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İnternet’ten yayınlanan 
mizahın, popüler kişi ve 
olaylardan beslendiğini 
belirten Yıldız, mizahta 
yüzeyselliğe doğru bir gidiş 
olduğundan yakındı. Mizahın 
her türlü mecrada kendine 
yer bulacağına işaret eden 
Yıldız, mizahın şu an daha 
yoğun olarak etkileşimin 
güçlü olduğu sosyal medya 
ve gençler arasında yayılıp 
geliştiğini söyledi.

E-mizah, daha da 
güçlenerek büyüyecek, 
kurumsallaşacak, 
kendi kurallarını 
oturtacak

ssszmzh.org Editörü Ali Yıldız: Dosya sayfalarımıza Sessizmizah (ssszmzh.org) Editörü Ali Yıldız da katıldı. 2007’de 
tek sayfa olarak doğan dergi, fazla gürültü çıkarmak istemediğinden “Sessiz Mizah (Sssz 
Mzh”) adını almış. Yayına tek başına başlayan dergiye bir süre sonra katkı verenler olmuş 
ama yine öğretmenlik yapan Yıldız tarafından tek başına hazırlanıyor. 

Derdini mizah yoluyla anlatabilmek için siteyi açtığı, hem Sssz Mzh Dergisi hem de web 
sitesi için oluşturdukları içerikte “Kul hakkına girmemeye” çalıştıklarına değinen Yıldız, 
“Web sitemizde gerek özgün gerekse alıntı birçok içerik var. İyi, güzel ve faydalı olmasını 
gözeterek en azından zararlı olmadığını düşündüğümüz içeriklere sitemizde yer veriyoruz” 
dedi.

Sitelerinin gittikçe büyüyen bir mizah arşivine dönüştüğünü bildiren Yıldız, sitenin 
günlük yaklaşık 300, aylık 10 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini, sosyal medyada çoğunu 
25 yaş altı 20 bin kişinin kendilerini takip ettiğini söyledi. 

Mizahın ne kazandırdığıyla birlikte ne kaybettirdiğinin de ele alınması gerektiğine 
dikkat çeken Yıldız, “Mizah okuru tükettiği mizahın kendisine gülmek ve kahkaha atmaktan 
öte ne gibi etkileri olduğuna dikkat etmeli. Mizah yazarı da ürettiği mizah ile neye hizmet 
ettiğini bilmeli. Neticede mizah, mizah için de yapılabilir. Ancak mizahın ideoloji ve dünya 
görüşlerini anlatmak için çok elverişli bir araç olduğu da malum” diye konuştu.

İnternet’ten yayınlanan mizahın popüler olan kişi ve olaylardan beslendiğine işaret 
eden Yıldız, mizahta da yüzeyselliğe doğru bir gidiş olduğunu kaydetti. Mizahın her türlü 
mecrada kendine yer bulacağını belirten Yıldız, “Hangi noktada kolayca akabiliyorsa orada 
da yoğunlaşır. Sosyal medya etkileşimin güçlü olduğu bir alan olduğu için mizahın şu an 
daha yoğun olarak sosyal medyada ve gençler arasında yayılıp geliştiğini söyleyebiliriz” 
ifadesini kullandı.

Mizahın, “kişileri değil de onların söz, eylem ve davranışlarındaki çarpıklıkları” hedefe 
koyup bunlar üzerinden yapılmasını isteyen Yıldız, mizahın gittikçe internete aktığını 
aktararak “Sadece bu ortamın özgürlüğünü kötüye kullanmamak lâzım” vurgusu yaptı.

“Eskiden daha çok kendi halimize gülerdik, artık ötekileştirdiklerimizi konu alan 
şeylere gülüyoruz. Bu yanlış bir gidiş” diyen Yıldız,  mizaha olan ihtiyaç ve ilginin kesilecek 
gibi görünmediğinin altını çizdi. 

Yıldız, yayıncılığa paralel olarak mizah da sanal ortamda devam edeceğini belirtip 
sözlerini “Bunun geri dönüşü pek mümkün görünmüyor. Elektronik ortamdaki mizahın 
daha da güçlenerek büyüyeceğini ve kurumsallaşacağını, kendi kurallarını oturtacağını 
düşünüyorum” diyerek bitirdi.  
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- Sssz Mzh’ın hikâyesini kısaca anlatır 
mısınız, Sssz Mzh nasıl doğdu? İsminiz neden 
Sssz Mzh? Yayına ne zaman, kimlerle başladınız?  
Ekip nasıl bir araya geldi? Kimsiniz ve kaç 
kişisiniz?

- Sssz Mzh 2007 yılında tek sayfalık sanal 
bir dergi olarak doğdu. Hem farklı bir ses 
olmak istiyor hem de fazla gürültü çıkarmak 
istemiyorduk. Bunun için derginin adı Sssz Mzh 
oldu. Sssz Mzh küçük aksamaları saymazsak 1 yıl 
boyunca haftalık olarak çıktı. Yayına tek başıma 
başlamıştım. Tamamen sanal ortamda dergimizi 
tanıyan 3-4 arkadaş katkı sağladı. Şu an ise 
yine tek kişi olarak ssszmzh.org sitesini yayına 
hazırlamaya devam ediyorum. 

- ssszmzh’ın tutmasının sırrı ne?  Gücünüzü 
nereden alıyorsunuz? 

- ssszmzh.org sitesi tuttu mu, tutmadı mı 
bilmiyorum. Ama 8 yıldır var olmasının tek sebebi 
inançtan beslenen bir inat olsa gerek. Gücümüze 
gelince onu bir yerden almıyoruz, kendimiz 
üretiyoruz demek isterdim ama yegâne güç sahibi 
Allah’tır.

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

- Sitemizim müdavimleri var ama üyemiz yok. Mart 
2015 itibarıyla siteyi tek başıma hazırlıyorum. Çok 
yalnızım. 

-Parayı nereden kazanıyorsunuz? Bir ofis var 
mı? Yoksa neden?

- Para kazanmak gibi bir hedefim hiç olmadı. 
Ben derdimi mizah yoluyla anlatabilmek için 
siteyi açtım. 2015 yılında sitenin yıllık giderlerini 
karşılayabileceğimiz kadar reklam alabilir 
hâle geldik. Öncesinde bu giderleri kendim 
karşılıyordum. Ofisimiz yok, bilgisayarımız 
neredeyse ofisimiz orası oluyor. Bazen oturma 
odası, bazen salon, bazen balkon. 

- Dikkat ettiğiniz ölçütler nelerdir? İçeriğinizi 
nasıl oluşturuyorsunuz?

- Hem Sssz Mzh Dergisi hem de web sitemiz 
için oluşturacağımız içerikte temiz olmayı ve 
kalmayı hedefledik. 

Kul hakkına girmemeye çalıştık. Web 
sitemizde gerek özgün gerekse alıntı birçok 
içerik var. İyi, güzel ve faydalı olmasını gözeterek 
en azından zararlı olmadığını düşündüğümüz 
içeriklere sitemizde yer veriyoruz. Mizah 
kültürümüzü internet ortamına aktarmak adına 
nükteli sözlerden hazır cevaplara, gülümseten 
öykülerden fıkralara kadar sitemizde paylaşıyoruz. 
Bu anlamda sitemiz gittikçe büyüyen bir mizah 
arşivine dönüştü. 

- Günlük, aylık veya yıllık okur- takip 
edenlerinize ilişkin bilgi verir misiniz? Sizi kimler 
takip ediyor? Okur kitlenizi tanımlayabilir misiniz? 

- Sitemiz günlük yaklaşık 300, aylık 10 bin kişi 
tarafından ziyaret ediliyor. Sosyal medya hesaplarımızı 
takip eden 20 bin kişinin çoğunu 25 yaş altı kimseler 
oluşturuyor. 

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

- Mizahın okur ve yazarına ne kazandırdığıyla 
birlikte ne kaybettirdiği de ele alınmalı. Neticede 
mizahın da iyisi ve kötüsü var. Kalite bağlamında 
söylemiyorum. İyi, güzel ve doğru olana hizmet 
edip etmeyişi bakımından söylüyorum. İyi mizah, 
taassubu engeller. İyi mizah hayata daha güzel 
bakmamızı, daha hoşgörülü olmamızı sağlar. 

Mizah okuru tükettiği mizahın kendisine gülmek 
ve kahkaha atmaktan öte ne gibi etkileri olduğuna 
dikkat etmeli. Mizah yazarı da ürettiği mizah ile 
neye hizmet ettiğini bilmeli. Neticede mizah, 
mizah için de yapılabilir. Ancak mizahın ideoloji ve 
dünya görüşlerini anlatmak için çok elverişli bir 
araç olduğu da malum. Sssz Mzh Dergisi olarak 
ilk çıktığımızda siyasi olarak keskin bir biçimde 
taraf gözettik. Dergilerimizi okuyanlar bunu bilir. 
Sonrasında derginin artık yayınlanmadığı fakat 
sitenin yayınına devam ettiği 2009 yılından itibaren 
ise internette nezih bir mizah ortamı olarak var 
olmayı hedefledik. 

Mizah ve ironi anlamında etkilenip 
etkilenmediğimi bilmemekle beraber takip 
ettiğim, takdir ettiğim siteler var. Zaytung, 
gerçekleri yalan kılıfıyla ve özgün bir üslupla 
sunması bakımından düzenli takip ettiğim bir 
site. Bizim sitemizde de Zaytung içeriği benzeri 
yalan haber bölümü var. Zaytung dışında, mizah 
sitesi olmasalar dahi Ekşi Sözlük ve Cogito Sözlük 
takip ettiğim siteler arasında. Dikkat edilirse bu 
sözlüklerde en beğenilen tanımlar genellikle 
mizah ve ironi içerir. Gazetelerde gündem 
hakkında çizen karikatüristlerin köşeleri ile bütün 
mizah dergilerinin sosyal medya hesaplarını takip 
etmeyi de ihmal etmiyorum. 
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- Sizce İnternet’ten yayınlanan mizah 
temelinde nerelerden besleniyor?

- Buna kısaca popüler olandan besleniyor diye 
cevap verebiliriz. Yani popüler olan kişi ve olaylar 
bu mizahın kaynağı haline gelmiş durumda. Birçok 
meselede olduğu gibi mizahta da yüzeyselliğe 
doğru bir gidiş var. Bir siyasinin herhangi bir 
hareketi ya da sözü, bir futbol maçı üzerinden 
rakip takıma yapılan göndermeler, bir anda yıldızı 
parlayan bir ünlü ile ilgili capsler meselâ. Bunlar 
internetteki mizahın –abartmayalım- yüzde 90’ına 
tekabül eder. Hatta bir ara şöyle bile dedik: 
Mizahtan Sabri capslerini alın geri neyi kalır ki? 
Yani durum vahim bir noktaya gidiyor. Yetkililer 
buna bir şey yapmalı... Neyse. 

- İçerikleriniz hep 
güldürüyor mu? 

- Bir İbrahim Tenekeci 
dizesidir: Bir konvoydan 
beklenen çok ses çıkarmasıdır. 
Bunun gibi, mizah içeriğinin 
de güldürmesi beklenir. Bu 
gülümseme bazen acı, bazen 
buruk olabildiği gibi şen bir 
kahkaha da olabilir. Sitemizde 
her türlüsünün olduğunu 
düşünüyorum. Amacımız ise 
güldürmek değil. Bunu ben 
meyve ve çekirdek örneğiyle 
açıklıyorum. Mizah, meyvenin 
yenen, hoşa giden kısmıdır 
yani. Tadı, kokusu vardır. Fakat 
amaç, çekirdeğin ortaya çıkması 
ve dağılması, yayılmasıdır. 
Bir ağaç bile meyvesinin içine 
çekirdeğini koyuyor. İbret almak 
için tıklayınız. J

- Gerçek kişilerden yola 
çıkılarak yapılan mizah sıkıntı 
yaratıyor mu?

- Gerçek kişinin 
sıkıntılı bir insan olmasıyla 
alâkalı. Maalesef konumu 
itibarıyla hedefe alınıp 
mizaha konu olan kişiler işi 
şahsî olarak değerlendirip 

sıkıntı yaratabiliyorlar. Ama mizahın elinden 
kurtulamazsınız. Burada “Tahir 
Efendi bana kelp demiş” örneğini 
hatırlatmak isterim. Ancak mizah 
üreten kişi de bazen üzüm yemek 
maksadını unutup doğrudan 
bağcıyı hedefe koyabiliyor. 
Amaçtan uzaklaşmamak lâzım. 
Yani mizah üretenin de işi 
şahsîleştirmemesi lâzım. 

-Türkiye’de mizah kültürü 
hangi mecralar üzerinden 
gelişiyor? Sssz Mzh’ıayakta 
tutan motivasyonlar nelerdir? 

- Mizah her türlü mecrada 

kendine yer bulur. Hangi noktada kolayca 
akabiliyorsa orada da yoğunlaşır. Yılların mizah 
dergilerinin dahi sosyal medya hesapları var 
ve buralarda paylaşımlar yapıyorlar. Sosyal 
medya etkileşimin güçlü olduğu bir alan olduğu 
için mizahın şu an daha yoğun olarak sosyal 
medyada ve gençler arasında yayılıp geliştiğini 
söyleyebiliriz. Sssz Mzh olarak inandığımız 
değerler doğrultusunda yayın yapabiliyor olmak 
bizim motivasyon kaynağımız. Okurdan karşılık 
bulursa motivasyonumuz artıyor. 

-Tepki çeken, mahkemelik yayınlarınız oldu 
mu? Hukuka uygun ama size ters bir haberi alır 
mısınız? 

- Mahkemelik bir yayınımız olmadı. Web 
sitemizde onaylamadığımız yayınlara yer 
vermemeye çalışıyoruz.

-19 Ocak 2015’te TBMM Başkanlığı’na sunulan 
kanun teklifinde internete sansür yetkisi çıktı. 
Teklife göre, daha ağır bir sansür uygulamasının 
önünü açabilecek olağanüstü yetki, doğrudan 
Başbakan ya da ilgili bakanlıklara tanınıyor. 
Teklife ilişkin değerlendirmelerinizi alabilir 
miyiz? Teklifte olumlu-olumsuz bulduğunuz veya 
endişe ettiğiniz konular nelerdir?

- İnternet yayıncılığında aşılması gereken 
bir handikap var. Yorumları geçtim, herhangi bir 
bilgi, aslı astarı doğrulanmadan sosyal medyada 
yayına girdiği andan itibaren ışık hızıyla yayılıyor. 
Bu bazen infiallere de sebep olabiliyor. Özellikle 

netameli zamanlarda internete düşen bir tweet, 
bir facebook paylaşımı yüz binlerce insanı 
etkiliyor. Bu yönüyle provokasyona açık bir alan 
internet yayıncılığı. Editörü olmayan her yayın 
platformu için bu söz konusu. Editörler yayın 
havuzlarına gelen her şeyi belirli bir süzgeçten 
geçirip öyle yayına alırken Youtube, Facebook, 
Twitter gibi mecralarda bu tersinden işliyor. 
Yayınla, şikâyetleri al, gözden geçir, sakıncalı 
görürsen kaldır şeklinde bir yol izliyorlar. Bu tabi 
ki o platformların milyonlarca kişi tarafından 
kullanılıyor olmasından da kaynaklanıyor. İşte 
burada hükümetler, ulusal güvenliği tehdit 
edebilecek şeylere karşı tedbir almak zorunda. 
Ancak yetki paylaşımı diye bir şey var. Ulusal 
güvenlik bahanesiyle yayıncılığı zapturapt altına 
alma ve kendilerine yönelik her türlü yayını 
engelleme yoluna gidilmemeli. Yetkilerin doğru 
paylaşılması ve kanun ve yönetmeliklerin de 
mümkün olduğunca farklı yorumlamalara 
meydan vermemesi gerekiyor. Burada internet 
yayıncılarına belirli sorumluluklar düştüğünü 
söylemeye bile gerek yok herhalde. Herkesin 
herkes ve her şey hakkında her istediğini yazıp, 
çizip, söyleyebilmesi anlamına gelebilecek 
bir ifade özgürlüğünün hiç kimseye iyilik 
getirmeyeceğini düşünüyorum.  

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

- En çok, sevmediğimiz siyasi görüşleri yeren 
içerikleri beğeniyor ve paylaşıyoruz. Siyasi atmosferin 
gergin oluşundan başta siyasiler sorumlu ama taraflar 
da bu gaza kolaylıkla geliyorlar. 

- Herkes üzerine espri yapılabilir ancak 
espri yapma ile aşağılama arasındaki ince çizgi 
nedir? Haberin öznesi doğrudan bir kişi olunca 
acımasızlık dozunu nasıl ayarlıyorsunuz? 

- Aşağılamadan beslenen esprileri mizah 
kapsamında değerlendiremiyorum. Mizah, kişileri 
değil de onların söz, eylem ve davranışlarındaki 
çarpıklıkları hedefe koyup bunlar üzerinden 
yapılmalı. Ben çarpık bulduğum bir durumla ilgili, 
şahısları hedef tahtasına koymadan olabildiğince 
acımasız olabilirim. 
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- Okurla iletişiminizi nasıl 
sağlıyorsunuz? Okurlarınız size kolay 
ve çabuk ulaşabiliyor mu?

- Okularımız bize e-posta, ziyaretçi 
defteri, sosyal medya hesaplarımız 
üzerinden kolayca ulaşabiliyor. Biz 
de mümkün olan en kısa sürede geri 
dönüş yapmaya çalışıyoruz. 

-Sosyal medya ile yükselişte olan 
mizah siteleri hangileridir?

- Aslında birçok kişi mizah 
içeriğine sosyal medya üzerinden 
ulaşıyor ama Zaytung, Bobiler 
gibi siteler mizah sitelerinin önde 
gelenleri. Bununla beraber mizah 
birçok sözlüğün içeriğinde giderek 
yükseliyor. Belki yakın zamanda mizah 
eksenli bir sözlük bile açılabilir. 

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

- Herhangi bir mizah içeriğini 
internette çok kısa sürede, fazla 
zahmete girmeden paylaşabilir ve 
birçok kişiye ulaştırabilirsiniz. Bu 
hoşumuza giden yönlerine rağmen 
insan, yazı ve çizimlerini kâğıtta da 
görmek istiyor nedense.

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

- Aksine mizah gittikçe 
internete akıyor. Sadece bu ortamın 
özgürlüğünü kötüye kullanmamak 
lâzım.

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

- Mizaha ilgimiz hep oldu. Ancak eskiden 
daha çok kendi halimize gülerdik, artık 
ötekileştirdiklerimizi konu alan şeylere gülüyoruz. 
Bu yanlış bir gidiş. Mizahın sıkıntı, bunalım ve 
baskı zamanlarında yükselişe geçtiği bilinir. Ülke 
olarak pek de rahat bir dönemde yaşadığımız 
söylenemez. Bu durumda mizaha olan ihtiyaç ve 
ilgide kesilecek gibi görünmüyor.

- 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? 

- Okumaya olan ilgi azalıyor. Öyle ki 140 
karakterden uzun şeyleri okuyasımız gelmiyor. 
Görsel çalışmalar daha çabuk ve zahmetsiz 
tüketildiği için fazla tercih ediliyor. Burada hız 
ve haz çağında olduğumuzu söylemek lâzım. 
Yeme içmedeki fastfood anlayışı yayıncılığı da 
tehdit ediyor. Caps tabir edilen paylaşımların esin 
kaynağı yabancı siteler olsa da buradaki konuların 
yerel, bize ait olduğunu düşünüyorum. 

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

- Yayıncılığa paralel olarak mizah da sanal 
ortamda devam edecek. Bunun geri dönüşü pek 
mümkün görünmüyor. Elektronik ortamdaki 
mizahın daha da güçlenerek büyüyeceğini ve 
kurumsallaşacağını, kendi kurallarını oturtacağını 
düşünüyorum.  
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