
Müstehcenliğe yer 
vermediklerini belirten Tolan, 
mizahın “çok üst düzey bir dil” 
ve “çok ciddi bir şey” olduğunu 
vurguladı. Tolan, geleceğin 
sanal âlemde olduğuna dikkat 
çekerek basılı alandaki mizah 
dergileri ve çalışmaların, 
aynı oranda, hatta daha da 
kuvvetli bir şekilde internet 
ortamında, portallarda, 
facebook ve twitter gibi 
mecralarda etkin olmak 
zorunda olduklarını söyledi. 
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Püfterem.com Yazı İşleri Müdürü Yunus Emre Tolan:

Tebessüm ettirebilmeyi, 
b u şe k i lde n ası l 
b ak ab i l i yor l a r 
de d i rte b i lme y i 
önems i yor uz

“İnternette mizah” konulu “Dosya”  sayfalarımız için yönelttiğimiz soruları, 
Püfterem.com Yazı İşleri Müdürü Yunus Emre Tolan da yanıtladı. “Meselelerin Püf 
Noktasına dokunalım Muhteremler” diye kendi aralarında  kullandıkları mottodan 
hareketle siteye “Püfterem” ismini verdiklerini anlatan Tolan, Püfterem.com’un 
ayda yaklaşık 27-30000 arası ziyaretçisi, 68 bin civarında facebook beğeneni ve 20 
binin üzerinde twitter izleyicisi olduğunu söyledi.

“Ahlaklı bir site olmaya çalışıyoruz. Müstehcenliğe yer vermiyoruz” diyen Tolan, 
kişileri değil fikirleri, anlayışları, toplumdaki yanlışlıkları konu edindiklerini kaydetti. 
Mizahın “çok üst düzey bir dil” ve “çok ciddi bir şey” olduğunu vurgulayan Tolan,  
mizah yapan ve okuyanın zihnini çok daha fazla çalıştırması gerektiğini, hakkıyla 
yapılırsa insanların anlayışlarını geliştirdiği ve hayatlarına çok daha farklı gözlerle 
bakmalarını sağladığından söz etti.

Kaliteli mizah üretebilmek için iyi gözlemci olunması gerektiğine değinen 
Tolan, “İçeriklerimiz her zaman arzu ettiğimiz oranda güldürmüyor. Biz en azından 
tebessüm ettirebilmeyi, Allah Allah bu şekilde nasıl bakabiliyorlar dedirtebilmeyi 
önemsiyoruz” dedi.

Tolan, “Çok daha dinamik” olan ve sonucun hemen alınmasını sağlayan 
internetle, bir haftada üretilen ve bin bir emekle basılan ürünleri yapar yapmaz 
hemen görücüye çıkartılmasının “çok güzel” olduğunu belirtti.

Mizahı internet ortamında yapmanın önünde özel bir engel olduğunu düşünmeyen 
Tolan, yalnız telif hakları konusunun biraz sorunlu olduğuna işaret eti. Toplumun 
her dönem kaliteli mizaha yanıt verdiğini anlatan Tolan, “Yeter ki bizler iyi şeyler 
üretebilelim. Ucuz işler yapmayalım. Siyasi çekişmelere malzeme olmayalım. 
Kimsenin ısmarlama bir şekilde yanında veya karşısında olmayalım” diye konuştu.

Yabancı kaliteli görselleri kullanmanın insanların kolayına geldiğine işaret 
eden Tolan, ancak kendi mizahımızı geliştirmeyi istiyorsak emek sarf etmemiz 
gerektiğinin altını çizdi.  

Sanal âlemin sürekli geliştiğine dikkat çeken Tolan,  söyleşiyi “Gelecek şu an 
için sanal âlemde gibi görünüyor. Bu demek değil ki basılı alan tümden yok olacak. 
Bunun o kadar kolay gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Fakat basılı alanda var olan 
mizah dergileri ve mizahi çalışmalar, aynı oranda veya belki de daha da kuvvetli 
olarak internet ortamında, portallarda ve zamanla da facebook ve twitter gibi 
mecralarda etkin olmak zorundalar” değerlendirmesiyle tamamladı.

http://www.bilisimdergisi.org/s175

Dosya
İnternette mizah siteleri 

http://www.bilisimdergisi.org/s175
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- pufterem.com’un hikâyenizi kısaca anlatır 
mısınız, pufterem.com, nasıl doğdu? İsminiz 
neden pufterem? Yayına ne zaman, kimlerle 
başladınız?  Ekip nasıl bir araya geldi? Kimsiniz 
ve kaç kişisiniz? Gücünüzü nereden alıyorsunuz? 

-Küresel İletişim Merkezi A.Ş olarak daha 
çok internet haberciliği yapıyoruz. Bünyemizde 
www.dunyabulteni.net, www.sondevir.com, www.
worldbulletin.net, www.akbaralaalam.net, haber 
siteleri, www.dunyabizim.com adlı kültür haberleri 
sitemiz var. Bir dönem Caf Caf adlı mizah dergisi 
de bizim bünyemizde yayın hayatını sürdürdü.

Caf Caf basılı olarak çıkarken onun internet 
versiyonunu düşündük ve ilk olarak bu isimle 
başladık. Caf Caf daha sonra bünyemizden ayrılma 
kararı alınca biz de internet üzerinden mizah 
portalı projesini devam ettirelim dedik.

Bu projemize, Püfterem ismi verdik. 
“Meselelerin Püf Noktasına dokunalım 
Muhteremler” diye kendi aramızda kullandığımız 
bir mottomuz vardı. Buradan hareket ettik. 
Püfterem ismine vardık. Baktık kimse 
kullanmamış. Bu ismi sevdik ve kendimize isim 
yaptık.

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

-Şu anda sabit olarak sitemize içerik üreten 
8 ila 10 kişilik bir arkadaş grubumuz var. Günde 
şu an muntazaman en az üç içerik paylaşıyoruz. 
Diğer sitelerimizde yaklaşık 20 editörümüz var. 
Bunlar haber ve kültür editörü olmakla birlikte 
mizahi olayları püftereme yönlendiriyorlar. 

- 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? 

-Püfterem.com ayda yaklaşık 27-30 bin arası 
ziyaretçi alan bir site. Yukarıda bahsettiğim 
gibi şu an için biraz daha yandan destekli bir 
site. Devamlılığı ve ilgiyi canlı tutarsak daha da 
geliştireceğiz.

Pufterem.com’un 68 bin civarında beğeneni 
olan bir facebook sitesi ve 20 binin üzerinde 
izleyicisi olan twitter mecraları da var. 

Paylaşımlarımızı oralarda da yapıyoruz. Buralarla 
birlikte etki alanı bir hayli geniş.

Bizim hitap ettiğimiz kitlenin daha çok 
gençler ve kendini genç hissedenler olduğunu 
düşünüyoruz. Bunun ötesi bir araştırmamız ve 
bulgumuz şu an için maalesef yok.

Biz ahlaklı bir site olmaya çalışıyoruz. 
Müstehcenliğe yer vermiyoruz. Kişilik haklarına 
saygılıyız. Kişileri değil fikirleri, anlayışları, 
toplumdaki yanlışlıkları konu edinmeye 
çalışıyoruz.  Dünyadaki kendimizce eksik 
gördüğümüz olayları, gelişmeleri mizahi bir dille 
ele almayı önemsiyoruz.

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

-Mizah çok üst düzey bir dil. Çok ciddi bir 
şey esasında. Özellikle de kuru cinsellik ve 
müstehcenlik alanlarına girmeden yapılmaya 
çalışılırsa çok da zor bir iş. Mizah yapan ve 
okuyanın zihnini çok daha fazla çalıştırması gerek. 

Bizce hakkıyla yapılırsa insanların anlayışlarını 
geliştirir, hayatlarına çok daha farklı gözlerle 
bakmalarını sağlar.

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

-Hayatı, dünyayı, ülkeyi iyi bir gözle izliyorsanız 
mizah için malzeme çok. Ama yukarıda 
bahsettiğim gibi kaliteli mizah üretebilmek için 
iyi gözlemci olmak gerekir. Bir de bu işte ekip 
çalışması çok önemli. Ekip beraberce olayları 
izleyecek ve buradan hem yazılı, hem karikatürlü 
hem de resimli malzeme üretecek. Bu her zaman 
istenildiği oranda kolay olmuyor. Her zaman aynı 
ritmi ve espri seviyesini tutturamama riskiniz var.

http://www.bilisimdergisi.org/s175

Dosya
İnternette mizah siteleri 
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İçeriklerimiz her zaman arzu ettiğimiz 
oranda güldürmüyor. Biz en azından tebessüm 
ettirebilmeyi, Allah Allah bu şekilde nasıl 
bakabiliyorlar dedirtebilmeyi önemsiyoruz

- Gerçek kişilerden yola çıkılarak yapılan 
mizah sıkıntı yaratıyor mu?

-İnsanların kişilik haklarına saldırmadan 
gerçek kişilerle ilgili mizah yapmak ateş 
çemberinden geçmek gibi zor bir iş ve sıkıntılı.

-Türkiye’de mizah kültürü hangi mecralar 
üzerinden gelişiyor? 

-Bu sorunuza kısaca cevap verecek olursam; 
siyaset, cinsellik ve argoyu en önde giden unsurlar 
olarak sayabiliriz. Biz biraz daha bu alanların 
dışında durmaya çalışıyoruz. Siyaset ile biraz 
ilgiliyiz ama tüm malzememiz günlük siyasi 
olaylar değil.

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

-Kaliteli espri her zaman insanları güldürür 

kanaatindeyim.

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

-Okurlarımıza bir mesaj kadar yakınız. 
Okurlarımız bizle ilişkilerini daha çok sosyal 
medya üzerinden sağlıyorlar

-Sosyal medya ile yükselişte olan mizah 
siteleri hangileridir?

-Diğerlerini çok fazla incelemiş değilim ama 
bizim sosyal medya yanımız site yanımızdan daha 
fazla onu söyleyebilirim.

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

-İnternet de bir tür iletişim aracı. Basılı 
malzeme ile yapılan şeyler artık internete 
taşınıyor. İnternet mecrası çok daha dinamik. 
Neticeyi hemen alıyorsunuz bu açıdan çok 
heyecan verici. Haftalık bir dergide bir haftada 
üretilen ve bin bir emekle basılan ürünleri yapar 
yapmaz hemen görücüye çıkartıyorsunuz. Bu 
noktalar çok güzel.

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

-Özel bir engel olduğunu düşünmüyorum. 
Yalnız internet alanında telif hakları konusu 
biraz daha sorunlu. Hukuki gelişme henüz tam 
oturmadığı için bir zaman daha bazı sıkıntılar 
yaşayacağız kanaatini taşıyorum

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

-İnsanımızın her dönem kaliteli mizaha cevap 
verdiğini düşünüyorum. Yeter ki bizler iyi şeyler 
üretebilelim. Ucuz işler yapmayalım. Siyasi 
çekişmelere malzeme olmayalım. Kimsenin 
ısmarlama bir şekilde yanında veya karşısında 
olmayalım.

- 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? 

-Yabancı kaliteli görselleri kullanmak 
insanların kolayına geliyor bunan dolayı da 
kolaylıkla kullanılıyor. Ama kendi mizahımızı 
geliştirmeyi istiyorsak emek sarf etmemiz gerek. 
Eskilerin bir sözü vardır. “Zahmetsiz rahmet 
olmaz derler”. 

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

-Sanal âlem sürekli gelişiyor. Gelecek 
şu an için sanal âlemde gibi görünüyor. 
Bu demek değil ki basılı alan tümden yok 
olacak. Bunun o kadar kolay gerçekleşeceğini 
düşünmüyorum. Fakat basılı alanda var olan 
mizah dergileri ve mizahi çalışmalar, aynı 
oranda veya belki de daha da kuvvetli olarak 
internet ortamında, portallarda ve zamanla 
da facebook ve twitter gibi mecralarda etkin 
olmak zorundalar.
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