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Öz 

Son yirmi beş yılda enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan dramatik gelişim ile 

toplumsal ilişki biçimlerinin bilinen yapısal formları dönüşüme uğramıştır. Castells’in Ağ 

Toplumu olarak ifade ettiği ve akışlar iktidarı olarak betimlediği toplumsal yapının günümüzün 

dijital dünyasındaki izdüşümleri olarak yorumlanabilecek online sosyal ağlar sosyalleşmenin 

yeni formları olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal ağlar yoluyla bilgi akışının hiç olmadığı 

kadar hızlı ve yoğun gerçekleştiği günümüzde, motivasyonunu bilginin üretimi ve yayımından 

alan akademik dünyayı da bu kapsam dışında düşünmek mümkün olmayacaktır. Bu amaçla 

online sosyal ağlarda bilginin sınırsız dolaşımı yoluyla bilginin demokratikleşmesi ve bilgiye 

açık erişim felsefesi ile örtüşen bir akademik yayın ve referans veri tabanı oluşturulmaya 

çalışılmıştır. Bu kapsamda geleneksel veri tabanlarının sahip olduğu kısıtların aksine sosyal 

ağlar gibi ağ formunda şekillenen toplulukları kolaylıkla modelleyebilmesi nedeniyle, bir graf 

veri tabanı platformu olan Neo4j kullanılarak bir alternatif akademik sosyal ağ modeli için veri 

tabanı önerisi sunulmuştur. 
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GRAPH DATABASE PROPOSAL FOR AN ACADEMIC SOCIAL 

NETWORK MODEL WITH NETWORK SOCIETY APPROACH 

Abstract 

With the dramatic development in information and communication technologies in the last 

twenty-five years, known structural forms of social relations have transformed.  Online social 

networks, which can be interpreted as the projections of the social structure that Castells 

describes as the Network Society and the power of flows in today's digital world, emerge as 

new forms of socialization. In today's world where the flow of information through social 

networks takes place faster and intensive than ever before, it will not be possible to think of the 

academic world, which is motivated by the production and dissemination of information, 

outside of this scope. For this purpose, through unlimited circulation of information in online 

social networks, an academic publication and reference database was created in line with the 

democratization of information and open access to information philosophy. In this context, a 

database proposal for an alternative academic social network model was presented by using 

Neo4j, a graph database platform, since it can easily model communities shaped in the form of 

networks such as social networks contrary to the constraints of traditional databases. 
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1. Giriş 

Yirminci yüzyılda yaşanan enformasyonel devrim; insanlığın daha önce tanık olmadığı hızda 

teknolojik gelişmeleri beraberinde getirmiş, söz konusu gelişmelerin toplumsal dönüşüme 

etkileri modernist perspektiften öncesinde sanayi sonrası toplum, sonrasında ise enformasyon 

toplumu, bilgi toplumu, ağ toplumu gibi tanımlamalarla yorumlanmasına yol açmıştır. Bununla 

birlikte içinde bulunduğumuz yüzyılın henüz beşte birini geride bırakmış olmamıza karşın 

enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan dramatik gelişim ise insanlık tarihi boyunca 

yaşanan teknolojik ilerlemeyi ve enformasyon artışını kısa bir zaman dilimi içine 

deneyimlememize neden olmuştur. Gerek olumlayıcı, gerekse de eleştirel perspektiften 

bakılsın, toplumsal ilişki ve sosyalleşme biçimlerinin bu yeni teknolojilerin etkisi ile dönüşüme 

uğradığı açıktır.  Uzay çağının “atmosferin ötesinde” kurgulanan alternatif yaşamı, günümüzün 

yeni medya çağındaki karşılığını “gerçeğin ötesinde” sanal dünyalarda bulmuştur. Özellikle 

sanal dünya ile gerçek dünyanın giderek yakınsaması ile de online sosyal ağlar yeni toplumsal 

sosyalleşme ortamları olarak ortaya çıkmıştır. Her şeyin çok hızlı aktığı ve sosyalleştiği bu 

akışan dünyada deneyimlediğimiz toplumsal dönüşümü yukarıda bahsi geçen yaklaşımlar 

arasında en iyi açıklayan yaklaşımın ise akışların iktidarına vurgu yapan ağ toplumu olduğu 

değerlendirilmektedir. 

2. Ağ Toplumu ve Sosyal Ağlar 

Ağları sınırsız biçimde genişleyebilen, ağ çerçevesinde iletişim kurabilmeleri ve değerler gibi 

aynı iletişim kurallarını paylaşmaları halinde yeni düğümler ile bütünleşen açık yapılar olarak 

tanımlayan Castells’e göre; ağlar aynı zamanda uzam ve zaman kısıtlarının bertaraf edilmesini 

amaçlayan toplumsal örgütlenmeler için de çok uygun araçlardır (Castells, 2005a: 623). Bu 

bağlamda enformasyon çağının yeni toplumsal yapısı olarak adlandırdığı ağ toplumunun 

dinamik gelişimi alışılagelmiş toplumsal biçimleri bastırıp silikleştirmekte (2005b: 504); 

toplumsal düzen, akışların her şeyin belirleyicisi olduğu bir paradigmaya evrilmektedir. Van 

Djik’ın da “bireysel, grupsal ve toplumsal olmak üzere her seviyedeki organizasyon yapısını 

karakterize eden sosyal ve medya ağları altyapısına sahip modern bir toplum” olarak 

tanımladığı bu yeni yeni toplumsal biçimde ağlar; artan bir ivme ile toplumun her unsurunu ve 

parçasını birbiri ile bağlamaktadır (2012:23-24). 

Castells’e göre ağlar arasındaki ilişkilerin ışık hızında işleyen enformasyon teknolojilerine 

dayalı mimarisi, bu toplumlarda baskın olan işlevleri ve süreçleri yapılandırmış; sonuçta 

toplumsal evrim ile enformasyon teknolojilerinin bu şekilde uyumlu hale gelişi, sosyal yapı 

çerçevesindeki etkinliklerin gerçekleştirilmesi için somut bir zemin hazırlamış; ağlar halindeki 

bu somut zemin de toplumsal yapının kendisini şekillendirmiştir (2005a: 623). Gerek olumlayıcı 

gerekse de eleştirel bakışla bakılsın, teknolojik gelişimin insanlık tarihinin daha önce şahit 

olmadığı düzeyde artış göstermesi, toplumsal ve sosyal morfolojinin hiç olmadığı kadar 

determinist etki ile yorumlanışını beraberinde getirmiştir. Bu anlamda Castells’in yukarıdaki 

satıları ilk yazdığı yıllarda henüz web 2.0 teknolojisi, dolayısıyla online sosyal ağlar ile 

tanışmamış oluşumuz; iki açıdan önem taşımaktadır. Birincisi, Castells’in yeni toplumsal yapı 

eksenindeki öngörülerinin doğruluğudur. İkinci ve daha da önemli olan ise henüz yukarıda 

belirtilen teknolojilerin varlığı öncesinde dahi var olan bu etkinin, günümüzde sosyal ağlar ve 

daha geniş perspektifte yeni medya ekseninde çok daha dramatik biçimde hissedilişidir. Nitekim 

Van Dijk (2012:51) da “Ağ Toplumu” adlı eserinde tarihte ilk defa tek bir iletişim altyapısının 

tüm toplumsal faaliyetleri birbirine bağladığının altını çizmektedir.  
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Ağ toplumu olarak ifade edilen bu yeni toplumsal yapıda online sosyal ağlar; Castells’in ifade 

ettiği “akışlar iktidarının” somut bir yansıması olarak tezahür etmekte, bu yapıyı tanımlayan 

yeni iletişim ortamları olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İlk olarak 1954 yılında J.A. Barnes tarafından ortaya atılan sosyal ağlar kavramı ise; kişiler, 

gruplar, organizasyonlar, bilgisayarlar ve diğer varlıklar arasındaki ilişkilerin açık bir 

tezahürüdür. Diğer ağlar gibi sosyal ağlar da G = (V,E) formunda bir graf olarak 

gösterilebilmektedir. Burada V kişileri temsil eden düğümleri; E ise arkadaşlık, akrabalık, 

finansal değiş tokuş, fikirler, web bağlantıları ve havayolu rotaları gibi ilişki biçimleri temsil 

eden kenarları ifade etmektedir (Soussi, Aufaure ve Baazaoui, 2010:28). Ağlar düşüncesi; 

arkadaşlardan, fikirlerden ya da web sayfalarından oluşursa oluşsun, modern dünya hakkında 

düşünme yolunda giderek artan bir öneme sahiptir. Sosyal ağlar ile uğraşan analistler ilişkileri; 

insanlar, gruplar ve nesneler arasındaki bağlantı şekillerini ortaya çıkarmak için her bir ilişki 

dizisinin bir araya geldiği sosyal dünyayı oluşturan yapıtaşları olarak görmüşlerdir. Bireylere 

ve onların özelliklerine odaklanan geleneksel araştırma yöntemlerinin aksine, ağ bilimciler 

bireylerin onları bir arada tutan bağlantılara odaklanmaktadır (Hansen, Shneiderman ve Smith, 

2011: 32). Birçok insanın sosyal ilişkilerini bilgisayar tabanlı sosyal dünya yoluyla 

şekillendirdiği günümüzde “arkadaşın arkadaşı” kavramı, online sosyal ağların özellikleri 

içerisinde artık kolaylıkla ifade edilebilmiş; dünya üzerindeki herhangi iki kişinin ortalama altı 

adımda birbiri ile bağlantılı olacağını öngören teori olan altı derecelik uzaklık (six degrees of 

separation), sosyologların tartıştıkları bir teori olmaktan çıkarak online sosyal ağların 

arkadaşların arkadaşlarına bağlanmaya olanak tanıyan özelliklerinin doğal bir sonucu olmuştur 

(Hansen, Shneiderman ve Smith, 2011: 44).  

3. Graf Veri Tabanları ve Bir Uygulama Olarak Neo4j 

2000’li yılların ortalarında web 2.0 devrimi olarak adlandırabileceğimiz ve amacı O’Reilly 

(2006) tarafından “daha fazla insan kullandıkça ağ etkilerinden daha fazla yararlanıldığı 

uygulamalar oluşturmak” olarak tanımlanan dijital dönüşüm ile hayatımıza giren yeni iletişim 

ortamları ile büyük veri yığınının çoğunluğunu oluşturan yapısal olmayan içeriklerin hacmi 

dramatik bir artış göstermiştir.  Buna karşın yapılandırılmış ve düzenlenmiş veriyi kaydetmek 

için optimize edilmiş olan ilişkisel veri tabanları, graf yapısındaki verileri kaydetmek ve işlemek 

konusunda yetersiz kalmıştır. Bu soruna çözüm olarak geliştirilen NoSQL veri tabanları 

(Warchal, 2012: 272); Google, Amazon, Twitter ve Facebook gibi çok büyük internet firmaları 

ve sosyal medya uygulamaları gibi geleneksel ilişkisel veri tabanlarının yetersiz kaldığı 

alanlarda çözüm oluşturması nedeniyle yükselişini devam ettirmiştir (Berg, Seymour ve Goel, 

2013: 33). NoSQL veri tabanı biçimlerinden biri olan ve verilerin birbiri ile bağlantısı ile 

ilişkilerin özelliklerine vurgu yaparak dünyayı bir ilişkiler ağı olarak gören graf veri tabanları 

(Angles ve Gutierrez, 2008: 7); herhangi önemli büyüklükte ve birbiri ile bağlı verilerin sunumu 

ve sorgulanması için en uygun veri tabanı olarak ön plana çıkmaktadır (Robinson, Webber ve 

Eifrem, 2013: 1). Sosyal ağlar gibi ağ formunda şekillenen toplulukları ve ve bu toplulukların 

faaliyetlerini, ne kadar karmaşık ve dinamik olsalar bile modelleme olanağı sunan graf veri 

tabanlarında (Soussi, Aufaure ve Baazaoui, 2011: 232) yapı; geleneksel veri tabanlarında 

olduğu gibi sabit, kurallı ve tanımlanmış değildir ve anlamlı sorguları ifade etmek için ilişkisel 

veri tabanlarının aksine tüm yapıyı bilmeye gerek duyulmamaktadır (Soussi, Aufaure ve 

Baazaoui, 2010: 28).  

http://www.citeulike.org/user/pdlug/author/Gutierrez:C
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Geleneksel veri tabanlarının, özellikle de ilişkisel modelin bağlantı yapısı nedeniyle yüksek 

miktarda düğüm ve ilişki ile çok katmanlı sorgular içeren sosyal ağları modellemede yetersiz 

kaldığı, graf veri tabanlarının ise bir çözüm olarak değerlendirilebileceği çeşitli çalışmalarla da 

ortaya konmuştur (Soussi Aufaure ve Baazaoui (2010); Vicknair vd. (2010); Partner, Vukotic 

ve Watt (2012); Rajbhandari, Shah, ve Agarwal (2012); Batra ve Tyagi (2012); Angles (2012). 

Uygulama alanında ise çeşitli dilleri kullanan birçok uygulama olmasına karşın, diğer graf veri 

tabanları arasında gücü ve yüksek performansı ile bir graf veri tabanı modeli olarak Neo4j ön 

plana çıkmaktadır (Warchal, 2012 :272). Temel sorgu dili Cypher ile dolaşımı kodlayarak 

yazma ihtiyacını ortadan kaldırmaya çalışarak, işlem odaklı sorguları kolaylaştırmayı ve 

yönetmeyi amaçlayan Neo4j (Miller, 2013:142-144), basit veri yapılarını karmaşık ve birbirine 

bağlı veriler şeklinde detaylandırmaya olanak sağlamaktadır. Bir graf veri tabanı olarak Neo4j 

de temelde düğümler, bu düğümleri birbirine bağlayan ilişkiler ve düğümler ile ilişkilere ait 

özelliklerden oluşan üçlü yapıdadır. Dolaşım özelliği de; Neo4j üzerinde yapılacak çeşitli 

semantik sorulara cevap arayarak bir algoritmaya bağlı şekilde başlangıç düğümünden ilgili 

düğümlere doğru yol alarak nasıl sorgulandığının ifadesidir (The Neo4j Team, 2013: 4-5). 

Özellikle online sosyal ağlarda kullanıcılar birbirlerine düğümler yoluyla bağlanmakla birlikte, 

salt düğüm ve kenarlardan oluşan bir yapı gerçek hayattaki uygulamalar için yeterli 

olmayacaktır. Çünkü düğümlerin ve kenarların kendilerinde etiketlerin bulunması 

gerekmektedir. Neo4j bu duruma da çözüm olacak şekilde, düğüm ve kenarları daha detaylı 

açıklayacak kenar türü ve özellikleri barındırmaktadır (Chairunnanda, Forsyth ve Daudjee, 

2012:.175). Söz konusu nitelikleri ile değerler arasındaki ortak benzerliklerden ziyade veriler 

arasındaki ilişkilere odaklanan graf veri tabanı sınıfının başlıca açık kaynak uygulamalarından 

biri olan Neo4j, 34.4 milyar düğüm ve 34.4 milyar ilişki destekleyen bir yapıya sahiptir. 2.2 

milyar Facebook kullanıcısının her biri için 15’ten fazla düğümün tek bir grafta tutulabilmesi 

anlamında gelmektedir (Redmond ve Wilson, 2018: 208). 

4. Akademik Veri Tabanları ve Ağlar 

Önceki bölümlerde de değinildiği üzere ağ toplumu formunda şekillenen yeni dünya düzeninde 

Castells’in ifade ettiği şekilde “akışların iktidarı, iktidarın akışlarının önüne geçmektedir” 

(2005a: 621). Graf veri tabanlarının uygulama alanlarının verinin bağlantı ya da topolojisi 

hakkındaki enformasyonun en az verinin kendisi kadar önemli olduğu alanlar oluşu (Angles 

ve Gutierrez, 2008: 5), söz konusu toplumsal formun dijital dünyadaki izdüşümünü 

modellemedeki en uygun yapı olduğunun göstergesi olarak değerlendirilebilir. Teknolojinin 

hızla demokratikleştiği bir çağın yaşandığı günümüzde, kullanıcıların kendi graf altyapılarını 

oluşturmak için herhangi bir yatırım yapmaya gerek kalmadan birbiri ile bağlı verilerin 

faydalarını deneyimlemelerine olanak tanıyan genel maksatlı graf veri tabanları (Robinson, 

Webber ve Eifrem, 2013: 1), söz konusu özellikleri ile de online sosyal ağlarda bilginin sınırsız 

dolaşımının bilginin demokratikleşmesi ve bilgiye açık erişim felsefesi ile örtüşen bir altyapı 

oluşturmaktadır. 

İnternet öncesi basılı yayınların paylaşımı ve dağılımı bağlamındaki kısıtlar, özellikle akademik 

bilginin olması gerektiği düzeyde erişilebilir olmaması problemlerini beraberinde getirmiş; 

akademik dünyanın temel hareket noktası olan ve kütüphaneler ile akademik yayınlar 

aracılığıyla gerçekleştirilen bilginin yayımı ve paylaşımı noktasında aşılması güç engelleri 

oluşturmuştur.  

http://www.citeulike.org/user/markitogeo/author/Vicknair:C
http://www.citeulike.org/user/pdlug/author/Gutierrez:C
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Dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleştirilen bir çalışma erişilebilirlik sınırları nedeniyle 

sesini daha kısıtlı bir dünyaya duyurabilmiş; aynı konu üzerinde çalışan bilim insanlarının 

birbirlerinden habersiz bir biçimde çalışmalarının ortaya çıkaracağı eksiklik ve problemler, 

ortak çalışmanın beraberinde getireceği potansiyel düşünüldüğünde gelişimin önündeki 

engelleri daha da arttırmıştır. İnternetin varlığı ile birlikte dijital ortama taşınmış akademik 

yayınlara uzaktan erişim imkanı oluşmuş, fiziki kütüphanelerin yerini online akademik veri 

tabanları almıştır. Böylece akademik çevre için bilimsel ve profesyonel içeriğe erişim 

kolaylaşmış; bu sürecin sonucu olarak da online akademik veri tabanları akademi için 

vazgeçilmez bir kaynağı haline gelmiştir. Genel olarak araştırmaya yönelik, düzenlenmiş ve 

yoğun bir veri seti olarak tanımlanabilecek akademik veri tabanları (Williams, 2010: 67); her 

alanda araştırmayı derinleştirici önemli bilgi paylaşım araçlarından biri olmuştur (Bhide, Heung 

ve Kee, 2007: 1). Akademisyenler ve akademik konularda araştırma yapan araştırmacılar, açık 

erişime sahip olup olmadıklarına bağlı olarak ticari ve ücretsiz veri tabanları olmak üzere ikiye 

ayrılabilecek online akademik veri tabanı havuzuna erişim olanağına kavuşmuşlardır (Dukić, 

2010: 349). Bununla birlikte web 2.0 devrimi ile birlikte yeni iletişim ortamlarının, özellikle de 

online sosyal ağların ortaya çıkışı, sosyal yaşamda olduğu gibi akademik dünyadaki bilginin 

erişim ve dağıtım pratiklerinde akademik veri tabanı yaklaşımında yeni bir pencere açmıştır. 

Yeni iletişim ortamları ile birlikte ağların gelişimi etkin ve limitsiz enformasyon paylaşımını 

mümkün kılmış; bilim insanlarına verileri paylaşabilecekleri ve ortak çalışabilecekleri yeni 

iletişim olanaklarını ortaya çıkarmıştır. Burada yatan amaç ise, telif haklarının ortaya çıkardığı 

bazı engelleri ortadan kaldırarak yenilikleri ve bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve geliştirmek 

olmuştur (Kierkegaard ve Adrian, 2010: 502-503). Enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki 

bu ilerlemeler, diğer kişilerden enformasyonu online olarak toplama, biriktirme ve analiz etme 

olanaklarının gelişimini sağlamış; farklı türde sosyal ağların ortaya çıkışı da birçok alanda veri 

değişimini kolaylaştırarak insanlar arasındaki bağların gelişmesine yardımcı olmuştur (Costa, 

2013: 272). Sonuç olarak akademik sosyal ağ siteleri akademik personele kendi profesyonel 

ağlarını oluşturmanın yanı sıra online gruplar oluşturma imkanı tanımış, akademisyenlere kendi 

profesyonel ağlarını oluşturma olanağı tanıyan birçok sosyal akademik ağ sitesi ortaya 

çıkmıştır. Akademik sosyal ağlar, akademisyenler için sosyal ağ oluşturmanın yanı sıra online 

araştırma yönelimli faaliyetleri desteklemeye odaklanan online platform ya da yazılım gibi 

hizmetleri de içermiştir. Bu süreçte Mendeley gibi web tabanlı sosyal yazılımlar kullanıcılara 

disiplinler arası araştırma ve bilimleri keşfetme ve araştırma materyallerini yönetme ve 

paylaşma şansını sunarken, Academia.edu ve ResearchGate akademik bağlamda birer sosyal ağ 

sitesi olarak ön plana çıkmıştır (Oh ve Jeng, 2011: 545).  

Örneklerin de gösterdiği üzere salt bilgi arama temelli bir dijital dünyayı ifade eden web 1.0 

döneminin bir yansıması olarak yapılandırılmış bir veri tabanı üzerindeki kayıtlar bütünü olarak 

da okunabilecek akademik veri tabanlarının yanında; yayınların ve yazarların birer düğüm 

olarak yer aldığı ve her bir düğümün ilişkiler ile diğer düğümlere bağlandığı, yayınların 

varlığının yanında söz konusu yayınlara erişimin ve paylaşımın da önem kazandığı akademik 

sosyal ağlar da giderek artan bir etki ile varlığını sürdürmektedir. Çalışma kapsamında da 

gerçekleştirildiği üzere sosyal ağları en iyi modelleyen platformlardan biri olan Neo4j altyapısı 

ile oluşturulmuş akademik graf veri tabanı da, doğal yapısı sayesinde, yukarıda anlatılan 

akademik veri tabanı-sosyal ağlar düzlemine yeni boyutlar eklemeye olanak tanımaktadır.  
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5. Akademik Bir Sosyal Ağ Modeli İçin Graf Veri Tabanı Çalışması 

5.1. Araştırmanın Metodolojisi 

 

İletişim ve enformasyon teknolojilerinin bireyin yaşamındaki etkilerinin her geçen gün arttığı, 

online sosyal ağların sosyalleşmenin yeni formları olarak ortaya çıktığı ve dolayısıyla bilginin 

yayımının hiç olmadığı kadar hızlı ve yüksek derecede gerçekleştiği günümüzde, bilginin 

paylaşımı yoluyla ilerlemeyi hedef alan akademik dünyayı da bu kapsam dışında düşünmek 

mümkün olmayacaktır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, sosyal ağlar formunda bir akademik 

yayın ve referans veri tabanı oluşturarak yukarıda belirtilen kısıtların kalkmasına ve akademik 

bilginin paylaşımını sağlamaya yardımcı bir sistem önerisi ortaya koymaktır. Bu amaç 

doğrultusunda sosyal ağları modellemede geleneksel veri tabanlarına karşı büyük avantajlar 

sağlayan graf veri tabanı modeli seçilerek, Neo4j platformunda bir akademisyen, yayın ve 

referans veri tabanı oluşturulmuştur. Graf veri tabanın sosyal ağları modellemedeki bu 

başarısını sağlayan doğal yapısı gereği; oluşturulan veri tabanı eklenen her bir düğüm ve sahip 

olduğu ilişki düzeyleri ile bir sosyal ağ gibi sürekli genişleyecektir.  

Graf formunda oluşturulan sosyal bir akademik yayın ve referans veri tabanının doğal graf 

yapısı nedeniyle merkezsiz bir yapı olması gerçeğine karşın; bu yayının uyarlandığı doktora tez 

çalışmasının kaynakçası bağlamında oluşturulan örnek uzayın yapılacak anlamlı ve bağlantılı 

sorgulara cevap verebilecek yeterlilikte olması zorunluluğundan hareketle, ilişkiler ağı 

çerçevesinde oluşturulmaya başlanacak bir hareket noktası belirleme ihtiyacı doğmuştur. Bu 

doğrultuda oluşturulan veri tabanı, tez çalışmasının kaynakçası ve kaynakçada yer alan 

yayınların referanslar ile sınırlı tutulmuştur. Makale, bildiri, kitap, kitap bölümü, tez ve teknik 

raporların dahil edildiği sistemde, aynı zamanda bir sosyal ağ yapısı oluşturma düşüncesinden 

hareketle bunların dışında kalan yazarsız internet kaynakları gibi referanslar kapsam dışında 

tutulmuştur. Girişlerin akademisyenlerin bir panel üzerinden sisteme dahil oluşları yerine, bir 

kaynakça üzerinden veri tabanı oluşturulması ve kaynakçada yer alan tüm yazarlı yayınların 

ilişkileri gösterebilmek adına sisteme eklenişi nedeniyle; sorgularda anlam düşüklüğü 

yaratmamak adına akademisyen terimi yerine yazar terimi kullanılmıştır. Ayrıca sistemde yer 

alan akademik personelin kişisel bilgilerine ulaşma kısıtı nedeniyle, akademisyenlere ait 

özellikler yine bu çalışmanın kapsamı dışında yer almıştır. 

Akademisyenler ve akademik yayınların birer düğüm olduğu bu akademik sosyal ağ modelinde 

ilişkiler takip etme, yazma, referans gösterme, ilgi alanına ilgi duyma ve anahtar kelimelere 

sahip olma üzerine kuruludur. Söz konusu modelin düğüm, ilişki ve özellikler birleşiminden 

oluşan graf formundaki gösterimi aşağıda yer almaktadır. 
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Şekil 1. Araştırmanını Modeli 

 

Düğümler birbirleri ile tanımlanmış bu beş ilişki tipi vasıtasıyla bağlıdır. Bu ilişkiler; yazarlar 

arasındaki takip etme ilişkisi, yazarlar ile akademik yayınlar arasında yazma ilişkisi, akademik 

yayınlar arasındaki referans gösterme ilişkisi, yazarlar ile ilgi alanları arasındaki ilgi duyma 

ilişkisi ve akademik yayınlar ile anahtar kelimeler arasındaki anahtar kelimeye sahip olma 

ilişkisidir. Bunun yanında akademik yayınlara ait yıl ve tür bilgileri de yayınlara ait özellikler 

olarak veri tabanında yer almıştır. Graf üzerinde yapılacak sorgulamalar bu özellikler 

bağlamında filtrelenebilmektedir 

5.2. Araştırmanın Bulguları 

Çalışma kapsamında oluşturulan akademik sosyal ağ modeli toplam 1778 düğüm, bu düğümlere 

ait 1923 özellik, düğümler arasında 8429 ilişki ve 5 ilişki tipinden oluşmaktadır. Tüm yazarların, 

yayınların, ilgi alanları ve anahtar kelimelerin her birinin birer düğüm olarak tanımlandığı bu 

yapıda, tüm bu düğümler birbirleri ile ilişkiler ağı içerisinde olacak şekilde tanımlanmıştır. 

Akademik sosyal ağ modelindeki mevcut 1778 düğümün 774’ünü yazarlar, 536’sını yayınlar, 

geri kalanını ise ilgi alanları ile anahtar kelimeler oluşturmaktadır. Tanımlanmış 1923 özellik 

ise veri tabanındaki yayınlara ait yıl ve tür (kitap, makale, bildiri, tez, kitaba ait bölüm ve teknik 

rapor) bilgilerini içermektedir. Ağda 536 yayın ve 775 yazar yer almasına karşın, modelin graf 

yapısı sayesinde, iki dereceli uzaklığa sahip yapıda ilişkiler ağı çerçevesinde 8500’e yakın ilişki 

kurulmuştur. Düğümler arasındaki takip etme ve referans gösterme ilişkileri sayesinde de graf 

içerisinde dolaşım uzunluğunun ikiden fazla olduğu yollar elde edilmiştir. 

Referans ve bu bağlamda takip derinliğinin arttırılması ile de birkaç aşamada veri tabanı oldukça 

büyük boyutlara ulaşmasının mümkün olacağı değerlendirilmektedir. Örnek olarak x sayıda 

atıfa sahip bir yayının referans gösterdiği her bir yayının da benzer şekilde x sayıda atıf aldığı 

varsayımsal bir yapıda toplam yayın sayısı n dereceyi ifade edecek şekilde xn,  her bir derinlik 

artırımında ağdaki yayın sayısının artışı da üstel olacaktır.  
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Burada unutulmaması gereken nokta, başlangıç düğümünden başlayarak milyonlarla ifade 

edilecek düğüm sayısına erişimin hiyerarşik bir yapı formunda olmadığı, bu düğümlerin 

birçoğunun farklı seviyelerde diğer düğümlerle bağlantılı yapısı ve istenilen herhangi bir 

düğümden başlanarak ilişkiler ağı yapısındaki graf veri tabanı üzerinde istenilen dereceye kadar 

dolaşımın mümkün olduğudur. 

Graf formundaki veri tabanı üzerinde herhangi bir düğümden başlamak suretiyle, ilişkiler ağı 

vasıtasıyla dolaşım mümkün olabilmekte, ilişkisel veri tabanlarında bulunan tablolardan 

bağımsız bir biçimde ve bağlanma (join) işlemlerine gerek duymadan ilerlenebilmektedir.  

Aşağıdaki şekilde düğümler arasındaki ilişkiler ağı biçiminde oluşturulan akademik grafın bir 

görüntüsü yer almaktadır. Yalnızca bir kaynakça üzerinden ve sınırlı düğüm özellikleri 

oluşturulmuş bir ağda 8500’e yakın ilişki biçimi oluşması nedeniyle, yukarıdaki görselde tüm 

ağın görüntüsüne yer verilememiştir. Şekilde yalnızca 250 düğümlük bir kesitin en fazla 2. 

dereceye kadar ilişkileri görüntülenmektedir. Her bir düğüme tıklanarak sonraki ilişki 

düzeylerini ve ilişkili oluğu diğer düğümleri görüntülemek mümkündür. Şeklin sağ alt 

köşesinde ise oluşturulan akademik grafın daha az düğümden oluşan örnek bir kesitinin ekran 

görüntüsü yer almaktadır. Söz konusu kesitte düğümler ve ilişki biçimleri daha yakından 

görülebilmektedir. 

 

Şekil 2. Araştırma Evreni (Graf Yapısında Görünüm) 

 

İlişkiler ağı ile çevrelenmiş akademik graf doğrultusunda oluşturulan bu sosyal ağ modeli ile de 

veri tabanı üzerinde aşağıdaki sorgulara cevap bulma imkanına sahip olunacaktır: 
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Tablo 1. Akademik Graf Üzerinde Sorulacak Semantik Sorgular 

• İlgilenilen konu ile başka hangi yazarların 

ilgilendiğini öğrenebilme 

• Belirli bir anahtar kelimeyi içeren başka 

hangi yazarların yayını olduğunu öğrenebilme  

• Araştırılan konu ile ilgili en fazla atıf yapılan 

yayınları görebilme 

• Araştırılan konu ile ilgili en fazla takip edilen 

yazarları görebilme 

• Takip edilen yazarların en son yayınlarını 

görebilme 

• Takip edilen yazarların ilgi alanlarını  

görebilme 

• Takip edilen yazarların takip ettiği (ve yazarın 

kendisinin takip etmediği) yazarları görebilme 

• Takip edilen yazarların takip ettiği (ve 

yazarın kendisinin takip etmediği) yazarların 

yayınlarını görebilme 

• Takip edilen yazarların takip ettiği (ve yazarın 

kendisinin de takip ettiği) yazarları ve yayınlarını 

görebilme 

• Takip edilen yazarların takip ettiği (ve 

yazarın kendisinin takip etmediği) yazarların ilgi 

alanlarını görebilme 

• Takip edilen yazarların takip ettiği (ve yazarın 

kendisinin de takip ettiği) yazarların ilgi 

alanlarını görebilme 

• İncelenen akademik yayının atıf yaptığı 

(onların da atıf yaptığı …) yayınları görebilme 

• Atıf yapılan yayınların referanslarını belirli 

bir anahtar kelime ile sınırlandırarak görebilme 
• Yazılan yayınlara hangi yayınların atıf 

yaptığını, yazarını ve yayın türünü görebilme 

 

Yukarıda belirtilen sorgulara ait Cypher sorgulama dili ile yazılmış sorgular, sorgulamalara 

ilişkin açıklamalar ve olarak Neo4j tarafından döndürülen sorgulama sonuçları aşağıdaki 

tabloda sunulmuştur. Bununla birlikte yapılabilecek sorgulamalar yukarıdaki örnekler ile sınırlı 

kalmayacak; veri tabanının genişlemesi, ara yüz entegrasyonuna bağlı olarak düğümlere ait 

özelliklerin artışı gibi etmenler ile yapılabilecek semantik sorguların sayısı ve karmaşıklığı 

arttırılabilecektir. Neo4j platformunun sosyal ağ modeline uygun yapısı ile söz konusu 

eklemeler mevcut veriler ve ilişkileri yeniden düzenle ihtiyacı duyulmadan eklenebilecektir. 
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Tablo 1. İlgilenilen konu ile başka hangi yazarların ilgilendiğini öğrenmeye yönelik Neo4j sorgusu 

 

 

➢  

➢ START area_of_interest= node(*) 

➢ MATCH area_of_interest <-[:interests]-author 

➢ WHERE NOT author.Name ="Alper Degerli" AND 

area_of_interest.Name="New Media" 

➢ RETURN  area_of_interest.Name as Ilgi_Alani, author.Name as Yazar 

 

 

 

Yukarıdaki sorguda bir örnek olarak, “New Media” konusu ile ilgilenmekte 

olan veri tabanında kayıtlı başka hangi yazarların olduğu sorusu sorulmuştur. 

Sorgu sonucunda, sorgulamayı yapan kişi hariç 29 yazarın “New Media” ile 

ilgilendiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Tablo 2. Belirli bir anahtar kelimeyi içeren başka hangi yazarların yayını olduğunu öğrenmeye yönelik Neo4j sorgusu 

➢  

➢ START n=node(*), topic=node(*) 

➢ MATCH topic<-[:keys]-(publication)<-[:writes]-author 

➢ WHERE n<>author AND n.Name="Alper Degerli" AND          

     topic.Name="Online Social Networks" 

➢ RETURN topic.Name as Anahtar_Kelime, author.Name as Yazar,  

publication.Name as Yayin_Adi  

 

 

 

Yukarıdaki sorguda bir örnek olarak, “Online Social Networks” anahtar 

kelimesi içeren veri tabanında kayıtlı yayınlar ve yazarları listelenmiştir. 

Sorgu sonucunda, sorgulamayı yapan kişi hariç 106 yazarın veri tabanında 

“Online Social Networks” anahtar kelimesini içeren yayını olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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Tablo 3. Araştırılan konu ile ilgili en fazla atıf yapılan yayınları görebilmeye yönelik Neo4j sorgusu 

 
Tablo 4.  Araştırılan konu ile ilgili en fazla takip edilen yazarları görebilmeye yönelik Neo4j sorgusu 

 

 

➢ START topic=node(*)  

➢ MATCH topic<-[:keys]-(publication)<-[r:refers]-(), author-

[:writes]->publication 

➢ WHERE topic.Name="Public Sphere" 

➢ RETURN topic.Name as Konu, publication.Name as Yayin_Adi, 

publication.Year as Yil, author.Name as Yazar, count(r) as Atif 

➢ ORDER BY count(r) DESC, publication.Year ASC 

 

 

Yukarıdaki sorguda bir örnek olarak, “Public Sphere” konusu ile ilgili 

veri tabanında en çok atıf alan yayınlar sorgulanmıştır. Sorgu sonucunda 

ilgili konu hakkında atıf alan yayınlar önce atıf yapılma sayısına, 

sonrasında da yayın tarihine göre sıralanmış, sorgu sonucunda Jurgen 

Habermas’ın “The Structural Transformation of the Public Sphere” adlı 

yayınının 11 kez ile en fazla atıf yapılan yayın olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

➢ START topic=node(*) 

➢ MATCH author-[r:follows]->followed_author, author -   

➢  [:interests]->topic<-[:interests]- followed_author 

➢ WHERE topic.Name="Public Sphere" 

➢ RETURN followed_author.Name as Takip_Edilen_Yazar, topic.Name as 

Ilgi_Alani, count(r) as Takip_Eden 

➢ ORDER BY Takip_Eden DESC 

 

 

Yukarıdaki sorguda bir örnek olarak, “Public Sphere” konusu ile ilgili veri 

tabanında en fazla takip edilen yazarlar sorgulanmıştır. Sorgu sonucunda ilgili 

konu hakkında takip edilen veri tabanında kayıtlı yazarlar takip edilme 

sayısına göre sıralanmış, “Jurgen Habermas”ın 13 kişi tarafından takip 

edildiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Tablo 5. Takip edilen yazarların en son yayınlarını görebilmeye yönelik Neo4j sorgusu 

 

 

Tablo 6. Takip edilen yazarların ilgi alanlarını görebilmeye yönelik Neo4j sorgusu 

 

 

➢ START follower=node(*)  

➢ MATCH follower-[:follows]->author-[:writes]->publication  

➢ WHERE follower.Name="Alper Degerli" 

➢ RETURN author.Name as Yazar_Adi, publication.Name as 

Yayin_Adi, publication.Year as Yayin_Yili 

➢ ORDER BY publication.Year DESC 

 

 

 

Yukarıdaki sorguda yazarın takip ettiği yazarlara ait yayınlar yıllara 

göre sorgulanmıştır. Sorgu sonucunda veri tabanında kayıtlı takip edilen 

360 yazarın yayınlarına tarihe göre sıralanmış şekilde ulaşılmıştır 

 

➢ START n = node(*) 

➢ MATCH n-[:follows]->author-[:interests]-> topic 

➢ WHERE n.Name="Alper Degerli" 

➢ RETURN  author.Name as Yazar, topic.Name as Ilgi_Alani 

 

 

 

Yukarıdaki sorguda bir örnek olarak, yazarın takip ettiği yazarların ilgilendiği 

konular sorgulanmıştır. Sorgu sonucunda veri tabanında kayıtlı takip edilen 

yazarlar üzerinden 948 adet kayda ulaşılmıştır. 
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Tablo 7. Takip edilen yazarların takip ettiği (ve yazarın kendisinin takip etmediği) yazarları görebilmeye yönelik Neo4j sorgusu 

 

Tablo 8. Takip edilen yazarların takip ettiği (ve yazarın kendisinin takip etmediği) yazarların yayınlarını görebilmeye yönelik Neo4j sorgusu 

 

 

 

➢ START author = node(*) 

➢ MATCH author - [:follows] -> followed_author_1 -   

      [:follows] -> followed_author_2 

➢ WHERE NOT (author - [:follows] -> followed_author_2)  

     AND author <> followed_author_1 AND author.Name =  

     "Necmi Emel Dilmen" 

➢ RETURN author.Name as Yazar,   

     followed_author_1.Name as Takip_Edilen_Yazar,  

     followed_author_2.Name as   

Takip_Edilenin_Takip_Ettigi_Takip_Edilmeyen_Yazar 
 

 

Yukarıdaki sorguda bir örnek olarak, “Necmi Emel Dilmen”in takip ettiği 

yazarların takip ettiği, ancak kendisi tarafından takip edilmeyen yazarlar 

sorgulanmıştır. Sorgu sonucunda veri tabanında söz konusu yazarların takip 

ettiği yazarların takip ettiği, ancak kendisi tarafından takip edilmeyen 47 

adet kayda ulaşılmıştır. 

➢ START n = node(*) 

➢ MATCH n - [:follows] -> followed_author_1 - [:follows] -> 

followed_author_2 - [:writes] - > publication 

➢ WHERE NOT (n - [:follows] -> followed_author_2) AND n <> 

followed_author_2 AND n.Name = "Alper Degerli" 

➢ RETURN  publication.Name as Yayin_Adi, collect(distinct 

followed_author_2.Name) as 

   Takip_Edilenin_Takip_Ettigi_Takip_Edilmeyen_Yazar 

 

 

Yukarıdaki sorguda yazarın takip ettiği yazarların takip ettiği, ancak yazar 

tarafından takip edilmeyen yazarların yayınları sorgulanmıştır. Sorgu 

sonucunda veri tabanında söz konusu yazarın takip ettiği yazarların takip 

ettiği, ancak kendisi tarafından takip edilmeyen yazarların yayınları 

üzerinden 338 adet kayda ulaşılmıştır. 
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Tablo 9. Takip edilen yazarların takip ettiği (ve yazarın kendisinin de takip ettiği) yazarları ve yayınlarını görebilmeye yönelik Neo4j sorgusu 

 

Tablo 10. Takip edilen yazarların takip ettiği (ve yazarın kendisinin takip etmediği) yazarları ve ilgi alanlarını görebilmeye yönelik Neo4j sorgusu 

 

 

➢ START author = node(*) 

➢ MATCH author - [:follows] -> followed_academician_1-[:follows] -> 

followed_academician_2 - [:writes] -> publication 

➢ WHERE author - [:follows] -> followed_academician_2 AND author.Name = 

"Cem S. Sutcu" 

➢ RETURN author.Name as Yazar, followed_author_1.Name as 

Takip_Edilen_Duzey_1, followed_author_2.Name as Takip_Edilen_Duzey_2, 

collect(distinct publication.Name) as Takip_Edilen_Duzey_2_Yayin 

 

 

Yukarıdaki sorguda bir örnek olarak, “Cem S. Sütcü”nün takip ettiği yazarların 

takip ettiği ve bizzat Cem S. Sütcü tarafından da takip edilen yazarların yayınları 

sorgulanmıştır. Sorgu sonucunda hem söz konusu yazarın, hem de takip ettiği 

yazarların takip ettiği yazarlar ve yayınlarına ait veri tabanında 26 adet kayda 

ulaşılmıştır. 

➢ START author = node(*) 

➢ MATCH author - [:follows] -> followed_author_1 - [:follows] -> 

followed_author_2 - [:interests]->area_of_interest 

➢ WHERE NOT (author - [:follows] -> followed_author_2) AND author <> 

followed_author_2 AND author.Name = "Cigdem Aytekin" 

➢ RETURN author.Name as Yazar, followed_author_1.Name as 

Takip_Edilen_Yazar, followed_author_2.Name as Takip_Edilmeyen_Yazar, 

collect (area_of_interest.Name) as Takip_Edilmeyen_Yazar_Ilgi_Alani 

 

 

Yukarıdaki sorguda bir örnek olarak, “Çiğdem Aytekin”in takip ettiği 

yazarların takip ettiği, ancak Çiğdem Aytekin tarafından takip edilmeyen 

yazarların ilgi alanları sorgulanmıştır. Sorgu sonucunda söz konusu yazarın 

takip ettiği yazarların takip ettiği, ancak kendisi tarafından takip edilmeyen 

yazarların ilgi alanlarına ait veri tabanında 30 adet kayda ulaşılmıştır. 
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Tablo 11. Takip edilen yazarların takip ettiği (ve yazarın kendisinin de takip ettiği) yazarların ilgi alanlarını görebilmeye yönelik Neo4j sorgusu 

 

Tablo 12. Yazılan yayınlara hangi yayınların atıf yaptığını, yazarını ve yayın türünü görebilmeye yönelik Neo4j sorgusu 

➢ START author = node(*) 

➢ MATCH author - [:follows] -> followed_author_1-[:follows] -> 

followed_author_2 - [:interests] -> area_of_interest 

➢ WHERE author - [:follows] -> followed_author_2 AND author.Name = 

"Erhan Akyazi" 

➢ RETURN author.Name as Yazar, followed_author_1.Name as 

Takip_Edilen_Duzey_1, followed_academician_2.Name as 

Takip_Edilen_Duzey_2, collect(distinct area_of_interest.Name) as 

Takip_Edilen_Duzey_2_Ilgi_Alani 

 

 

Yukarıdaki sorguda bir örnek olarak, “Erhan Akyazı”nın takip ettiği yazarların 

takip ettiği ve bizzat Erhan Akyazı tarafından da takip edilen yazarların ilgi alanları 

sorgulanmıştır. Sorgu sonucunda hem söz konusu yazarın, hem de takip ettiği 

yazarların takip ettiği yazarların ilgi alanlarına ait veri tabanında 19 adet kayda 

ulaşılmıştır. 

 

➢ START author = node(*) 

➢ MATCH referer - [:writes] -> referer_publication - [:refers] -> 

referred_publication <- [:writes] - author 

➢ WHERE author <> referer AND author.Name = "Renzo Angles" 

➢ RETURN collect (distinct referer.Name) as Yazar, 

referer_publication.Name as Yayin, referred_publication.Name 

as Atif_Yapilan_Yayin, author.Name as Atif_Yapilan_Yazar 

 

Yukarıdaki sorguda bir örnek olarak, “Renzo Angles” adlı yazarın 

yayınlarına atıf yapan veri tabanında kayıtlı olan yayınlar ve bu 

yayınlara ait bilgiler (yazarı ve yayın türü) sorgulanmış, veri 

tabanında kayıtlı 13 sonuç elde edilmiştir. 
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Tablo 13. İncelenen akademik yayının atıf yaptığı (onların da atıf yaptığı …) yayınları görebilmeye yönelik Neo4j sorgusu 

➢ START publication = node(*) 

➢ MATCH reference = publication - [:refers*2..2 (3..3 / 4..4 / 5..5)]-> path 

➢ WHERE publication.Name = "Graph Database Applications and Concepts with 

Neo4j" 

➢ RETURN nodes(reference) 

Yandaki sorguda bir örnek olarak, veri tabanında yer alan "Graph Database 

Applications and Concepts with Neo4j" adlı yayının referanslarının referansları 

sorgulanmıştır. Başlangıç düğümünden ikinci derece uzaklıktaki referansları ifade eden 

sorgu dizisinde yapılacak değişiklikler ile üçüncü, dördüncü ve daha ileri derece 

uzaklıklardaki referanslara ulaşmak mümkündür. 

 
 

 

 

2. Dereceden Uzaklık 3. Dereceden Uzaklık 

4. Dereceden Uzaklık 

  88 Düğüm 

394 İlişki 

54 Düğüm 

75 İlişki 

28 Düğüm 

47 İlişki 5. Dereceden Uzaklık 

13 Düğüm 

21 İlişki 
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Tablo 14.  Atıf yapılan yayınların referanslarını belirli bir anahtar kelime ile sınırlandırarak görebilmeye yönelik Neo4j sorgusu 

➢ START publication = node(*),keyword = node(*) 

➢ MATCH publication - [:refers] -> reference - [:refers] -> 

reference_of_reference - [:keys] -> keyword, author - 

[:writes] -> reference, referred_author - [:writes] -> 

reference_of_reference 

➢ WHERE publication.Name = "Ag Toplumu Baglaminda 

Bilginin Paylasimina Yonelik Akademik Yayin ve Referans 

Sistemleri: Neo4j Platformunda Graf Veri tabani 

Uygulamasi" AND keyword.Name = "Network Society" 

➢ RETURN reference as Atif_Yapilan_Yayin, author as  

Atif_Yapilan_Yazar, keyword as Anahtar_Kelime, 

reference_of_reference as 

Atif_Yapilan_Yayinin_Atif_Yaptigi_Yayin, referred_author 

as Atif_Yapilan_Yazarin_Atif_Yaptigi_Yazar 
 

 

 

 

 

Yukarıdaki sorguda örnek verilen yayın tarafından atıf yapılan 

yayınların referansları arasında “Network Society” anahtar 

kelimesine sahip olan yayınlar sorgulanmış, 18 sonuç elde 

edilmiştir. 
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5.3. Araştırma Sonucu 

Oluşturulan akademik sosyal ağ modeli; akademik bir ağ ve yayın veri tabanı olmanın ötesinde, 

aynı zamanda bir referans veri tabanı olma özelliğini ortaya koymaktadır. Atıflar üzerinde 

ilerleme olanağı ile araştırma sürecinde daha sistematik bir yol ile daha fazla ilgili yayına 

ulaşılabileceği öngörülmektedir. Ayrıca yukarıda verilen sorgu örneklerinde de gösterdiği 

üzere, sosyal ağ sorgularını akademik yayın ve referans veri tabanı sorguları ile birleştiren 

karmaşık semantik sorgular yapmak mümkün olacaktır. Ayrıca referans sorguları ters yönlü de 

gerçekleştirilebilecek, böylece alınan atıflara ait sorgulara da yine sosyal ağ formunda yanıtlar 

alınabilecektir. Bununla birlikte graf yapısını doğası gereği, ilişkiler ağında 

gerçekleştirilebilecek sorgular yukardakiler ile sınırlı kalmayacak, genişleyen veri tabanına 

koşut olarak sonuçların etkinliği artacaktır. 

Oluşturulmuş olan veri tabanında Cypher dilinde sorgular ile yanıtlar alındığı Neo4j 

platformundaki akademik sosyal ağ modeli üzerine inşa edilecek bir ara yüz ile de mevcut 

akademik grafın son kullanıcı olan akademisyenler tarafından kolaylıkla kullanıldığı bir online 

sosyal ağ halini alacağı değerlendirilmektedir. Bununla birlikte oluşacak yapı yalnızca 

akademik bir sosyal ağ olmayacak, graf veri tabanında tüm varlıkların (kişiler, yayınlar, ilgi 

alanları, anahtar sözcükler) birer düğüm olarak tasarlanması sonucu bu sosyal ağ üzerinden 

yazarlara ait yayın ve atıflar üzerinde dolaşım ve sorgulamalar gerçekleştirilebilecektir. 

 

     6. Sonuç 

Yirminci yüzyılda yaşanan enformasyonel devrim; modernist perspektiften toplumsal 

dönüşümün enformasyon toplumu, bilgi toplumu, ağ toplumu gibi tanımlamalarla 

yorumlanmasına yol açmıştır. Son yirmi beş yılda enformasyon ve iletişim teknolojilerinde 

yaşanan dramatik gelişim ile dijital dünyanın varlığının fiziki dünyaya giderek yakınsaması 

sonucu yeni medya çağında online sosyal ağlar yeni toplumsal sosyalleşme ortamları olarak 

ortaya çıkmıştır. Akışların varlığının her şeyin önüne geçmeye başladığı bu dünyada, gerek 

eleştirel, gerekse de olumlayıcı perspektiften bakılsın, söz konusu yaklaşımlar arasında 

yaşadığımız toplumsal dönüşümü en iyi açıklayan yaklaşımın ağ toplumu olduğu 

değerlendirilmektedir. 

Motivasyonunu bilginin üretimi ve yayımından alan akademik çevrenin de bu yeni dünyanın 

dışında kalamayacağı bir gerçektir. Nitekim dünya genelinde birçok akademisyen çeşitli 

akademik sosyal ağlar üzerinden diğer akademisyenler ile iletişim kurabilmekte, enformasyon 

alışverişinde bulunabilmekte, ortak çalışmalar gerçekleştirebilmektedir. Gittikçe küçülen bu 

dünyaya karşın akademik bilginin sınırsız ve sorunsuz biçimde yayılmasındaki engeli oluşturan 

ihtiyaç duyulan akademik yayınlara erişim kısıtlarının yukarıdaki satırlarda ağ toplumu 

kavramıyla nitelenen toplumsal dönüşümün varlığıyla, özellikle de akademik dünya söz konusu 

olduğunda, bir tezat oluşturduğu değerlendirilmektedir. Buna karşın ağ toplumu düşüncesinin 

dijital yansımaları olarak değerlendirebilecek online sosyal ağların bilginin yayılımında 

yarattığı çarpan etkisi, yukarıdaki ifade edilen erişim engelleri, süreç içerisinde bu engellere 

karşı olan düşüncelerin bilginin demokratikleşmesi ve açık erişim tartışmaları ekseninde daha 

yüksek sesle dile getirilmesine olanak tanımıştır.  
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Çalışma kapsamında da Neo4j platformunun sağladığı olanaklardan faydalanılarak bir alternatif 

akademik sosyal ağ modeli için graf veri tabanı önerisi sunulmuştur. Graf veri tabanının 

geleneksel veri tabanlarının kısıtlarının aksine sosyal ağları kolaylıkla modelleyebilme, ağ 

üzerinde dolaşım ve bu dolaşım üzerindeki sorgulamalar karmaşık işlemlere gerek duymadan 

gerçekleştirilebilme gibi avantajlarından hareketle, bir akademik yayın ve referans veri tabanı 

oluşturularak, bahse konu kısıtları aşmaya yardımcı bir yapı tasarlanmaya çalışılmıştır. Bir graf 

veri tabanı uygulaması olan Neo4j platformu üzerinde oluşturulan akademik yayın ve referans 

veri tabanı sisteminde akademisyenler, akademik yayınlar ve bu yayınların referanslarının her 

biri akademik grafın bir düğümü olarak tanımlanmıştır. Böylece oluşturulmuş olan akademik 

graf sosyal bir ağ formunda kolaylıkla eklenebilecek ve genişleyebilecek bir yapıya 

bürünmüştür. Akademisyenlerin yalnızca sorgulama yapan kullanıcılar değil, sistemin içindeki 

birer düğüm olmaları sayesinde mevcut sistem sosyal boyuta taşınmaya çalışılmış, yayın ve 

referans veri tabanının aynı zamanda sosyal bir akademik ağ halini alması planlanmıştır. 

Bununla birlikte oluşturulan bu sistemde akademisyenlerin yanında akademik yayın ve 

referansların da birer düğüm olduğu gerçeğinden hareketle, bu yayın ve referanslar da tıpkı birer 

kullanıcı gibi değerlendirilmiş; bu sayede sistemin akademik sosyal ağın da ötesine taşınarak 

semantik sorgulamaların yapılabileceği bir yapıya bürünmesi amaçlanmıştır. 

Sistemin bir sosyal ağ formunda sürekli genişleyebilme özelliği, veri tabanına her 

akademisyenin ve yayının eklenmesi sistem ilişkiler ağı formunda daha da büyüyecektir. 

Çalışma kapsamında oluşturulan veri tabanının 774 yazar ve 536 yayın içermesine karşın, 8421 

ilişkiye sahip olması bu durumun bir göstergesidir. Dolayısıyla sistemin; sosyal ağ formu 

sayesinde direkt olarak akademisyenler arasında bağlantı kurulmasına izin vermesi, sorgular 

bağlamında da birden fazla dereceye ilerleyecek düzeyde takip etme/edilme ve referans 

gösterme/gösterilme özellikleri, yazılan yayını hangi yayınların referans gösterdiği, ortak ilgi 

alanları gibi konuları anlık olarak sorgulayabilme seçenekleri ile açık erişim konusunda bahse 

konu kısıtları kaldırmaya yardımcı olabileceği de değerlendirilmektedir. Mevcut veri tabanına 

uygun ara yüzün entegrasyonu ile sisteme direkt olarak akademisyenler tarafından dahil 

olunabilmesi, düğümlere ait özelliklerin kullanıcı girişi düzeyinde arttırılması ve sosyal ağların 

doğal sonucu olarak kayıt artışına bağlı olarak sistemin genişlemesi ile çok daha etkin ve detaylı 

semantik sorgulamaların gerçekleştirileceği, açık erişim felsefesine uygun, dinamik bir 

akademisyen, akademik yayın ve referans ağının oluşabileceği öngörülmektedir. 
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