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Türkiye’de, “hakaret” ve 
“küfür” konusunda hem 
hukuksal hem mantıksal 
sorunlar bulunduğunu 
belirten Işık, internetin, 
mizah kalitesini düşürdüğü 
görüşünde. İnternette 
çizmenin tek olumsuz 
tarafının gerekli “kazancı” 
sağlamaması olduğuna 
dikkat çeken Işık, 
“basılı mizahın sanala 
aktarılması”ndan yana 
olduğunu söyledi. 

Mizah, okuyana 
hayata farklı 
bir yönden 
bakma yeteneği 
kazandırıyor

Lama Mizah Dergisi Genel Yayın 
Yönetmeni Cem Işık: Dosya sayfalarımız için sosyal medya mizahına yön veren kişilerden oluşan Lama Mizah Dergisi 

Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi Cem Işık ile görüştük. İsmi ve logosunu tükürmesiyle ünlü 
lama hayvanından alan, muhalif bir kadro tarafından hazırlanan dergi, “tükürmeden konuşamayan 
aylık mizah dergisi” sloganıyla yayın hayatına geçti. Logosu Tolga Üstün tarafından çizilen dergide, 
Ali Ersoy Yazı İşleri Sorumlusu olarak görev alıyor. Lama Mizah Dergisi’ndeki karikatüristlerin kimisi 
makine mühendisi, kimisi şoför, kimisi ise özel sektörde tasarımcı.

Penguen dergisinin amatör gününe katılmak için Ankara’dan İstanbul’a gidip binaya bile 
alınmadığında bu dergiyi kurmaya karar vermiş Işık. Özel bir telekomünikasyon firmasında tekniker 
olarak çalışan Işık, derginin kendi maddi olanaklarıyla 9. sayıya kadar gelebildiğini ancak maddi 
olarak yetersizlikleri nedeniyle basılı yayınına ara verdiğini ve internet üzerinden yayına devam ettiğini 
anlattı. Lama Mizah Dergisi’nin ilk sayısı, 2013 Mart ayında İzmir’de çıkarıldı. 13 bin takipçisi bulunan 
sitenin editörlük işlerinin tümünü Işık, yapıyor. Türkiye’de, “hakaret” ve “küfür” konusunda hem 
hukuksal hem mantıksal sorunlar olduğuna dikkat çeken Işık, “Neyin hakaret olup olmadığına karar 
vermek zor” dedi.

İçerik konusunda özgür bir çizer kadroları bulunduğunu belirten Işık, “Kuruluş amacımızdaki gibi 
herkes çizsin, istediğini çizsin politikası izliyoruz” derken okur kitlelerini “muhalif ve genç kesim” 
olarak tanımladı. 

“Mizah, okuyana hayata farklı bir yönden bakma yeteneği kazandırıyor” vurgusu yapan Işık, 
“İnternet mizahının temelinde özgürlük var. Bir çizer ya da çizer olmasa bile aklında güzel bir fikri 
olan bir kullanıcı bile, birkaç çizgi ile çok etkileyici işler çıkartabiliyor ve bu çalışmasının altına 
imzasını atmak zorunda değil. Yani yargılanmadan, özgürce mizah yapıp eleştirebiliyor” diye konuştu.

İnternetin, mizah kalitesini oldukça düşürdüğünü iddia eden Işık, bilen bilmeyen herkesin 
bir şeyler yaptığı, bunların arasında çok güzellerin yanı sıra çok kötülerin de olduğu bir durum 
yaşandığına işaret etti. 

Mizahı internet ortamında yapmanın önünde çok engel olduğunu düşünmeyen ancak internette 
çizmenin tek olumsuz tarafının gerekli “kazancı” sağlamaması olduğunun altını çizen Işık, 
internette yapılan mizahın, basılı mizahtan daha çok görünüp beğenildiği, geri dönüşlerin daha hızlı 
alınabildiğine değindi. 

“Bizim ülkemizde kültür, paralıların işi. Asgari ücretli bir çalışan, mizahla çok ilgilenmiyor, 
ilgilenemiyor. Kitap da okuyamıyor. Çünkü alamıyor. Bizim mizaha olan ilgimiz aslında azalmadı, 
sadece alım gücümüz azaldı ve çok bölündük. Artık insanlar kendi siyasi düşüncesinde olmayan bir 
çizerin çalışmasına komik bile olsa gülmüyor” saptamasında bulunan Işık, gerekli maddi koşulları 
sağlayabilirlerse ileri vadedeki planlarının dergiyi basıp halkın en çok beklemek zorunda olduğu 
yerlere ücretsiz dağıtacaklarını söyledi. 

“Basılı mizahın sanala aktarılması”ndan yana olduğunu ifade eden Işık, söyleşiyi “mizah ve 
yazı, her zaman kâğıt üzerinde olmalı. Bir yerde durmalı. İnternet çöplükten başka bir şey değildir. 

Değerli malzemelerin olduğu bir çöplük. Ama hiçbir 
zaman bir kütüphaneye ‘çöplük’ diyemeyiz. Kâğıt 
medeniyetin en önemli temel taşıdır” vurgusuyla 
tamamladı.
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- Lama Mizah Dergisi’nin hikâyenizi kısaca 
anlatır mısınız, Lama Mizah Dergisi, nasıl doğdu? 
İsminiz neden Lama Mizah Dergisi? Yayına ne 
zaman, kimlerle başladınız?  Ekip nasıl bir 
araya geldi? Kimsiniz ve kaç kişisiniz? Gücünüzü 
nereden alıyorsunuz? 

-Hikâye biraz ilginç başladı. Ben Cem Işık. 
Ankara’da yaşıyorum. Bilgisayar programcılığı 
mezunuyum. 

Bir gün Penguen dergisinin amatör gününe 
gitmek istemem ile başladı bütün hikâye. 
Amatör günleri keyiflerine göre yapıyorlarmış. 
2 saat önceden belli oluyormuş. Düşünün 
Ankara’dan İstanbul’a gitmeniz için 2 saatiniz 
var. Jeti olan amatör çizer tanımıyorum bu 
piyasada. En zengininin altında Şahin’i, Doğan’ı 
vardır. Ankara’dan İstanbul’a gidip binaya bile 
alınmadığımda bu dergiyi kurmaya karar verdim. 
Herkese açık bir dergi.

Sonra sosyal medyanın en büyük mizah 
kaynağı olan bobiler.org’daki arkadaşlarıma 
planlarımı anlattım. Tabi cebimizde beş kuruş 
paramız yok. Yaklaşık 20 kişilik bir ekip kurup 
çizmeye başladık. Sonra Düşünbil Bilim Dergisi’ni 
çıkartan Olcay Yılmaz bize aracılık etti ve ilk 
sayımızı İzmir’de bastık.

Derginin isim babası Emre Sarıkaya. Hayvan 
isimleri mizah dergilerine uygun oluyor zaten. 
Lama da ilginç bir hayvan ve tükürmesi ile 

meşhur. Böyle bir özellik tam da eleştirisel bir 
mizaha uygun olur diye düşündük ve yanılmadık. 
Çok iyi tepkiler aldık. 2013 Mart ayına ilk sayımızı 
çıkardık. Kadromuz sosyal medyanın mizahına 
yön veren kişilerden oluşuyordu. Tahsin Kaya, 
Mustafa Saray, Tolga Üstün, Onur Kök, Oğuzhan 
Tümkaya, Mehmet Özdemir, Emre Yalçın, Ali 
Ersoy (Yazı İşleri Sorumlusu), Şeref Efendiler, 
Meryem Çimen, Umut Can, ayrıca eski Leman 
çizeri Ersin Gündoğdu. Hiçbir kazanç olmaksızın 
zamanlarını ve emeklerini döken bu arkadaşlar 
gerçekten çok güzel bir iş başardılar ve kısa 
sürede ismimiz duyulmaya başladı. Galiba işimizi 
amatör ruhumuzdan alıyorduk.

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

-Dergimiz şu anda bir süreliğine bekleme 
aşamasında. Yaklaşık 100 adet abonemiz 
vardı ve bütün gönderimleri tamamladıktan 
sonra abonelikleri durdurduk. Maddi sorunlar 
nedeni ile basılı yayınımıza ara verdik. İnternet 
üzerinden devam ediyoruz. İnternet üzerinden 
13 bin takipçimiz var. Editörlük işlerin tamamını 
kendim yapıyorum. Çünkü çok riskli ve özveri 
gerektiren bir iş. Ayrıca çok önemli bir şey 
başardık ve aramızdan 3-4 amatör arkadaşımızı 
profesyonel dergilere katılmasını sağladık. Utku 

Can Akyol, Efecan Sezer, Zehra 
Ömeroğlu gibi arkadaşlarımızı 
artık profesyonel olarak Leman, 
Bayan Yanı gibi dergilerde 
çalışıyorlar.

- Dikkat ettiğiniz ölçütler 
nelerdir? İçeriğinizi nasıl 
oluşturuyorsunuz? Günlük, 
aylık veya yıllık okur- takip 
edenlerinize ilişkin bilgi 
verir misiniz? Sizi kimler 
takip ediyor? Okur kitlenizi 
tanımlayabilir misiniz? 

-Ülkemizde biraz hakaret ve 
küfür konusunda hem hukuksal 
hem mantıksal sorunlar var. 
Neyin hakaret olup olmadığına 
karar vermek zor. Artık, “hırsıza 
hırsız” dediğimiz zaman suçlu 

olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Onun 
için çok dikkatli davranmak zorundayız. İçerik 
konusunda özgür bir çizer kadromuz var. 
Kimseye “Bunu neden çizdin?” demiyoruz. 
Kuruluş amacımızdaki gibi herkes çizsin, 
istediğini çizsin politikası izliyoruz. Okur 
kitlemiz muhalif ve genç kesim diyebiliriz.

- Mizah, okuyana ve yazana 
ne kazandırır? Yayınınızda neyi 
hedefliyorsunuz? “Mizah” ve “ironi” 
anlamında etkilendiğiniz siteler var mı? 

-Mizah okuyana hayata farklı bir yönden 
bakma yeteneği kazandırıyor. Ancak 
atalarımızın dediği gibi bazen eşşeklik 
baki kalabiliyor. Onlar için henüz bir çare 
bulamadık. Biz bobiler.org ve zaytung 
sitelerini takip ediyor ve onlara gülüyoruz. 
Gerçekten çok etkileyici bir mizah anlayışları 
var.

- Sizce İnternet’ten yayınlanan mizah 
temelinde nerelerden besleniyor? 
İçerikleriniz hep güldürüyor mu? 

-İnternet mizahının temelinde özgürlük 
var. Bir çizer ya da çizer olmasa bile aklında 
güzel bir fikri olan bir kullanıcı bile birkaç 
çizgi ile çok etkileyici işler çıkartabiliyor ve bu 
çalışmasının altına imzasını atmak zorunda 
değil. Yani yargılanmadan, özgürce mizah 
yapıp eleştirebiliyor. Şahsi olarak ben kara 
mizah yapıyorum. Onun için çok güldürdüğüm 
söylenemez. Ancak diğer arkadaşlarımın 
gerçekten efsane olmuş çalışmaları vardır.

- Gerçek kişilerden yola çıkılarak yapılan 
mizah sıkıntı yaratıyor mu?

-Henüz bize bir sıkıntı yaratmadı ancak ilginç 
bir anımı paylaşabilirim. Dergimizin ilk sayısını 
İzmir’de basmıştık. 2. sayıyı Ankara’da bastırmak 
için matbaa ararken bir matbaada elimdeki dergiyi 
gören bir sorumlu bir karikatürümüzdeki ilk çağ 
insanını bir bakana benzetti ve “Siz bakanımızı 
çıplak çizip kravat takmışsınız. Biz bu dergiyi 
basmayız” demişti. Kraldan çok kralcılıkla 

uğraşıyoruz diyebiliriz. Daha kralın bizimle 
uğraşmasını sağlayamadık.

-Türkiye’de mizah kültürü hangi mecralar 
üzerinden gelişiyor? Lama Mizah Dergisi’ni 
ayakta tutan motivasyonlar nelerdir? 

-İnternetin çok büyük payı var. Ancak internet, 
mizah kalitesini oldukça çok düşürdü. Yani bilen 
bilmeyen herkesin bir şeyler yapması, bunların 
arasında çok güzellerinin olmasının yanı sıra 
çok kötülerinin de olması gibi bir durum var. Bizi 
ayakta tutan şey, bir sponsor bulma ve dergiyi 
tekrar basılı hale getirme umudu diyebilirim. 

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

-Siyasiler zaten ister istemez bize, “muz orta” 
(“güzel orta” anlamına gelen futbol deyimi)” 
açıyorlar. 

http://www.bilisimdergisi.org/s175

Dosya
İnternette mizah siteleri 

http://www.bilisimdergisi.org/s175


AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 1152015 NİSAN114

Örnek olarak Ahmet Davutoğlu’nun bir TV 
programına çok uzun bir kravat ile çıkması 
bütün mizahçılar için malzeme oldu. Sonra 
Tayyip Erdoğan’ın sesi kısılmış bir şekilde 
mitinge çıkması. Artık yaptıkları olumsuz 
yönetim biçimlerini eleştirmekten çok düştükleri 
durumları mizahlaştırıyoruz.

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

-Bütün okurlarda mail adresimiz, facebook 
hesaplarımız hatta cep telefonu numaram var 
diyebilirim. İletişim sorumuzun yok. Ankara’da 
bir kitabevinde yürütüyorum dergi işlerini. 
Gelip ziyaret bile ediyorlar. Facebook’ta Cem 
Işık yazarak bana, Lama Mizah Dergisi yazarak 
dergimizin sayfasına ulaşabilirler.

-Sosyal medya ile yükselişte olan mizah 
siteleri hangileridir?

-Bobiler.org ve zaytung sürekli yükselişte. 
Onların koltuğunu sarsacak henüz bir mizah 
oluşumu çıkmadı.

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

-İnternette çizmenin tek olumsuz tarafı sizi bu 
işte profesyonelleşmek adına gerekli olan kazancı 
sağlamıyor olması. Onun dışında internette 
yapılan bir mizah, basılı olarak yapılan mizahtan 
daha çok görünüp beğeni alıyor. Geri dönüşler 
daha hızlı alınabiliyor.

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

-Bu konuda bir engel ile karşılaşmadık. Çok 
bir engel olduğunu da sanmıyorum. Tabi ki daha 
özgürlükçü bir yönetim geldiğinde daha rahat 
olacağı aşikâr.

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

-Maalesef üzülerek söylüyorum, bizim 
ülkemizde kültür, paralıların işi. Asgari ücretli bir 
çalışan, mizahla çok ilgilenmiyor, ilgilenemiyor. 
Kitap da okuyamıyor. Çünkü alamıyor. Eğer 
gerekli maddi koşulları sağlayabilirsek ileri 
vadedeki planımız, dergimizi basıp, halkın en çok 
beklemek zorunda olduğu berber, kuaför gibi 
yerlere ücretsiz dağıtım yapmak. Bizim mizaha 
olan ilgimiz aslında azalmadı, sadece alım 
gücümüz azaldı ve çok bölündük. Artık insanlar 
kendi siyasi düşüncesinde olmayan bir çizerin 
çalışmasına komik bile olsa gülmüyor.

- Internette paylaşılan mizahta son 
zamanlarda görseller malzemeler tercih 
ediliyor. Ancak bunların çoğu yabancı kaynaklı 
olduğu, Türk mizahçılarının komik ürünler 
üretmedikleri bu alanda bir kısır döngüye 
mahkûm kaldığımızdan yakınılıyor. Bu konudaki 
değerlendirmenizi alabilir miyiz? 

-Hangi konuda dışarıya bağlı değiliz ki mizahta 
olmayalım. Ama bu üretim kısırlığına katılmıyor. 
İnci sözlükte zıpkın gibi gençlerimiz var mesela. 
Görsel kullanarak gerçekten komik çalışmalar 
çıkartabiliyorlar. Bu konuda derginin kurucusu, 
arkadaşım Serkan İnci’yi tebrik etmek lazım.

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

-Benim görüşüm basılı mizahın sanala 
aktarılması. Yani mizah ve yazı, her zaman kâğıt 
üzerinde olmalı. Bir yerde durmalı. İnternet 
çöplükten başka bir şey değildir. Değerli 
malzemelerin olduğu bir çöplük. Ama hiçbir 
zaman bir kütüphaneye çöplük diyemeyiz. Kâğıt 
medeniyetin en önemli temel taşıdır. 
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