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Ufukta Anlam Kazanm›ﬂ Bir WWW 2.0 Var
Gözümü ekrandan ay›rmaks›z›n heyecanla, yavaﬂ yavaﬂ yükselen say›y› izledi¤imi an›ms›yorum.
%15 ... .... %17... .... ... ... %20... ... Bu günleri
de mi görecektik? ABD Ulusal Havac›l›k ve Uzay
Dairesi NASA'n›n taa ABD'deki bilgisayarlar›na
ba¤lan›p buradan çok yüksek kalitedeki Mars, Jüpiter görüntülerini TÜB‹TAK'taki bilgisayarlara indirebiliyorduk. ﬁans›m›z yaver gitti¤inde, a¤daki
trafi¤in yo¤unlu¤una ba¤l› olarak, günde iki foto¤raf indirebilirdik. Postayla karﬂ›laﬂt›r›l›rsa bu h›z
çok etkileyiciydi. Yaklaﬂ›k on y›l önceydi. O günlerde Bilim ve Teknik Dergisi yazarlar›n›n aniden
gökbilime özel bir ilgi duymas› da rastlant› de¤ildi. Bilim ve Teknik Dergisi, FTP (File Transfer Protocol) sayesinde okurlar›na renkli foro¤raflar›n
süsledi¤i yaz›lar› haz›rlayabiliyordu. Böylece Dergi, bilimin, teknolojinin rengarenklili¤ini okurlar›yla çok daha kolay paylaﬂabilecekti.
www'nin yaﬂam›m›za girmesi bundan sonraki
bir y›l içinde oldu; en az›ndan Türkiye'de. Kullan›m›m›za sunulan web sitelerinin say›s› çok s›n›rl› olsa da gökbilim, t›p gibi alanlarda en taze bilim haberlerine eriﬂmek mümkün oluyordu. O günlerde
dergide ‹nternet'ten kaynaklanan bilginin güvenirli¤ine, bunlar›n kullan›l›p kullan›lmamas›na iliﬂkin
hararetli tart›ﬂmalar›n yer ald›¤›n› an›ms›yorum.
Dergi yazarlar›, yaln›zca bilinen uluslararas› kuruluﬂlar›n haberlerini kullanmakla bu sorunu elemeyi baﬂard›. Web sitelerinin say›s›n›n artmas›yla birlikte Bilim ve Teknik yazarlar›n›n çabas› da yeni
bir boyuta ulaﬂt›: Odak, bu bilgi bombard›man›nda, çok say›daki 'güvenilir' kaynaktan bilimsel olarak en 'önemli' olanlar›n› seçebilmek, farkl› kaynaklardan da gelseler bunlar aras›nda iliﬂki kurup
konuyu okurlar›n›n ilgisini çekecek biçimde yazmak oldu. ‹nternet'i kullanan her birimiz ayn› çabay› farkl› alanlarda sürdürüyoruz.
Epeyce bir zamand›r, web sitelerine gidip o sitelere katk›da da bulunabiliyoruz. Sözgelimi ‹nternet yoluyla kitap ald›¤›m›z bir sat›c›n›n verdi¤i servisin kalitesini di¤er müﬂterilerle paylaﬂabiliyor,
anneannemizin po¤aças›n›n tarifini dünyan›n dört
bir köﬂesinden insanlarla paylaﬂabiliyoruz. Ancak
‹nternet'i sadece bu bilgiye eriﬂmek için kullan›yoruz; bilgi denizinde bize uygun olan veriyi seçmede ve iﬂlemede onlar›n yard›m›na baﬂvuram›yoruz.
23-26 May›s tarihlerinde ‹skoçya'n›n Edinburgh
adl› kentinde gerçekleﬂtirilen WWW2006 konfe-
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rans›, www'in gelece¤iyle ilgili olarak 46 ülkeden
1200 düﬂünürü, programc›y› ve hatta iﬂadam›n›
biraraya getirdi. Kongrenin baﬂkanl›¤›n› yapan kiﬂi ‹nternet'in ak›l babas›, akademisyen ve www
Consortium'un direktörü Tim Berners-Lee idi. Bundan 12 y›l önce bu kongre ilk kez Cenevre'de gerçekleﬂtirildi¤inde Berners-Lee, www'nin taranabilen ve birbiriyle ba¤lant›l› bir bilgi deposu olaca¤›n› öngördügünü söylemiﬂti. Nitekim bugünkü
www, bu görüﬂün bir ürünü. Tim Berners-Lee
www'nin çok h›zl› geliﬂti¤ini ifade ediyor. Hesaplamalar›na göre her web y›l› 2,6 aya eﬂde¤er. Bu demektir ki www'yi ilk kullanmaya baﬂlad›¤›m›z 90'l›
y›llar›n ortalar›ndan bu yana neredeyse web y›l›yla
yar›m as›r geçmiﬂ!
Bu kadar geliﬂmesine karﬂ›n www ancak arpa
boyu yol katetmiﬂ. Berners-Lee “Bekleyin de görün.” diyor, “ﬁimdiye kadar gördüklerinizin hiçbir
ﬂey olmad›¤›n› anlayacaks›n›z”. On-yirmi y›l içerisinde, bahsetti¤i web devriminin “semantik web”
ile gerçekleﬂece¤ini ifade ediyor. Tahmin edebilece¤imiz her veriyi semantik web'de bulaca¤›z. Buna eﬂlik eden çok güçlü arama araçlar› veriyi gözden geçirmemize, kesip biçip analiz etmemize,
grafikleﬂtirmemize ve hatta gözümüzde canland›rmam›za yard›mc› olacak. WWW2006, bugün kulland›¤›m›z www’nin bir uzant›s› olan semantik webe iliﬂkin yo¤un tart›ﬂmalara sahne oldu. Peki, bilgisayar bilgisi ‹nternet kullan›c›l›¤›yla s›n›rl› olanlar için ne yenilik getirecekti semantik web?
Sözgelimi Londra'daki bir seminerin duyurusunu ‹nternet’ten buldu¤umu düﬂünün. Tarihin ve
saatin bana uygun olup olmad›¤›na bak›yorum bilgisayar›mda. Elektronik ajandama toplant›da olaca¤›m› giriyorum. Yine ‹nternet yard›m›yla seminerin yap›laca¤› adresi buluyorum, daha sonra baﬂka

bir siteden adresi haritadan buluyorum ve ka¤›da
bast›r›yorum. Semineri düzenleyenlere kat›laca¤›ma iliﬂkin bir not düﬂüyorum; tren saatlerini baﬂka bir siteden buluyorum, ve derken günü geldi¤inde tüm bu bilgileri bir araya getirerek seminere gidiyorum. Gerek duydu¤um bilginin tamam›n›
‹nternet’ten edinmiﬂ olmama karﬂ›n parçalar› bir
araya getiren benim; www tüm bu bilgileri içerse
bile sahip oldu¤u veriyi, benim seminere kat›lmam› sa¤layacak biçimde iﬂleyemiyor, çünkü ne olup
bitti¤ini 'anlayam›yor'. ‹nternet bugün yaln›zca insanlar›n anlayabilece¤i biçimde tasarlam›ﬂ durumda. Bilgisayarlar için, eriﬂti¤imiz bilginin hiçbir anlam› yok. Oysa sunduklar› bilginin ne oldu¤unu anlasalard› - bilgi bir bak›ma bilgisayarlar›n anlayaca¤› dilde etiketlenseydi - iﬂte o zaman bilgiyi iﬂlemede onlar›n yard›m›na baﬂvurabilirdik. Yani ben yaln›zca toplant›ya kat›lmak istedi¤imi bildirir, gerisini www'ye b›rakabilirdim. Günü gelmeden önce
gereksinim duydu¤um herﬂey cep telefonumda, ya
da benzer bir cihazda kullan›m›m› bekleyebilirdi.
‹ﬂte bu, semantik web'in gebe oldu¤u devrim sayesinde gerçekleﬂebilece¤e benziyor. Bunun d›ﬂ›nda
web yard›m›yla iﬂbirli¤i de doruk noktaya ulaﬂacak: Üç boyutlu videokonferanslar olas› hale gelecek; dokümanlar› bir kiﬂi üretip di¤erleri eleﬂtirece¤ine, herkes ayn› dökümana katk›da bulunabilecek; bunlar› hep birlikte oluﬂturabilece¤iz.
WWW2006 s›ras›nda çeﬂsitli konuﬂmac›lar ‹nternet'in gelece¤ine iliﬂkin baﬂka öngörülerde de
bulundu. Yak›n bir zamanda yayg›n biçimde cep
telefonlar›, ya da yan›m›zda kolayl›kla taﬂ›yabilece¤imiz benzer cihazlarla ‹nternet’e ulaﬂmam›z
mümkün olacak; kat›l›mc›lar bunun önceli¤inin oldu¤u konusunda hemfikirler. Bugünkü evrenselli¤ini korumas› gerekti¤i kabul görüyor: Hangi dili
konuﬂuyorsak konuﬂal›m, hangi cihaz› kullan›yor
olursak olal›m -cep telefonu, apple ya da PC-, herhangi bir yaz›l›mdan ayn› ‹nternet’e ulaﬂabilmeliyiz. Eriﬂti¤imiz h›za göre farkl› ödemeler yapmam›z gerekebilir, ama h›z› ne olursa olsun ba¤land›¤›m›z ‹nternet ayn› olmal›. (Söylentilere göre
ABD'de ikili bir sistem getirme konusunda planlar
var, ödediginiz paraya göre eriﬂti¤iniz bilgi de
farkl› olacak. Berner-Lee, bu tür giriﬂimlerin önlenmesi gerekti¤ini savunuyor, bu tür ikili sistemlerin web'in sonunu getirece¤ini iddia ediyor) Bireysel gizlilik ve güvenlik gereksiniminin dengelenmesi, Berner-Lee'nin üzerinde durdu¤u di¤er bir
konu. Kimlik h›rs›zl›klar›n›n önüne geçmeyi sa¤layacak sistemler olmal›; ama bu, kural› çi¤neyenlerin yakalanmas›na elveriﬂli biçimde tasarlanmal›.
‹ﬂte bu güvenlik sistemi var oldu¤unda do¤an
her bebe¤in bir web kimli¤i olabilecek ve bu dijital kimlik bebekle birlikte büyünebilecek. Böylesi
öneme sahip verilerin bir arada bulunmas› bizlere
tüyler ürpertici gelse de ‹nternet'le büyüyen bugünün çocuklar›n›n, bu dijital kimlikleri kendi bebekleri için kabul etmeleri çok daha olas›. Bunun için
bizim zaman›m›zla 10-20 y›l (web zaman›yla 4692 y›l) beklememiz yeterli olacak.

