
yaparken kişilik haklarına dikkat ettikleri için bir sıkıntı yaşamadıklarını, amaçlarının “ birilerine 
hakaret etmek değil, hicvetmek” olduğunun altını çizdi.

“Şartlar ne olursa olsun, hayatın özüne dair her mizahi durum, insanları tebessüm ettirir” 
saptamasında bulunan Altay, haber ve içerikleriyle mizah yapmanın ötesinde eleştiri ve protesto 
niyetinde olduklarını belirterek “Özgürlükler anlamındaki kısıtlamalara karşı olduğumuz gibi özgürlük 
adı altında başka insanların özgürlüklerinin kısıtlanmasına da karşıyız. Eleştiri ya da protestodaki 
kriterimiz hak ve adalettir” diye konuştu.

Altay, internet ortamında mizah yapmanın kolaylığını hızlı ve etkin bir şekilde insanlara ulaşmak, 
dezavantajının ise “çok çabuk eskimek” olduğunu vurguladı. 

Mizahı internet ortamında yapmanın önünde herhangi bir engel olmadığını kaydeden Altay, 
sadece bu mecrada kaliteli iş yapmak isteyenlerin önüne çıkacak sorunların çözümünde kolaylık 
sağlanmasını istedi. Sitelerin hacklenmesi ile ilgili yasal eksikliklerin olduğuna değinen Altay, bu tür 
sorunların en kısa zamanda düzenlenmesini beklediğini bildirip “Üretmek zor, bozmak kolaydır. Ki 
sanal ortam, bu konuda son derece açıklara sahip” uyarısında bulundu.

“Toplum olarak mizah, sosyal hayatımızın tam da göbeğinde. Her zaman ülkemizde mizah ilgi 
görmüştür, sadece şekli ya da mecrası değişmiştir” diyen Altay, mizah öğesi altında yazı, fıkra, 
karikatür ve animasyon da yayınladıklarını anlattı.

“Zamanı eğlendirerek öldürmüyoruz, insanların zekâlarını harekete geçirerek eğlendiriyoruz” 
ifadesini kullanan Altay, sanal ortamda üretilen mizahın geleceği konusunda “Gelecekte ne tür 
yenilikler olacak bilemiyorum ama mizah hiçbir zaman ölmez. Sadece hayatın değişkenliklerine ayak 
uydurmak gerekir” sözleriyle söyleşiyi bitirdi.

http://www.bilisimdergisi.org/s175

Dosya
İnternette mizah siteleri 
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-E-mizah’ın hikâyenizi kısaca anlatır mısınız, 
e-mizah, nasıl doğdu? İsminiz neden E-mizah? 
Yayına ne zaman, kimlerle başladınız?  Ekip nasıl 
bir araya geldi? Kimsiniz ve kaç kişisiniz? 
 
-Türkiye’de internetin yeni yeni bilindiği ve 
kullanımda olduğu zamanda, bu mecrada 
mizahın da olması gerektiğini düşündüğümden, 
2003 senesi başlarında fizibilite çalışmalarına 
başladık. Basılı bir materyalde olduğundan daha 
fazlasının, internet ortamında kolayca insanlara 
ulaşabilmesini hedefledik. İnternet ortamı 
insanlara her alanda çok daha efektif, zengin 
içerik ve kolaylıklar sağlayabilme imkânına sahip 
bir mecra. 
 
Sitenin isminin e-mizah olmasının nedeni, mizahın 
elektronik ortamdaki en iyi kısaltması olduğunu 
düşünmemiz. E-mizah.com, emizah.com, e-mizah.
net ve emizah.net domainleri de bize ait.  
2003 senesi Mayıs’ında sitemiz yayına başladı. 
 
25’e yakın çizer ve 20’ye yakın yazar arkadaşların 
eski ve yeni çalışmalarının, günlük gündem 
karikatürünün olduğu ve içeriği her gün yenilenen 
bir mizah portalı haline geldi. Kısa bir zaman 
içerisinde e-mizah.com (2 senede) 40 bin üyeye 
ulaştı.  
 
Ekip olarak ilk başta 4 kişi idik. Şimdilerde ise 
Mizah Derneği bünyesinde bulunan arkadaşlar ve 
Cafcaf mizah dergisi ile Hacamat mizah dergisi 
ekibindeki arkadaşlar ekibimizin bir parçası haline 
geldi.

-E-mizah’ın tutmasının sırrı ne?  Gücünüzü 
nereden alıyorsunuz? 

-Belirttiğim gibi internet ortamında portal 
mantığında yapılan ilk site olmasının yanı sıra, 
içeriğinin zenginliği ve temiz mizah anlayışındaki 
hassasiyeti diye düşünüyorum.

-Şu anki (Mart 2015) üye sayınız kaç? 
E-mizah’da kaç kişi çalışıyor? Editörlerinizi nasıl 
seçiyorsunuz? Editörleriniz dışında düzenli içerik 
üretebilen, size katkı verenler var mı? 

-2010 senesinde bir hack saldırısı neticesinde 
sitemizin database’inde bir sorun oldu. Haliyle çok 
üzüldük. Önümüzde iki seçenek vardı, ya yedek 
dosyalarla o şekilde devam etmek ya da sil baştan 
bir site arayüzü... Biz de ikincisine karar verdik. Şu 
an itibariyle üye sayısı 5 bin civarında; yani 40 bin 
+ 5 bin...  
 
E-mizah, tamamen ticari kaygı taşımayan bir 
oluşum. 2003 senesinden bu yana bu siteye emek 
vermiş insanların sayısı çok fazla. An itibariyle 
4 içerik editörü, 2 çizer ve 1 yazılımcıdan oluşan bir 
ekibimiz var. 
 
Aslında sitemize üye olan her takipçimiz birer 
editörümüz. Abartmıyorum J. Şu an ki editörlerimizin 
tamamı bu şekilde oldu. Temiz mizahı seven ve 
önemseyen insanlar...  Sağolsunlar dışarıdan da içerik 
noktasında kimden ricada bulunsak kırmadılar. Bu 
vesile ile hepsine sonsuz teşekkürler...

-Dikkat ettiğiniz ölçütler nelerdir? İçeriğinizi 
nasıl oluşturuyorsunuz?

-Kısaca “temiz mizah” diye nitelendirmiş olduğum 
şey, milli ve manevi değerlere saygılı ve kişilik 
haklarına karşı hassas yaklaşım. Salt cinsellikten 
beslenen bir mizah anlayışımız çok şükür yok. 
 
İçeriğimizi hazırlarken bahsettiğim kriterlere uyan her 
türlü tebessüm ettiren konu bizim içeriğimiz olabilir.

- Sizi kimler takip ediyor? Okur kitlenizi 
tanımlayabilir misiniz? 

 
-Temiz mizahı ve kaliteyi önemseyen herkes.

-Mizah, okuyana ve yazana ne kazandırır? 
Yayınınızda neyi hedefliyorsunuz? 

-Hayata farklı bir gözle ve tebessümle bakmayı 
kazandırır. Hedefimiz kaliteli ve seviyeli mizaha 
elimizden geldiğince katkı sağlamak.

-Sizce İnternet’ten yayınlanan mizah 
temelinde nerelerden besleniyor?

-Zaman ne kadar değişse de imkânlar ne 
kadar farklılaşsa da internet mutlaka gerçek 
hayata dair içerikten beslenir. Farklılaşan sadece 
sunun şeklidir.

-İçerikleriniz hep güldürüyor mu? Gerçek 
kişilerden yola çıkılarak yapılan mizah sıkıntı 
yaratıyor mu? 

-Hayır. Zaman zaman ironi ve kara mizah da 
yapıyoruz. Gerçek kişilerle ilgili mizah yaparken de 
kişilik haklarına dikkat ettiğimiz için herhangi bir sıkıntı 
olmuyor. Amacımız birilerine hakaret etmek değil, 
hicvetmek.

-Türkiye’de mizah kültürü hangi mecralar 
üzerinden gelişiyor? E-mizah’ı ayakta tutan 
motivasyonlar nelerdir? 

-Nasreddin Hoca’ya kadar gidebilir bunun ucu. 
İnanılmaz zengin bir kültüre sahip coğrafyada 
bulunuyoruz. Popüler yaklaşımı sevmediğimizden 
bu soruya siyasi mecra diyemeyeceğim..J 
Motivasyonumuz hayata tebessümle bakıyor 
olmamamız ve başkalarının da bundan etkileşim 
içinde olmasını sağlamak.

-İnternete yeni düzenlemelerin getirildiği, 
siyasi atmosferin oldukça gergin olduğu 
bugünlerde sizce nelere gülüyoruz?

-Şartlar ne olursa olsun hayatın özüne dair her 
mizahi durum insanları tebessüm ettirir.
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-Haberleriniz ve içeriklerinizde mizah yapmanın 
ötesinde eleştiri ve protesto niyetiniz var mı? Bu 
konuda görüşünüzü alabilir miyiz?

-Elbette. Özgürlükler anlamındaki kısıtlamalara 
karşı olduğumuz gibi, özgürlük adı altında başka 
insanların özgürlüklerinin kısıtlanmasına da karşıyız. 
Eleştiri ya da protestodaki kriterimiz hak ve adalettir.

-Herkes üzerine espri yapılabilir ancak espri 
yapma ile aşağılama arasındaki ince çizgi nedir? 

-Kendimize yapılmasını istemediğimizi başkasına 
da yapmıyoruz.

-Okurla iletişiminizi nasıl sağlıyorsunuz? 
Okurlarınız size kolay ve çabuk ulaşabiliyor mu?

-Sitemizdeki e-forum’dan ya da e-posta aracılığıyla. 
Evet bize kolay ve çabuk ulaşılabiliniyor.

-Sosyal medya ile yükselişte olan mizah 
siteleri hangileridir?

 
-Çok site var, isim vermek istemem.

-İnternet ortamında mizah yapmanın kolaylığı, 
avantaj ve dezavantajları nelerdir?

 
-Hızlı ve etkin bir şekilde insanlara ulaşmak fakat çok 
çabuk eskimek. Yeni çağ böyle bir şey, hızlı tüketim..

-Mizahı internet ortamında yapmanın önünde 
engeller var mı? Bu engelleri kaldırmak için neler 
yapılması önerirsiniz? 

-Bence herhangi bir engel yok. Sadece 
bu mecrada kaliteli iş yapmak isteyenlerin 
önüne çıkacak sorunların çözümünde kolaylık 
sağlanmalı. İlk başta demiştim site hacklenmesi 
ile alakalı girişim yaptığımızda yasal eksikliklerin 
olduğunu gördük. Umarım bu tür sorunlar en 
kısa zamanda düzenlenir. Üretmek zor, bozmak 
kolaydır. Ki, sanal ortam, bu konuda son derece 
açıklara sahip.

-Elektronik ortamda yayınlanan mizah denince 
aklına hangi siteler geliyor? 

-Bu konuda da isim vermekten ziyade bu tür 

içeriğe sahip sitelere başarılar diliyorum. 
Zenginlik her zaman kaliteyi artırır.

-Sizce insan neden mizah ile ilgilenir?

-Çünkü insanın gülmeye ihtiyacı var, yani mutlu 
olmaya.

-Toplum olarak mizaha olan ilgimiz nedir? 
Türkiye’de mizah en fazla ne zaman büyük ilgi 
gördü? Mizaha olan ilginin kesildiği görüşüne 
katılıyor musunuz? Siz nelere gülersiniz?

-Toplum olarak mizah, sosyal hayatımızın 
tam da göbeğinde. Her zaman ülkemizde mizah 
ilgi görmüştür, sadece şekli ya da mecrası 
değişmiştir. Katılmıyorum. Basit olmayan ve 
herkesin ilk bakışta güldüğü şeyler dışındaki 
şeylere gülerim; özellikle ince ve zekice 
olanlarına.

-İnternette çizmenin farkı nedir? İnternette 
çizmenin hoşunuza giden ve gitmeyen yanları 
nelerdir?

-Hiç bir farkı yok, sadece yayımlanma düzlemi 
birinde kâğıt diğerinde ekran. 

-Mizahı internette üreterek para kazanıyor 
musunuz?  

Hayır. Bu amaçla girmedik bu yola.

-Mizah sitesi ile kendilerini eğlence sitesi 
olarak gören siteler arasında nasıl bir fark var?

-Biz mizah öğesi altında yazı da yayınlıyoruz, fıkra 
da, karikatür de, animasyon da. Yani içerik zenginliği 
söz konusu ve etkileşim. Zamanı eğlendirerek 
öldürmüyoruz, insanların zekâlarını harekete geçirerek 
eğlendiriyoruz.

-Sanal ortamda üretilen mizahın geleceğini 
nasıl görüyorsunuz? Türkiye’de e-mizah sizce 
umut veriyor mu?

-Gelecekte ne tür yenilikler olacak bilemiyorum 
ama mizah hiçbir zaman ölmez. Sadece hayatın 
değişkenliklerine ayak uydurmak gerekir.
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