
Yeni bilgi modelleme ve programlama felsefesiyle

Semantik Web

1970’li yıllardan itibaren bilgisa-
yar alanında adım adım geliş-
tirilen teknolojilerin, doksan-

lı yıllarda Tim Berners-Lee tarafından geliştirilen 
ve insanlığın hizmetine sunulan Web’le buluşma-
sıyla birlikte insanlık matbaanın 
icadından itibaren hiç gör-
mediği derecede yoğun 
ekonomik ve sosyal 
değişiklikler ya-
şamaya başla-
dı ve buna pa-
ralel olarak 
da bir bilgi 
patlamasıy-
la karşı kar-
şıya kaldı. İlk 
önceleri hayli 
sevindirici bir 
gelişme olarak 
görülen bu ge-
lişme zamanla bil-
gi yönetiminde cid-
di sorunlara yol açtı, ar-
dından da yerini gittikçe artan 
bir hayal kırıklığına bırakmaya başladı. 
Sonuç bugün ortada. Günümüzde üretilen bilgile-
rin çoğunluğunun kaderi internet deryasında bir-
birlerinden kopuk ve izole bir şekilde unutulmaya 
terk edilmek oldu.

Web’in Doğuşu

World Wide Web’in belkemiğini HTTP protoko-
lü (Hypertext Transfer Protocol) ile HTML (Hyper 
Text Markup Language) oluşturuyor. HTTP ve 

HTML, CERN’in (Avrupa Nükleer Araştırma 
Merkezi) direktifleri doğrultusunda, çe-

şitli ülkelerde bulunan ve farklı ağ 
yapısına sahip CERN temsilcilik-

lerinde çalışan bilim insanla-
rının birbirleriyle problem-

sizce bilgi alışverişinde bu-
lunabilmesi için Tim Ber-
ners-Lee tarafından 90’lı 
yılların başında geliştiril-
di. 1990’lı yılların ortala-
rına doğru CERN tarafın-
dan Web’in kullanımının 

bütün insanlığın hizmeti-
ne sunulması kararlaştırıldı 

ve bu yapılırken büyük ölçüde 
ARPANET’in altyapısından fay-

dalanıldı (ARPANET soğuk savaş 
yıllarında özellikle uzay çalışmalarında 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden 
geri kalmak istemeyen ABD’nin, genelde birbirin-
den farklı ağ yapılarına sahip Amerikan üniversi-
telerinin altyapılarını birleştirerek üniversitelerara-
sı bilgi alışverişini mümkün kılmak isteğiyle oluş-
turulmuştu).  

Web’in günlük hayatımıza girmesiyle, günümüzde insanoğlunun üretmekte olduğu bilgi miktarı ve bu bilgilerin 
karmaşıklık derecesi insanlık tarihinde görülmemiş boyutlara ulaştı, üstelik bilişim teknolojileri de bu sürece 
hayli hazırlıksız yakalandı. Son yıllarda hayli hızlı bir şekilde gelişen anlamsal Web teknolojileriyle birlikte önümüzdeki 
yıllarda yeni nesil bir Web’in doğacağı ve bu yeni nesil Web’in (Semantik Web) günümüzde süregelen bilgi kaosuna 
son vermekte çok önemli bir rol oynayacağı iddia ediliyor. Semantik Web ile birlikte gerçekten tünelin 
ucunda ışık görünecek mi? Semantik Web’in önündeki engeller neler? Gerçekten hayata geçirilebilecek mi yoksa 
bir hayal olmaktan öteye gidemeyecek mi? Bu yazımızda hem Web hem de yapay zekâ dünyasına 
kısa bir yolculuk yaparak bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız.
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Web’in ilk nesli Web 1.0 (1995-2000) 
yalnızca HTML belgelerin yer alabildi-
ği “donuk” bir yapıya sahipken, Web 2.0 
(2000-2010) ile birlikte kullanıcılarının 
da aktif olarak katılabildiği etkileşimli ve 
insan odaklı bir platform doğdu. Web 2.0 
sayesinde günümüzün Facebook, Twitter, 
YouTube gibi en popüler ve önemli kit-
lesel iletişim araçları doğdu ve bu süreç 
dünyamıza kelimenin tam anlamıyla yeni 
bir dinamizm getirdi.   

Web 2.0’ın Problemleri 
Getirdiği bütün dinamizme rağmen 

Web 2.0 hâlihazırda bir çok problemi de 
bünyesinde barındırıyor:

a. Google, Yahoo! gibi anahtar kelime 
bazında arama yapan güçlü arama mo-
torları dahi artık istenilen sonuçları ver-
mekte zorlanıyor.

b. Web 2.0’da bulunan bilgilerin ço-
ğunluğu metinsel kaynaklı ve yalnızca 
insanlar tarafından anlaşılan bir yapıya 
sahip.

c. Bilgilerin büyük bir kısmının me-
tinsel kaynaklı olması, bu bilgilerin an-
lamlandırılıp, bilgisayarlar tarafından 
“anlaşılmasını” ve aralarında ilişki kurul-
masını engelliyor.

d. Aralarında ilişki kurulamayan bil-
gilerden, otomatik yeni bilgi çıkarsama-
sı imkânsız hale geliyor.

e. Web’in içeriklerinin bilgisayar tara-
fından anlaşılamaması, Web’i büyük bir 
hızla hemen hemen hiç bir kontrolün ve 
dolayısıyla sanal güvenliğin bulunmadığı 
bir ortam haline dönüştürüyor.   

Sonuç olarak Web’in günümüzde-
ki hacmi ve büyüme hızı dikkate alın-
dığında içeriğinin sırf insanlar tarafın-
dan değil, aynı zamanda bilgisayarlar ta-
rafından da “anlaşılmaya” başlanması gi-
derek bir zorunluluk halini alıyor. Nite-
kim Web’in çok yakın bir gelecekte bu 
tip problemlerle karşılaşacağı en başta 
Web’in mucidi Tim Berners-Lee ve bir 
grup başka bilim insanı tarafından daha 
2000’li yılların başında öngörüldü ve bu-

na çözüm olarak da içeriğin bilgisayar-
lar tarafından da anlaşılabildiği yeni nesil 
bir Web düşünüldü: Semantik Web. 

Semantik Web Uygulama Örnekleri
Yukarıda da belirtildiği gibi Semantik 

Web bilgi ve bilgisayar odaklı bir yapıya 
sahip olacak (bu özelliğinden dolayı Se-
mantik Web’in diğer bir adı da -pek kul-
lanılmamakla birlikte- Web of Data’dır). 
Semantik Web’in yapısındaki bu özellik-
ler kullanımı açısından da insanlığa yep-
yeni ufuklar açıyor. Her ne kadar tasarlan-
makta olan Semantik Web uygulamaları-
nın çoğunluğu daha geliştirme aşamasın-
da olsa da bir kısmı şimdiden hayata ge-
çirildi: 

1. Semantik Web ile Web 2.0 arasında-
ki en önemli fark, arama motorları sistem-
lerinde fark edilecek. Bir anlamsal arama 
motoru kullanan kullanıcı, kendisini ilgi-
lendiren konuda bazı anahtar kelimeler 
girmek yerine sorusunu sisteme doğru-
dan yöneltebilecek. Örneğin en son dünya 
futbol şampiyonunun hangi takım oldu-
ğunu öğrenmek istediğinizi düşünün. Bu-
nu günümüz Web’inin geleneksel arama 
motorlarında dünya şampiyonu, futbol 
gibi anahtar kelimeler girerek bulmaktan 
başka bir şansınız yok gibi. Alacağımız ce-
vap ise önceden bellidir: 1 saniyede yakla-
şık 1.000.000 cevap... (Ancak şansınız var-
sa, gelen ilk 20-30 sonuç arasında muhte-
melen aradığınız cevaba dair bir ipucu ya-
kalarsınız.) 

Semantik Web’in bize sunacağı anlam-
sal bir arama motorunda ise anahtar keli-
melere, her şeyden önce şansa yer olmaya-
cak. Böyle bir arama motorunda kullanı-
cı tarafından doğrudan sorulmak istenen 
soru girilecek ve doğru cevap alınacak:

Örnek: 
Sorgu: En  son  dünya futbol  şampi-

yonu hangi takımdır? 
Cevap: İspanya

2. Bir anlamsal arama motoru, yönelti-
len soruda geçen eş anlamlı ifadeleri tespit 
edecek yeteneğe de sahip olacak.

Örnek: 
Sorgu: Safari turlarıyla ilgili kapsamlı 

bilgi istiyorum 
Cevap: Afrika Safari turu 1,  Afrika Safari 
turu 2, ..., Afrika Safari turu n

Sistemin kullanıcının sorusuna verdi-
ği cevaptan da anlaşılacağı üzere, sistem 
Web 2.0’dakinden çok farklı olarak soru-
daki “Safari” ile “turlar” arasındaki ilişki-
yi anlayacak ve cevap olarak yalnızca kul-
lanıcının ilgilendiği “Safari turlarını” geti-
recek, Safari sözcüğüyle ilişkili araba mo-
dellerini, internet tarayıcısı gibi ürünle-
ri ise otomatik olarak cevap kümesinden 
eleyecek.

3. Anlamsal teknolojilerin kullanımıy-
la tost makinesinden buzdolabına kadar 
her ev aleti “akıllanacak”, hatta ihtiyaç ha-
linde birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalı-
şacak. Bu şekilde dünyamız “akıllı ev”ler 
çağına girecek, örneğin sütün bittiğini 
fark eden buzdolabınız süpermarketten 
süt ısmarlayabilecek. 

4. Kullanıcı ilgilendiği kavramlar ara-
sındaki bağlantıları görsel olarak da tes-
pit edebilecek.Yukarıdaki bahsedilen üç 
örnekten farklı olarak bu örnek haliha-
zırda DBpedia projesi kapsamında (Rel-
Finder) büyük ölçüde hayata geçirildi ve 
tüm internet kullanıcılarına açık. DBpedia 
projesiyle ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen 
bir sonraki bölümü (Linked Data) incele-
yin. DBpedia projesi kapsamında geliştiri-
len RelFinder ile RDF tabanlı bilgiler ara-
sındaki ilişkiler görsel olarak da incelene-
biliyor. 

Linked Data
Semantik Web’in bütün bu yeteneklere 

sahip olmasının ardında W3C tarafından 
geliştirilen Linked Data kavramı var. Lin-
ked Data sayesinde her bir bilginin belirli 
bir anlama sahip olacak şekilde modellen-
mesi, daha sonra da modellenmiş bu bil-
gilerin birbirleriyle ilişkilendirilerek birbi-
rine “bağlanması”, böylece gelecekte bü-
tün Web’in küresel ölçekte “akıllı” bir ve-
ri tabanına dönüştürülmesi tasarlanıyor. 

Web 1.0 1995-2000 (Belge odaklı)

Web 2.0    2000-2010 (Etkileşimli ve insan odaklı)

Semantik Web     2010-2020 (Bilgi ve bilgisayar odaklı)
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Semantik Web

W3C, Web’in 
mucidi Tim Ber-
ners-Lee tarafın-
dan 1994 yılında 

kurulmuş. Başlıca görevi Web’den en yük-
sek verimin alınması için gerekli düzenle-
melerin yapılmasını sağlamak, ilgili stan-
dartları düzenlemek ve gerektiğinde de ih-
tiyaç duyulan teknolojileri bizzat yaratmak.

W3C tarafından standart haline geti-
rilmiş, önemli bazı günümüz teknolojile-
ri şunlar: XML, HTML, XHTML, RDF, 
RDF-S, OWL, RIF ve SPARQL.

DBpedia Projesi
Bu amaç için tasarlanan ilk başarı-

lı projelerden biri, iki Alman üniversite-
si (Freie Universität Berlin ve Universität 
Leipzig) ve OpenLink Software firması ta-
rafından şimdiden başarıyla hayata geçi-
rildi: DBpedia

DBpedia projesi-
nin özü, İnternet an-
siklopedisi Wikipe-
dia’daki metinsel bil-
gilerin çoğunluğu-

nun Semantik Web tabanlı algoritmaların 
kullanımıyla otomatik olarak RDF forma-
tındaki bilgilere dönüştürülüp Linked Da-
ta olarak yayınlanması, yeni nesil anlam-
sal sorgulama lisanı SPARQL ile sorgula-
malara hazır hale getirilmesi. Bu proje sa-
yesinde Wikipedia’da bulunan bilgilerin 
büyük bir kısmı kolaylıkla sorgulanabili-
yor ve hatta -daha önce de belirtildiği gi-
bi- bilgiler arasındaki bağlantılar RelFin-
der gibi RDF tabanlı araçlar üzerinden 
görsel olarak incelenebiliyor. DBpedia bu 
tür projelerden yalnızca biri. Özellikle 
Avrupa ve Amerika’da bir çok kurumda 
ve üniversitede hâlihazırda CIA World 
Factbook, GeoNames gibi benzer baş-
ka projeler de yürütülüyor, bunlar belirli 
bir “olgunluk” aşamasına eriştikten son-
ra DBpedia gibi diğer RDF tabanlı bil-
gi kümeleriyle birbirlerine “bağlanıyor”.  
Bilgilerin Web’de Linked Data olarak ya-
yınlanabilmesi için ilk önce RDF formatı-
na dönüştürülmesi şart. RDF formatı an-
lamsal teknolojilerin ana formatını oluş-
turuyor. RDF, RDF-S ve OWL’in ortak-

laşa kullanımıyla, Semantik Web uygula-
malarının kalbini oluşturan, yüksek dere-
cede açıklayıcılık gücüne sahip ontolojiler 
modelleniyor.

DBpedia türündeki projeler sayesin-
de Semantik Web aslında daha bugünden 
bugünkü Web’e paralel olarak “inşa” edil-
meye başlandı.

Sonuç
Semantik Web ile birlikte Web, içe-

riğini yalnızca insanların anladığı insan 
odaklı bir ortam olmaktan çıkacak, içeri-
ği aynı zamanda bilgisayar tarafından da 
anlaşılan, bilgi ve bilgisayar odaklı, küre-
sel ölçekte akıllı bir veritabanına dönüşe-

cek. Bu hedefin önündeki en büyük engel 
ise hâlihazırda Web 2.0 ortamında bulu-
nan bilgilerin büyük bir kısmının henüz 
RDF formatına dönüştürülmemiş olma-
sı. Web’de bulunan bilgiler ne kadar kısa 
zamanda RDF formatına çevrilip yayın-
lanırsa, o kadar kısa zamanda Semantik 
Web çağına girilecek. 

Başta Google, Yahoo! ve Hakia ol-
mak üzere başlıca arama motoru sunu-
cuları, anlamsal teknolojilerin sunduğu 
imkânlardan yararlanmak üzere yoğun 
çalışmalar yapıyor. Sonuçta ortaya çıkan 
sistemler, daha şimdiden Web 2.0 gibi açık 
ortamlarda bulunan, RDF formatında ol-
mayan bilgileri bile doğru bir şekilde yo-
rumlayacak güce erişmeye başladı.
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Fakat özellikle kurumsal alan gibi “kapalı” alan-
larda, firmaların ve kurumların ellerindeki bilgile-
ri şimdiden doğrudan RDF formatına çevirmesiy-
le Semantik Web teknolojilerinden daha bugünden 
büyük ölçüde faydalanılmaya başlayacağı ve dola-
yısıyla söz konusu firmalar ve kurumların rakiple-
rine karşı büyük avantajlar elde edeceği açık (W3C 
tarafından geliştirilmiş olan Semantik Web tekno-
lojileri bunun için gerekli olgunluğa erişti).  Tıp ve 
bioenformatik alanında da yıllardan beri anlamsal 
teknolojiler ile geliştirilen çok başarılı uygulama-
lar var. DBpedia Web gibi “açık” bir alanda başarı-
lı bir şekilde geliştirilen dünya çapındaki Semantik 

Web projelerinden yalnızca biri. Sevindirici diğer 
bir gelişme de Semantik Web alanındaki açık kod 
kaynaklı projelerin sayısının günden güne artma-
sı. Artık çok yakın bir gelecekte Semantik Web tek-
nolojilerinin günlük yaşamımızın hemen her ala-
nına girmeye başlayacağı kesin. Ayrıca gerek yazı-
mızın önceki bölümlerinde sıralanan sebeplerden 
gerekse Semantik Web teknolojilerinin beraberin-
de getirdiği yepyeni bilgi modelleme ve program-
lama felsefesinden dolayı Semantik Web teknolo-
jileri yalnızca yeni nesil bir Web ve bilgi teknoloji-
si olarak değil aynı zamanda stratejik bir teknoloji 
olarak da görülmeli. 
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