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Ontolojiler, Semantik Web’in oluşturulmasında en 
önemli role sahip bileşenlerden biri

İnsanın hep daha iyisini hayal etme ve bunu 
gerçekleştirme çabası, bilimin her dalında 
olduğu gibi Web teknolojilerinde de kendini 
gösteriyor.

Semantik web konusuna değinmeden önce, Türk Dil 
Kurumu’nun (TDK) sözlüğünde “anlam bilimi” ya da 
kısaca “anlambilim” olarak adlandırılan semantik 

kavramından kısaca söz etmek istiyorum. 
En genel tanımı ile semantik; dilbilimin, bir doğal dili oluşturan harfler, 
heceler, kelimeler, dilbilgisi kuralları ve kullanılan simgeler gibi 
bileşenleriyle, bu kavramların insan beyninde oluşturdukları karşılıkları, 
yani anlamları arasındaki ilişkileri inceleyen alt dalı. 

Şekil 1. Semantik bilim dalının diğer dilbilim dalları arasındaki sınıfsal 
konumu 
Fonetik ve fonoloji, her ikisi de, dilde yer alan harfler ya da kelimeler gibi 
öğelerin, insanların ağız, dil, ses telleri gibi ilgili organları tarafından nasıl 
seslendirildikleri ile ilgili araştırma alanları olsa da, temel farklılıkları 
fonetiğin aksine fonoloji, öğenin seslendirilmesinin yanı sıra, ses ve anlam 
ilişkisini de göz önünde bulundurur.  Yapı sınıflandırmasında yer alan 
morfoloji ve sentaks, dilin biçimsel özellikleri ile ilgilenen bilim dallarıdır 
ve çoğunlukla birlikte ele alınır. Morfoloji kelimelerin oluşturulmasını 
incelerken, sentaks ise kelimelerin anlamlı cümleler oluştururken nasıl 
dizilecekleri ile ilgilenir. Programlama dillerinden de aşina olduğumuz bu 
kavram, Türkçeye “sözdizim” olarak aktarıldı.
Anlam grubunda yer alan pragmatik, semantiğin aksine, kelimelerin 
sözlükte bulabileceğimiz nesnel anlamları yerine, belirli bir metin ya da 
konuşma içerisinde kullanılmalarına göre değişkenlik gösterebilecek 
“kast edilen” anlamları üzerinde durur. Bu durumda semantiğin yanı 
sıra pragmatik yaklaşımın da bir yapay zekâ teknolojisi olarak karşımıza 
çıkması için biraz daha zamanımız olduğunu söyleyebiliriz.

Web=İnternet?
Her ne kadar günümüzde bu iki kelime tümüyle özdeş sayılsa da bu 
durum, en başında böyle değildi. İnternet, birçok bilgisayarı telefon 
hatları üzerinden birbirleri ile bağlayarak karşılıklı konuşmalarını 
sağlamak biçimindeki ortaya çıktı. Elektronik posta (e-mail), 
dosya transferi (File Transfer Protocol-FTP), menüler arasında 
gezinerek bilgiye ulaşma (gopher) ve şimdi çok gelişmiş örneklerini 
gördüğümüz karşılıklı yazışma yoluyla anlık sohbet etme (Internet 
Relay Chat -IRC) gibi birbirlerinden bağımsız birçok hizmeti içeren 
bir teknoloji biçiminde gelişimini sürdürdü.  Başlangıçta müstakil 
olarak karşımıza çıkan bu uygulamalar, zaman içerisinde içlerinden 
bir tanesinin, “hipermetin” olarak adlandırılan ve yazıların resimlerle 
birlikte kullanılabildiği, birbirlerine link adı verilen bağlantılarla 
bağlanabilen İnternet sayfalarının kullanım kolaylığı açısından 

öne çıkması ile geri planda kaldı. Ancak hiçbirisinden 
vazgeçilemeyeceği için, uzunca bir süre bilgisayarlarımızda 
bu şekilde hazırlanan İnternet sayfalarında gezinmek için, bir 
Web tarayıcısının yanı sıra, e-postalarımızı kontrol etmek için 
bir e-posta yazılımı, dosya transferlerinde kullanacağımız bir 
FTP yazılımı gibi İnternet’i kullanma amacımıza bağlı olarak 
değişen sayıda birçok İnternet yazılımını da bulundurmamız 
gerekti.  Günümüzde ise hemen hemen bütün uygulama ve 

hizmetler, son derece gelişmiş Web tarayıcılarının bünyesine katılmış 
durumda.

Web 2.0’dan Semantik Web’e
İçerisinde söz ettiğimiz türden birçok hizmeti barındıran, bunun 
yanı sıra anahtar kelime sorgulaması ile önceden indekslenmiş 
Web sayfalarına ulaşmamızı sağlayan basit arama motorlarına da 
sahip Web 1.0 teknolojileri, zamanımızda yüksek popülariteye sahip 
olan sosyal paylaşım ortamları ve daha öncesinde bu tür ortamların 
habercisi durumunda olan çevrimiçi tartışma ortamlarının da önemli 
etkisiyle yerlerini “ikinci nesil İnternet” olarak adlandırılan Web 2.0 
teknolojilerine bıraktı. Her ne kadar kesinleşmiş ve net bir tanımı 
olmasa da günümüzde Web 2.0 denildiğinde, hemen hemen herkes 
tarafından, İnternet kullanıcılarının ortaklaşa oluşturdukları ve her 
türlü bilgiyi paylaşmaya yönelik teknolojiler anlaşılıyor. Facebook ya 
da Google Plus gibi sosyal paylaşım siteleri, Wikipedia gibi özgür web 
ansiklopedileri Web 2.0 sınıflamasına giren başlıca uygulamaları.
Günümüzde kullanımı oldukça yaygınlaşan akıllı mobil cihazların 
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da bu uygulamalara kolayca 
adapte olmaları, Web 2.0’ın 
çok daha büyük kitlelere 
ulaşmasını sağladı. Kimilerine 
göre ise Web’in birinci 
nesilden yeni bir sürüme terfi 
etmesi, İnternet üzerinde 
gerçekleştirilebilecek bütün 
işlemlerin bir tek yazılım, yani 
bir web tarayıcısı aracılığı ile 
kolayca yapılması sayesinde 
gerçekleşmiş bir atılım.
İnsan doğasının belki de 
en güzel özelliklerinden 
birisi olan hep daha iyisini 
hayal etme ve bu hayalini 
gerçekleştirme çabası, bilimin 
her dalında olduğu gibi Web 
teknolojilerinde de kendini 
gösteriyor. Son yıllarda daha 
sıklıkla duymaya başladığımız 
Web 3.0, ya da diğer adı ile 
“semantik Web” de işte bu 
çabaların bir ürünü olarak 
yavaş yavaş kendinden söz 
ettiriyor.

Etkili bir bütünleşik uygulamadan söz etmek için henüz çok erken olsa 
da, Web 3.0 teknolojilerinin bize ne kolaylıklar sağlayabileceği konusunda 
fikir temelinde ya da anlambilim temelli webin altyapısını oluşturacak bazı 
standartların geliştirilmesi anlamında birçok gelişme oluyor. Semantik 
Web’in en önemli problemi, aslında hemen hemen hepimizin İnternet 
bağlantısı olan bir bilgisayarın başına geçtiğimizde ilk yaptığımız şey 
olan bir arama motorundan istediğimiz bilgiyi içeren en doğru sayfayı 
bulma çabasından doğdu. Her ne kadar günümüzde kullanılan arama 
motorları bu konuda çok başarılı sayılsalar da, yapılan işlem aslında 
veritabanı biçimine dönüştürülmüş bilgi yığınında gerçekleştirilen 
anahtar kelime temelli bir sorgulamadan başka bir şey değil. Geleneksek 
aramada yazılımın insan tarafından kurulan bir cümlenin anlamını bilme 
gereksinimi yok, hatta bu bir cümle bile olmayabilir, ona göre ardışık 
olarak sıralanmış bir grup kelime ve bu kelimeleri en çok sayıda içeren 
sayfaları bulmakla yükümlü. Kuşkusuz ki yıllar içerisinde edinilen 
deneyimler ve bu doğrultuda geliştirilen arama algoritmaları sayesinde 
arama işlemi bu kadar basit olmaktan öteye geçti. Ancak yine de 
oluşturduğumuz sorgunun, yazılım tarafından kodlanmış bir veriden öteye 
geçerek, anlamlı bir ifadeye dönüşmesi, istediğimiz bilgiye en doğru ve en 
çabuk biçimde ulaşabilmemiz açısından çok önemli.   

Bu noktada, halihazırda kullanılan bilgi etiketleme sisteminin daha 
gelişmiş bir biçimi olan “ontoloji” kavramından söz etmek yerinde 
olacak. Ontolojiler, semantik Web’in oluşturulmasında en önemli 
role sahip bileşenlerden biri. Bir tür bilgi gösterim sistemi olarak da 
niteleyebileceğimiz ontoloji, herhangi bir kavramın özelliklerini, önem 
durumuna göre sınıflandırılmış alt kavramlarını ve diğer kavramlarla 
olan ilişkilerini mantıksal ve hiyerarşik bir yapıda tanımlayan 
bilgilendirme sistemi. Bu, metne dayalı bir bilgi, bir web sayfası, 
bir resim, video ya da ses türünde kodlanmış bir bilgi olabileceği 
gibi tümüyle soyut bir kavram da olabilir. Alanın öncüleri tarafından 
geliştirilen ve Web Ontoloji Dili (OWL) olarak adlandırılan bir tür 
işaretleme dili kullanılarak oluşturulan ontolojilerin kullanıldığı bir 
yığında herhangi bir arama işlemimiz, doğrudan yazdığımız kelime ya 
da kelime grubuna bağlı kalmaktan öte, hatta sorgumuz anlamlı bir 
cümle bile olsa, bize doğrudan aradığımız yanıtı ya da merak ettiğimiz 
kavramla ilgili yorumları getirecek biçimde sonlanabilir. Yapay zekânın 
klasik örneğinde olduğu gibi, “Napolyon öldü” dediğimiz bir yazılımın, 
bize Josephine’in bundan sonraki dul hayatında yaşayacağı zorlukları 
anlatması mümkün olabilir...
Kuşkusuz ki bu türde “zeki” bir yapının oluşturulması için ontolojiler 
tek başına yeterli bir standart olmayacak. Semantik Web’in konu 
uzmanları tarafından üzerlerinde hemfikir olunan bileşenlerine 
göz attığımızda, geliştirilmiş işaretleme dili XML, bir karakter 
gösterim standardı olan Unicode ve İnternet üzerindeki kaynakların 
adreslemesinde kullanılan URI, ontolojilerin geliştirilmesinde 
kullanılan ve graf-temelli bir veri modeli olan RDF standartlarının yanı 
sıra, mantık ve sonuç çıkarma ile güven (trust) kural kümelerinin yer 
aldığını görürüz.
Bilindiği üzere bir insanın sahip olması gereken en önemli 
erdemlerden birisi de, neyi bilip neyi bilmediğini, iyi bilmesidir. 
Sonuç olarak semantik web üzerindeki çalışmalar istenilen noktaya 
ulaştığında, hangi bilgiyi içerdiğini çok iyi bilen Web sayfalarından söz 
ediyor olacağız...
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