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Merhaba. Nasılsınız? Dilerim Allah'tan afiyette olunuz daima. Geçen yılın [2015] Eylül ayından 
bu yana, bir yeni keşfü'z-zünun çalışması başlatılması yolunda meramımı muhtasar 
arzettiğim mektuplarla, ilgili gördüğüm resmi, özel, özerk kurumlara temas ediyorum. Mevzuu 
biraz daha açarak size de yazıyorum efendim. 
 
Dimağımıza gelenin, dilimize gelenin hafızamızdan alakalı malumatı söze, meclise katmasına 
yarayışla donatımın “hatırlamaya” mümasil ciheti dijitalleştirilmedikten sonra, netice yine 
sükut-u hayaldir muhakkak. Dersin kaynakları, dersin öğreticisinin/öğrenicisinin dimağı ve 
dersin kitaplığı, dersin atölyesi birbirinden kopuktur hâlâ. Derse ait oldukları halde araları 
açılmış olan bu mecraların, işbu dijitalleştirme gündemi vesile birbirlerine intikalini mümkün 
kılmamak izah edilebilemez. Böylesi eksikler ve yanlışlar gayr-ı iradî olabilemez. Kastîdir. 
 
Türkçe'de yayınlanmış her ne kitap, ansiklopedi, atlas, dergi, gazete, tv filmi, radyo hitabı, 
internet medyası, tiyatro, sinema varsa TÜRKÇE'NİN DİNAMİK REFERANS RAFİNERİSİ'nde 
cem ve tedvin edilmelidir. Buna "dinamik-interaktif kütüphanecilik" de diyebilirsiniz. Bu ihtiyaç 
ihmal ediliyor. Ve karşılanmadığı için de üniversiteler, liseler, ortaokullar, ilkokullar, çırak 
mektepleri, araştırmacılar, amme idaresi, mahalli idareler, turistler, işadamları, ensaf, ev halkı, 
meslek erbapları ilahiri bütün vatandaş yalan, eksik, yanlış, muğlak güya bilgiyle idare edip 
duruyor efendim. 
 
Türkiye'de, bir yıl içinde, Kültür Bakanlığı'nda tescilli 50 bin adet kadar eser yayınlanıyor. 
Bunun çok büyük kısmı kitaptır. Peşisırayı da dergi işgal etmektedir. Latin alfabesinde tahrire 
geçtiğimiz günden bu yana milyonlarca eser yayınlandı. 
 
Mevkute olarak ise; Türkiye'de adedi 3 bin civarındaki gazete işletmesinin, bir hafta içinde 
yayınladığı nüsha çeşidi, gün sayısına arzedildiğinde 5 bin adetten fazladır. 
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=5x1NWDNLh2XTp5GcnSS14pfshCMTz
Fyg13Tj7DVXy0BBThG2wss4!-387474273?id=18523 
 
Tv filmi, radyo, sinema, tiyatro gibi nice eseri ve internet etkileşimleri zabıtlarından 
müteşekkil nice yayını hesaba katınız üstüne... 
 
Her dört türdeki yayın mecralarının konu ağırlığı ticaret, iktisat, iş, meslek, edebiyat, sanat, 
siyaset başlıklarında hatırı sayılır ölçektedir. 
 
Bu milyonlarca adet eserin ve bu envantere katılacak her bir yenisinin "içerik 
çözümlemesi" yapılıp bu mesaiden hasıl olacak çok derin ve geniş fihristin her bir kelimesi 
sayesinde, o kelimeyi zikreden-içeren eserleri birbirleriyle irtibatlandırarak dinamik, interaktif, 
canlı, sinerjik bir yeni dijital keşfü'z-zünun olarak, bir yeni "Türkçe Şahsiyeti" vücuda 
getirilse... başlangıç adımı da "xxxxxxxx kütüphanelerini / yayınlarını / eserlerini kapsayan" 
içerikle atılsa...  işte o vakit alt başlıkları (ticaret, imalat, tarım, hizmet, meslekler, amaçlar, 
olaylar, nesneler, dönemler, eserler, kavramlar, mekanlar, kurumlar, 
ilahiri şeklinde) uluslararası sınıflama sistemleri indislerine göre belirlenecek Alan 
Araştırmaları hem süreç itibariyle tam işleyiş sıhhatine ve sonuç itibariyle tam yararlanılabilir 
yayın kuvvetine vasıl olur, böylesi bir datasphere'e ne ne dersiniz, nasıl olur! 
 
Siz "muhtelif alanlardan muhtelif yaklaşımlarla içerik çözümlemesi ve sınıflandırmaların 
entegre edilmesi" mevzuunu Türkiye'deki herkesten çok daha iyi biliyorsunuzdur ve bu 
araştırma sonuçlarını "ürüne, hizmete dönüştürmeyi ve kamuya malettirmeyi" en iyi şekilde 
sonuçlandırabileceksinizdir. Hal-i hazır nüfuzunuz 
sonuçlarından devşirebildireceğiniz/dijitalleştirebildireceğiniz verilerden daha henüz kamuya 
malettirilmemiş nice yönü gündeminize sunuyorum netice itibariyle.  
 
Önerdiğim Merkez, "bilişsel referans rafinerisi"dir nihayetinde. Bu rafinerinin; yayın ve eser 
kaynakları faaliyetlerinin plan, program ve hedeflerine tam uygun ve tamamlayıcı bir donatım 
olacağına ve yayınlar envanteri (sözlük, ansiklopedi, almanak, katalog, tarama) 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=5x1NWDNLh2XTp5GcnSS14pfshCMTzFyg13Tj7DVXy0BBThG2wss4!-387474273?id=18523
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=5x1NWDNLh2XTp5GcnSS14pfshCMTzFyg13Tj7DVXy0BBThG2wss4!-387474273?id=18523


kültürünün direk ve dolaylı ilgisine dahil muhataplarının başat donatımında önemli bir eksiği 
tamamlayacağına inanıyorum. 
 
Bu yolda iradeniz olursa, gerekenin hem idaresine hem ameliyesine amadeyim, talibim. Belki 
kurumunuzun bir köşesinde mütevazı bir kadroyla -başlangıçta belki sadece bir iki insanla- ve 
mütevazı bir donatımla... karınca misali tutumla olsun işleyen böylesi bir hizmeti başlatır 
mıydınız? Meramımı tafsilatıyla ve misallerle genişleterek takdim etmem için randevu verir 
misiniz?  
 
Malum gündemimi, görüşmemiz öncesinde bazı cihetlerden takdim eden bir-iki metni 
dikkatlerinize arzedeyim istedim. 
Buyrunuz:  
1) https://bilgitoplumu.wordpress.com/2015/11/23/kesfuz-zunun/ 
2) https://bilgitoplumu.wordpress.com/2016/01/07/kesfuz-zunun-01/ 
3) https://bilgitoplumu.wordpress.com/2012/05/08/ne-bileyim-ben-senin-cama-geldigini/ 
4) https://bilgitoplumu.files.wordpress.com/2012/12/ec49fitim-ve-c3b6c49fretim-
kurumlarc4b1nda-dijitallec59fme-gc3bcndeminde-taktik-konularc4b1n-ec59flec59ftirilmesi.pdf 
5) https://bilgitoplumu.files.wordpress.com/2012/12/ec49fitim-ve-c3b6c49fretim-
kurumlarc4b1nda-dijitallec59fme-idarecilere.ppsx 
6) https://bilgitoplumu.wordpress.com/egitim-ogretim/fatih-imecesine-katiliyorum/ 
 
İşbu Rafineri'nin ayrı ayrı nice yönden ne kadar olumlu çarpan etkiyi içerdiğini takdir için kısa 
bir aralık olsa bile zihninizi yormanızı istirham ederim ayrıca. Mesela Fatih Projesi'nin akim 
kalmasının önüne geçilmesi... 
 
Tensiplerinizle, 
 
Tahsin Yılmaz 
Bilgiişlem Uzmanı Ve İşletme Yönetimi Danışmanı 
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