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Merhaba
Noam Chomsky’ye göre bebekler, dili doğuştan 
getirdikleri yeteneklerle öğrenirler. Değişik ırklardaki 
bebeklerin dil öğrenirken hep aynı aşamalardan geçmesi, 
bu tezin öne sürdüğü kanıtlardan biridir. Chomsky, 
ayrıca, dilin en sıradan kullanımının bile yenileştirici, 
merak unsurunu cezbettirici bir yanı olduğunu söyler.  
Çünkü her insanın kendine özgü deneyimleri vardır ve 
bu deneyimler dil yoluyla paylaşıldıkça diğer insanlara 
ilginç gelir.  Jaques Monod’sa “Rastlantı ve Kaos” adlı 
kitabında (Dost Kitapevi, 1997), insanların dil yoluyla 
iletişiminin (simgesel veya sesle) hayvanlardaki oyunla 
iletişime karşılık geldiğini belirtir... 

“Dil ötesi” bir iletişim şekli olan sosyal medyanın bu 
kadar ilgi çekici olması, Chomsky’nin söylediği gibi, 
biraz da veri giricilerin içeriğe kişisel deneyimlerini 
katmasından kaynaklanıyor. Sosyal medyayı çekici kılan 

diğer yansa, sosyal medya araçlarının yenilik ve eğlence konusunda çıtayı çok yukarılara 
taşımasında ve Monad’ın işaret ettiği “oyun”un gereklerini yerine getirmesinde aranabilir. 
Kısa bir zaman dilimi içinde kültürünü “az paylaşan” insandan, mahremiyetler de dahil, 
çok paylaşan insanlar haline gelerek dünyayı yarı şaka yarı ciddi bir terapi grubuna 
çevirmemize de aslında sosyal medyanın getirilerinden biri olarak düşünülebilir... 

Bu ayki dosya konumuz sosyal medya araçlarının yüzaklarından biri olan etkileşimli 
(katılımcı, interaktif veya çevrimiçi de denebiliyor) tematik sözlükler. Dünyadaki  ilk 
örneklerinden birinin Türkiye’de ortaya çıkması (Ekşisözlük),  ziyaretçi sayısı açısından 
ilk yüzde yer almaları, binlerce kişinin katkı vermesi, özgürlükçü, çok sesli ve eğlenceli 
bir  sosyal medya aracı olmaları, bu tür sözlükleri inceleme nedenlerimizden bazıları... 
Dosyamızda, Ekşi Sözlük, İnci Sözlük, İHL Sözlük, Bilgi Sözlük ve Uludağ Sözlük 
yetkilileriyle yapılan söyleşileri ve Yrd. Doç. Dr. Poyraz Gürson’la  Dr. Özgür Uçkan’ın 
keyifli iki yazısını okuyabilirsiniz.  

Paramahamsa Yogaçarya Maha Yogi Akif Manaf’le (adından da anlaşılacağı üzere yoga 
üstadı) yaptığımız söyleşinin de ilginizi çekeceğini umuyoruz. 

Ayrıca bu sayımızda Nihal Sandıkçı’nın 14 Şubat nedeniyle “Sevdiğine Kavuşamazsan 
Aşk Olur” başlıklı yazısını hem okuyabilir hem de “izleyebilirsiniz”.  Bu sayımızda ilk 
kez bir yazarımız, yazısını kamera karşısında okuyarak kayıt etti. Doğrusu ben bu 
vidoeyu izlemekten büyük keyif aldım. İleride bu tür uygulamalarımızı artıracağımızı 
söyleyebilirim.  

Son olarak Telekomcular Derneği’nin 2011 
“En İyi Süreli Yayın” ödülünü Bilişim Dergisi 
kazandı. Telekomcular Derneği’nden yapılan 
duyuruda, ödülün “özgün ve kapsamlı içerik, 
kaliteden taviz vermeyen tasarım ve her 
sayıda bir konuyu alıp irdeleyen dosyalar” 
için verildiği bildirildi. Sevincimizi paylaşıyor,  
yorum/eleştirileriniz ve gittikçe artan okunma 
sayımız için sizlere de çok teşekkür ediyorum.
     
Saygı ve sevgilerimle
Koray Özer  

http://www.bilisimdergisi.org/s140


