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1993 yılı Türkiye’de değişimin miladı olarak kabul edilebilir. İnternetin 
bu tarihten itibaren geçen 20 yıl içinde hızla yayılarak hemen her alanı 

kapsaması, cidden önemli bir olaydır. Farkında olalım veya olmayalım, bunu 
dillendirelim veya dillendirmeyelim İnternet sayesinde, A’dan Z’ye her şeyde, 
her yerde ve her zaman değişim yaşanıyor. 

En başta alışkanlıklarımız olmak üzere kültürü oluşturan birçok ögenin de-
ğiştiği bir ortamda, değişmeyen hiçbir şeyin kalmadığına ve kalamayacağına 
şahit olurken  “değişimin eşyanın tabiatında var olduğu” gerçeğini de giderek 
daha iyi anlıyoruz.

Değişimin en çarpıcı şekilde yaşandığı alanlardan biri de sözlük kültürüdür. 
İnternet’in getirdiği değişim rüzgârı, sözlük kültüründe önemli değişikliklere 
yol açtı. Bu değişikliklerin neler olduğu konusuna girmeden önce akla gelen şu 
soruya cevap bulmamız gerekiyor; (eskiden) sözlük kültürümüz neydi ve nasıldı 
ki şimdi değişiminden bahsedebiliyoruz? 

Türkiye’de genel anlamda, eskiden beri sağlam bir sözlük kültürünün var-
lığından söz etmek mümkün değildir. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 
verilen eğitimle, öğrencilerde sözlük bilinci oluşturulamadığı için toplumsal an-
lamda hatırı sayılır bir sözlük kültürü geliştirilememiştir. Bunun birçok sebebi 
olabilir; yardımcı ders materyali olarak görülen sözlüklerin fiziksel ve içeriksel 
özelliklerinin zayıf olması, öğretmenlerin gereken titizliği göstermemesi ve öğ-
rencilerin sözlükten faydalanmayı külfet görmeleri gibi… 

Diğer taraftan gazetelerin promosyon olarak dağıttığı sözlükler, bir süreli-
ğine bu havayı değiştirmiş gözükse de çoğu kez vitrinleri ve kitaplıkları süsle-
mekten öte bir işlev yüklenememişlerdir.  Ancak yine de bu sözlüklerin arada 
bir bilinmeyen sözcüklere bakılmak için kullanıldığını kabul etmeliyiz!

Sözlük kültürüne ilişkin, kullanıcı odaklı olarak yaptığımız bu eleştiriler, el-
bette madalyonun öteki yüzünü de göstermemize engel olmamalıdır. Türkiye’de 
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hâlâ dünya ölçekli marka sözlükler yayımlanabilmiş değildir. İngilizlerin Ox-
ford, Cambridge vd. sözlükleri dünya ölçekli marka sözlüklerdir. Bu sözlüklerin 
arkasında büyük üniversiteler ve dev sermayeler olduğunu unutmamak gerekir. 
Belki kaliteli sözlükler üretebilseydik şimdi bambaşka bir sözlük kültüründen 
söz ediyor olabilirdik.

Elektronik aletlerin çeşitlenmesi ve ucuzlaması sonucu masaüstü, dizüstü 
ve tablet bilgisayarların, bundan başka bilgisayar özellikli akıllı cep telefonla-
rının giderek yaygınlaşmasına paralel olarak başta iletişim olmak üzere, bilgi-
lenme, eğlenme, öğrenme vb. bütün alanlardaki işlerimizi elektronik ortamlarda 
gerçekleştirir olduk. Bu durum bize, 20 yıl öncesine göre yepyeni alışkanlıklar 
kazandırdı ve şu gerçeği öğretti; artık hayatta hiçbir şey eskisi gibi olmayacak 
ve her şey elektronik gelişmelere bağlı olarak şekillenecekti.

İşte tam bu noktada, 1993 sonrası değişmeye başlayan ve giderek şekille-
nen yeni sözlüklerden yani elektronik sözlüklerden bahsetmek gerekiyor. 

Elektronik sözlükler çevrimdışı (offline) ve çevrimiçi (online) sözlükler ol-
mak üzere iki kısma ayrılır. Çevrimdışı elektronik sözlükler, çeşitli elektronik 
ortamlarda depolanmış veya kayıt altına alınmış sözlüklerdir. Bunlar CD, VCD 
ve DVD gibi yoğun disklere kopyalanmış programlar, genellikle ajanda tipinde 
tasarlanmış elektronik sözlükler, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara yüklenen 
paket sözlük programları ve tablet bilgisayarlar ile akıllı cep telefonlarına in-
dirilebilen sözlük uygulamalarıdır. Bu tip sözlükler kısa sayılabilecek bir süre 
(5-10 yıl) kullanılmış ancak İnternet’in yaygınlaşmasına bağlı olarak giderek 
önemlerini yitirmiş ve bugün neredeyse kullanılmaz hâle gelmiştir.    

Çevrimiçi sözlükler, İnternet erişiminin olduğu her yerde herkesin kolay-
lıkla kullanabildiği sözlükler olarak en popüler sözlüklerdir. Kurumsal kimliği 
olan veya olmayan birçok kişinin girişimleriyle hazırlanan bu sözlük sitelerinin, 
çok değişik hedef kitleleri ve çok değişik amaçları vardır. 

Türkiye’de ve belki dünyada ilk sosyal medya sözlüğü olan Ekşi Sözlük, 
1999 yılında Sedat Kapanoğlu tarafından kurulmuş ve çok geçmeden hatırı sa-
yılır bir yazar ve takipçi sayısına erişmiştir. Aradan geçen birkaç yıl içinde İTÜ 
(2004) ve Uludağ Sözlük (2006) bunu takip etmiş ve Türkiye’de farklı bir söz-
lük kültürünün oluşmasına sebep olmuşlardır. Şimdilerde bu sayının ne kadar 
olduğu, hangilerinin açılıp hangilerinin kapandığı tam olarak bilinemiyor. 

Sosyal medya sözlükleri; sözlük yazarı, sözlük kullanıcısı ve sözlük içeriği 
konusunda adeta devrim gerçekleştirmiştir. Bunun iyi veya kötü yönleri elbette 
tartışmaya açıktır ancak burada esas olan sözlük anlayışında meydana gelen 
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esaslı değişikliklerdir. Bu sözlük sitelerinin hemen her yaş grubundan yazarları 
ve takipçileri bulunuyor. Sözlüklere her gün yüzlerce yeni girdi ekleniyor veya 
eski girdilere yeni anlamlar yazılıyor. Takipçilerin çoğu bu siteleri günlük ziya-
ret ediyor ve birçok konuda arama yapıyor. Sözlüklerin en cazip yanı ise, geniş 
yazar kadroları ve ölçü tanımayan üsluplarıdır.

Sosyal medya sözlükleri dışında kalan diğer sözlük siteleri, kurumsal kim-
liklerine ve sunduğu hizmetlerin kalitesine bağlı olarak çok değişik kullanıcı 
profiline sahiptir. Başta Türk Dil Kurumu olmak üzere birçok tüzel ve özel kişi-
lerin hazırladığı sözlük siteleri, geniş kitlelere kamusal hizmet veriyor. 

Basılı sözlüklerden elektronik sözlüklere geçişin hızlandığı ve neredeyse 
bütün materyallerin elektronik ortama aktarıldığı son 20 yılda, Türkçe sözlükle-
rin tirajı konusunda herhangi bir istatistiğe sahip değiliz. Bu süreçte ciddi emek 
verilerek hazırlanmış kaliteli birkaç sözlük yayımlandı ancak bunları yayımla-
yan yayınevlerinin masraflarını karşılayıp karşılayamadıkları meçhul. Sözlük 
kullanıcılarının giderek basılı sözlükler yerine elektronik sözlükleri tercih etme-
leri, elbette dikkate alınması gereken önemli bir konudur. 

Basılı sözlükler dikkate alındığında sözlük kullanıcısı ve sözlük hazırlayı-
cısı arasında sağlıklı bir ilişki yoktur. Sözlük kullanıcısı artık sözlük hazırlayıcı-
sı ile iletişime geçmek ve sözlüğe müdahil olmak istiyor. Sözlük kullanıcıları ar-
tık sözlükleri ve sözlük hazırlayıcılarını denetlemek ve bu denetlemeyi de anlık 
yapmak istiyor. Bunun için en uygun ortam, İnternet ortamıdır. Sosyal medya 
sözlükleri başta olmak üzere kimi sözlük sitelerinde sözlük kullanıcılarının kat-
kılarına imkân sağlanmakta ve sözlük kullanıcıları edilgenlikten kurtarılmakta-
dır. Bu tip katkılı sözlüklerin giderek çoğalacağı ve artık sözlüklerin kişisel bir 
çabanın ürünü olmaktan çıkarak toplumun katkısına açılacağı anlaşılıyor. 

Sözlük kullanıcıları, sözlüklerde doğruluk, eksiksizlik, açıklık, basitlik ve 
çağdaşlık gibi temel özellikleri arıyor. Kısacası bilgilendirici, tematik ve kulla-
nışlı sözlükler istiyorlar. Sözlük hazırlayıcıları, denetimden uzak olmadıklarının 
bilincinde olarak muhakkak çok kaliteli çevrimiçi sözlükler hazırlamak mecbu-
riyetindedirler. Bir başka önemli sorun da sözlüklerin, en başta sözlük bilimi 
olmak üzere birçok disiplinin ortak bir ürünü olduğu gerçeğinin tam kavrana-
mamış olmasıdır. Ayrıca sözlük eleştirisinin karalamadan veya pohpohlamadan 
ibaret olduğu bir ortamda, sözlüklerin mükemmel olması beklenemez. Bilimsel 
ve bilgilendirici eleştirinin noksanlığı, sözlüklerin kalitesini düşürmektedir. 

Sözlük kullanıcısının basılı sözlükler yerine çevrimiçi sözlüklere yönelme-
si önemli bir sorunu gündeme getirmiştir. Özellikle öğrencilere çevrimiçi sözlük 
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tavsiyelerini kim yapacak ve hangi sözlükleri tavsiye edecektir? Öğretmenlerin 
bilinçlendirilmesi ve yeni oluşan sözlük kültürü hakkında bilgilendirilmesi bü-
yük önem taşıyor. İnternetin sınırsız ve yer yer güvensiz dünyasında, öğrenci-
lerin olduğu kadar öğretmenlerin de sağlam rehberlere ihtiyacı olduğu muhak-
kaktır. 

Çevrimiçi sözlüklerin giderek revaç bulmasına karşılık sözlük kullanıcıları-
nın bilinç düzeyinde özlenen gelişme maalesef olamamıştır. İnternette çevrimiçi 
sözlük kullananların büyük çoğunluğu, arama motorlarına yazdıkları sözcük-
lerin anlamlarını rasgele girdikleri sitelerde bulmaktadır. Sözlük kullanıcıları, 
bilinçli olarak belli siteleri ziyaret etmek yerine arama motorlarının sundukları 
seçeneklere göre hareket ediyorlar veya popüler sosyal medya sözlük siteleri-
ne müracaat ediyorlar. Kendi öğrencilerimiz arasında yapmış olduğumuz sözlü 
soruşturmada, lisans düzeyindeki öğrencilerin, çevrimiçi sözlükleri kullanma 
konusunda hiç de bilinçli bir tercih içinde olmadıkları görülmüştür.

Sözlükler referans kitaplarıdır ve referansa ihtiyaç duyanların temel kay-
nağıdır. Referans kaygısının düşük olduğu toplumlarda sözlük kullanımı da dü-
şüktür. Bu noktada sözlük kültüründeki olumlu değişmenin, referans toplumu-
nun oluşmasına büyük katkı sağlayacağı açıktır. 


