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Mizah “sanal” 
ortamda, etkisi 
gerçek hayatta!.. 
İnternet, mizahın sunulduğu 
mecralar arasında öncelikle tercih 
edilen ortam olarak öne çıkıyor. 
Popüler kişi ve olaylardan beslenen 
mizah, internette “çok daha kolay, 
dinamik ve etkin”. Geri dönüşlerin 
çok daha hızlı alındığı internette 
mizahı üretenler, sanal ortamda 
da çok daha etkinleşmek zorunda 
olduklarının farkında…
Aslıhan Bozkurt

T
eknoloji ile birlikte toplumsal, sosyal ve ekonomik hayatta 

çok daha hızı köklü değişim ve dönüşümler yaşanıyor. 

Son 50 yıldır hayatın neredeyse tüm alanlarında kendine 

yer bulan, uçsuz bucaksız bir bilgi kaynağı olan, aranılan 

her şeyi bulmayı mümkün kılan İnternet, tabiî ki eğlence 

ve mizah için de başvurulan bir kaynak olarak göze çarpıyor. İnternet, 

“sanal alem”in monotonlaşmasına hiç izin vermiyor. Artık internet de, 

mizah ve eğlencenin sunulduğu mecralar arasında daha fazla tercihte 

ağırlığını hissettiriyor. “Eğlendiren; gülüp hoşça vakit geçirilmesini 

sağlayan her şey” olan mizah da, teknolojinin gelişmesine paralel 

olarak değişti ve çeşitlendi.
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 Çalışmaktan sıkılan veya biraz olsun neşeli 
dakikalar geçirmek isteyenlerin, mizah tarzına 
uygun web sitesini ziyaret edip bu sitelerdeki 
haber, komik karikatür ya da fıkralara göz atması 
yeterli. Genellikle karikatür, animasyon, video, 
komik haberler, fıkra ve öykülerin yer aldığı 
mizah ve eğlence içeren web siteleri, kişilerin 
“net hayatı”nı hareketlendirirken büyüleyici mizah 
dünyasında güzel zaman geçirmesini sağlıyor. 

Günlük hayata yeni bir renk katan, yaratıcı kişi ve 
ekiplerin oluşturduğu söz konusu siteler, internet 
üzerinde Türkiye’de 2000’li yılların başından 
itibaren faaliyete girmeye başladı. Bu alanda 
faaliyet gösteren sitelerde sürekli bir sirkülasyon 
yaşanıyor. Bir yandan büyük bir beklentiyle açılan 
birçok site, bir süre sonra kapanmak durumunda 
kalıyor bir yandan da yeni yeni siteler kendine yer 
bulmaya çalışıyor.
Farklı kültür, inanç ve dillerde efsaneleri bulunan 
1 Nisan “Şaka Günü” nedeniyle, TBD BİLİŞİM 
Dergisi olarak NİSAN 2015 sayımızda (175. Sayı), 
sanal ortamda (internette) üretilip paylaşılan 
“mizah” konusunu “Dosya” sayfalarımızda ele 
aldık. 

Bu kapsamda öncelikle Mizah Derneği, İnternette 
de yayınlanan Penguen Dergisi’nden Erdil 
Yaşaroğlu ve Selçuk Erdem; güncel olayları 
farklı değerlendirip bunları insanlara mizahi 
bir anlayışla sunan mizah-haber sitelerinden, 
“Dürüst, tarafsız, ahlaksız haber” sloganıyla yayın 
yapan Zaytung; “Mizah dünyasının özgür, bağımsız 
ve muhalif sesi” Mizahhaber; son yıllarda büyük 
beğeni toplayan Bobiler.org, Türk mizah tarihinin 
en önemli kilometre taşı olarak değerlendirilen 
Gırgır Dergisi’nde ilginç buluşları ile ünlü “Porof. 
Zihni Sinir”i hayranlarıyla internette buluşturan 
zihnisinir.com, Hacamat,Cafcaf olmak üzere 
yaklaşık 20 İnternet sitesine ulaşmaya çalıştık 
ancak gerek yoğunlukları gerek ilgisizlik 
nedeniyle bu sitelerden yanıt alamadık.

Dosya sayfalarımıza Mizah Derneği Genel 
Sekreteri, e-mizah.com’un sahibi, Kreatif Direktör 
– Karikatürist Ahmet Altay, Lama Mizah Dergisi 
Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi Cem 
Işık, Püfterem.com Yazı İşleri Müdürü Yunus 
Emre Tolan ve Sessizmizah Editörü Ali Yıldız, 
sorularımızı yanıtlayarak katkı verdi. 

İnternet ortamında mizahın da olması gerektiği 
düşüncesiyle 2003’te e-mizah.com’u kuran Altay, 
“Zamanı eğlendirerek öldürmüyoruz, insanların 
zekâlarını harekete geçirerek eğlendiriyoruz” 
derken internette kaliteli iş yapmak isteyenlerin 
önüne çıkacak sorunların çözümünde kolaylık 
sağlanmasını istedi.

Lama Mizah Dergisi Genel Yayın Yönetmeni 
Işık, “Mizah, okuyana hayata farklı bir yönden 
bakma yeteneği kazandırıyor” vurgusu yaparken 
internetin, mizah kalitesini düşürdüğü görüşünde. 

Püfterem.com Yazı İşleri Müdürü Tolan, tebessüm 
ettirebilmeyi, bu şekilde nasıl bakabiliyorlar 
dedirtebilmeyi önemsediklerini belirtirken 
mizahın “çok üst düzey bir dil” ve “çok ciddi bir 
şey” olduğunun altını çizdi.
ssszmzh.org Editörü Yıldız ise, “E-mizah, daha da 
güçlenerek büyüyecek, kurumsallaşacak, kendi 
kurallarını oturtacak” saptamasında bulunup 
mizahın şu an, yoğun olarak sosyal medya ve 
gençler arasında yayılıp geliştiğine işaret etti.

Mizah ihtiyacı azalır mı?
Görüştüğümüz kişiler, internet mizahının 
temelinde de özgürlük olduğunun altını çizerken 
internette yapılan mizahın “çok daha kolay, hızlı, 
dinamik ve etkin” olduğu, basılı mizahtan daha 
fazla göründüğü ve beğenildiğinde dönüşlerin çok 
daha hızlı alınabildiğine dikkat çektiler. 
Gerçek hayata dair içerikten beslenen mizahın 
gittikçe internete aktığı, internette çizmenin 
olumsuz taraflarının ise gerekli “kazancı” 
sağlamaması ve “çabuk eskime” yaşanması 
olduğu belirtildi. Popüler kişi ve olaylardan 
beslenen mizahın yüzeyselleşmeye doğru gittiği, 
telif hakları ve sitelerin hacklenmesi konusunda 
yasal eksiklikler bulunduğu bildirildi.
İhtiyaç ve ilginin kesilmeyeceğine inanılan mizah 
üretiminde, yabancı görsel kullanma yerine kendi 
mizahımızı geliştirmek için çok daha fazla çaba 
harcanması gerektiği ve mizahın sanal ortamda da 
çok daha etkin olmak zorunda olduğu vurgulandı. 
Tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de “internette 
mizah” denildiğinde, çok farklı seçeneklerle 
karşılaşılıyor. Mizah ve eğlenceye yer veren birçok 
site bulunuyor. Öncelikle basılı mizah ürünleri, 
internet üzerinden de izleyenlere ulaştırılıyor. 
Mizah sitelerinin içerikleri temel olarak komik 
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video, fotoğraf, resim, haber, durum, yazı, 
söz, fıkra, karikatür ve animasyonlar şeklinde 
sıralanıyor. Eğlence sitelerinde ise bunların yanı 
sıra tavla, fal, satranç ve king gibi çeşitli oyunlar 
da yer alıyor.

Kökeni M.Ö. 4-5 yy’a gidiyor
“Olayların gülünç, ilk bakışta görülmeyen yönlerini 
fark ettiren, söz konusu olaylar üzerinde insanları 
düşünmeye çağıran, düşündürürken güldüren 
bir sanat” olarak tanımlanan mizah, insanın 
topluca yaşamaya başladığı dönemde ortaya çıktı. 
Her zaman hayatımızda önemli bir yere sahip 
olan toplumlarda hep bir değer taşıyan mizah, 
gelenek ve kuralların sorgulanmasında önemli rol 
oynarken saldırma ve savunma amacı taşıyor.  
Tarihsel süreçte giderek değişen ve güçlenen 
mizahı “keskin dilli” bir sanata, Atinalılar 
dönüştürmüş. Batılı kaynaklara göre; mizahın 
kökeni, Milattan Önce (M.Ö) 4.ve 5. Yüzyıl’da, 
Yunanistan’a kadar uzanıyor. 
Ortaçağ, halkın desteğini alarak soyluları ve 
belirli kişileri hedef alan mizahın gelişme 
dönemi oldu. Bu dönemde, temelinde hoşgörü 
bulunduran mizah anlayışıyla, toplumsal, politik 
ve ekonomik sorunlara sözlü veya yazılı olarak 
ama ince bir alayla yanıt verilmeye çalışıldı. 
19. yüzyılda matbaanın yaygınlaşması, mizah 
türlerinin gelişmesinde etkili olurken 20. yüzyılda, 
komik öğelerin yanı sıra ürkütücü ve korkunç 
öğelere de yer veren yeni bir mizah türü olan 
“kara mizah” ortaya çıktı ve “siyasal mizah” da 
önem kazandı. Bu arada mizahın psikolojik olarak 
iyileştirici gücünün farkına varıldı. Sanatsal ve 
edebi metinlerde yer alan mizah böylece çeşitli 
hastalıkların tedavisinde de kullanıldı. 

“Derdini Marko Paşa’ya anlat” 
Bir “kültür işi” olduğu kabul edilen, Türkçe 
karşılığı “Güldürü” olan mizah, Türk toplumunda 
oldukça eskiye dayanıyor. Sözlü edebiyat 
sayılabilecek (Dede Korkut hikâyeleri, Karagöz 
ile Hacivat, Keloğlan masalları ve Nasrettin Hoca 
fıkraları) ve orta oyunlarıyla aktarılan Türk mizahı 
edebiyatı, Tanzimat Dönemi’nde değişiyor. Türk 
mizah yayıncılığının ise yaklaşık 150 yıllık bir 
geçmişi bulunuyor. Türkiye’nin gerçek anlamda 
ilk mizah dergisi sayılan “Diyojen”, 1869’da 
İstanbul’da yayımlanıyor. 1908’de 2. Meşrutiyet’in 
ilanıyla birlikte mizah dergilerinin sayısında bir 

patlama yaşanıyor. Cumhuriyet Dönemi’nde ise 
Türk mizahı yeni ve farklı bir yapı kazanıyor. 
Marko Paşa, “siyasal mizah” türünün bir temsilcisi 
olarak 25 Kasım 1946’da çıkan ilk gazete oluyor. 
Öyle ki, “Marko Paşa” o yıllarda halk arasında 
adeta mizahi bir anlam kazanıyor ve “Git derdini 
Marko Paşa’ya anlat” sözü espritüellik adına 
kullanılıyor.
 
Kesintilerle de olsa 55 yıl yayın hayatını sürdüren 
“Akbaba”ise, 1977’de kapandığında Türkiye’nin en 
uzun ömürlü mizah dergisi olma unvanını alıyor. 
1969’da Türkiye Karikatürcüler Derneği 
kurulurken 1972’de Oğuz Aral’ın çıkarttığı “GırGır” 
yepyeni bir ekol başlattı. “Bir mizah okulu” görevi 
üstlenen GırGır, günümüzde çıkan birçok mizah 
dergisinin çizer ve yazar ekibini yetiştirdi.  1990 ve 
2000’lerde ise kitle iletişim araçları, mizahçıları 
etkileyip büyük ölçüde değiştirip dönüştürdü.
Halen internet ortamında yayınlanan mizah 
sitelerinden bazılar şöyle:

zaytung.com
bobiler.org
mizahhaber.blogspot.com.tr
e-mizah.com
sosyomizah.com
anlikmizah.jimdo.com/
xn--hacyatmaz-xpb.com
cilgin-bedis.com
karikaturize.com
zihnisinir.com/tr
erenet.net
gulmece.com
hayalevi.com
komikaze.net
komikdunya.com
komikim.com
kommik.com
lazland.com
turkmizah.com
mizah-tr.com
mizah.radyolojiteknikerleri.com
mizahsen.com
komik-fikralar.com
tantana.net
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