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viiÖnsöz

Önsöz
Sevgili öğrenciler, 
Diğer insanlarla ve varlıklarla etkileşim halinde olan insan, internetin ve teknoloji-

nin gelişmesiyle sosyal olarak bu ortamlar üzerinde de var olmaya başlamıştır. Öyle ki, 
günümüzde sosyal ağlar bireyler için çok daha yoğun etkileşim kurmaya ve sürdürmeye 
çalıştıkları; şirketler ve kurumlar için ise karar verme süreçlerinde referans aldıkları bir 
platform olmuştur. Sosyal ağ analizi bu noktada devreye girmektedir. Bir tür karmaşık 
sistem olarak tanımlanabilecek ağlar, düğüm ve bağlantılardan oluşan çizgeler aracılığıyla 
görselleştirilebilir. Ağların analizi ile bağlantıların türleri, ağların yoğunluğu gibi özellik-
ler belirlenebilir ve bu özelliklerin olgu ve olaylara etkisi yorumlanabilir. Örneğin, has-
talıkların nasıl bulaştığı konusunda elde edilen bilgi, önleyici eylemler için yol gösterici 
olabilir. Benzer şekilde bir sosyal ağdaki ilişkilerin bireyler için iş, kurumlar için çalışan 
bulma gibi konularda nasıl bir etkisi olduğu da sosyal ağ analizi ile araştırılan konulardan-
dır. Günümüzde sosyal ağların çok büyük olması ve teknolojideki gelişmeler nedeniyle bu 
tür araştırmalar bilgisayar programları ile gerçekleştirilmektedir.

Bu kitap, sosyal ağ analizi yöntem ve uygulamalarını içermektedir. Böylelikle size bu 
açıdan belli bir yetkinlik düzeyinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, ilk 
ünitede ağ bilimi, çizge kuramı ve sosyal ağ analizinin gelişimine yer verilmiştir. 2. ünite 
ağlar ve ağları tanımlayabilmek ve sınıflandırabilmek için gerekli kavramları içerirken; 3. 
ünitede ise sosyal ağların özelliklerine dayanarak geliştirilen hipotez ve modellere yer ve-
rilmektedir. Sosyal ağların ölçekten bağımsızlığı gibi kavramların ortaya çıkışı ve test edil-
mesi 4. ünitenin konusudur. Bazı ortak özelliklerle birbirine bağlı sosyal organizasyonlar 
olan toplulukların nasıl oluştuğu ve toplulukların davranış biçimlerine ilişkin modeller 5. 
ünitede ele alınmıştır. 6. ünitede, ağlarda merkezilik ve merkezilik ölçülerinin hesaplanışı 
üzerinde durulmuştur. 7. ve 8. üniteler ise sırasıyla sosyal ağ analizi için kullanılan Pajek 
ve NodeXL programları ile yapılan uygulamalara ayrılmıştır.

Kitabın, öğrenciler başta olmak üzere konuya ilgi duyan herkes için yararlı olması di-
leğiyle, kitabın hazırlanmasında emeği bulunan herkese teşekkür ederiz.

Mobil cihazlardaki karekod okuyucu uygulamalar ile bazı ünitelerde görsel işitsel bilgi-
lendirme amaçlı verilen karekodlu içeriklere ulaşabilirsiniz.

 Editörler
   Prof.Dr. Necmi GÜRSAKAL
    Doç.Dr. Esra Pınar UÇA GÜNEŞ
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Sistemi, karmaşıklık kavramlarını ve karmaşık sistemin özelliklerini açıklaya-
bilecek,
Ağ kavramını tanımlayarak ağ ile çizge arasındaki farkı açıklayabilecek,
İletişim ağlarını, sosyal ağları ve biyolojik ağları örnekleyebilecek,
Tarihsel olarak çizge kuramını ve sosyal ağ analizinin gelişimini açıklayabilecek,
Ağ biliminin ortaya çıkış sürecindeki aşamaları sıralayabilecek,
Ağların analizi ile nelerin bulunduğunu açıklayabilecek 
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 Karmaşıklık
•	 Karmaşık	Sistem
•	 Ağ

•	 Çizge	
•	 Sosyal	Ağ
•	 Ağ	Bilimi
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GİRİŞ
Dünyada 7 milyar insan ve 6 milyar cep telefonu var. Hemen herkes evlerde, okullarda, 
caddelerde, sokaklarda, kahvelerde, lokantalarda, sürekli olarak cep telefonunun ekranına 
bakarak yaşamaya başladı. Sosyal ağlar yolu ile insanların sürekli metin, fotoğraf ve video 
paylaşmaları bu olayın en temel nedenleri arasında yer alıyor. “İnsanların birbirleriyle sos-
yal olarak online etkileşimlerini sağlayan İnternet platformları, uygulamaları ve teknolo-
jileri sosyal medya adını alıyor” (Beal, 2015). Üstelik bu olay durmadan hızlanıyor, sosyal 
ağlar hızla büyüyor ve yaygınlaşıyor. Hızlanmanın göstergesi olarak şu sayıları verebiliriz: 
1,5 milyar kullanıcıya sahip sosyal medya şirketi Facebook, 10 ayda 1 milyon kullanıcıya 
ulaşmıştı. Instagram için ise bu süre sadece 3 ay oldu. 

Küresel taksi hizmeti şirketi Uber’in sahip olduğu tek bir taksi bile yok. Facebook’un 
kullandığı verilerin tümünü kullanıcıları sağlıyor. Yatacak yer hizmeti sağlayan Airbnb’nin 
tek bir evi dahi bile bulunmuyor. Dünyanın hızla gelişen, yeni, ileri teknoloji kullanan şir-
ketleri başkalarının sağladıkları ile iş yapıyorlar. Periscope ve Meercat ile isterseniz cep te-
lefonunuzdan canlı yayın yapabiliyorsunuz. Anneniz, babanız veya eşiniz bile sizin nerede 
olduğunuzu bilmezken Apple ve Uber sürekli yerinizi biliyor. Bütün bu şirketler uzaktan 
ağ yönetimi konusunda çok başarılılar. 

Makineler (bilgisayarlar) hızla öğrenmeye başladılar. Bazıları bu devrimi, Sanayi 
Devrimi’nden sonra II. Makine Devrimi diye adlandırıyor. Bu değişimin olumlu veya 
olumsuz olması bir yana, bir şeyler gerçekten değişti ve değişiyor. Sistemlerin büyüklüğü, 
kullanılan veriler ve karmaşıklık sürekli artıyor.

Konu, gruplar ve organizasyonlar için enformasyon, bilgi üreten ve karar vermede 
etkinliği iyileştiren sistemleri tasarlamak, kullanmak, yönetmek ve değerlendirmek ise 
sosyal medya ve sosyal medyada oluşan sosyal ağların analizi işin odak noktası oluyor. 
Günümüzde sosyal medya ortamında oluşan sosyal ağların analizi, işletmelerden kamu 
yönetimine, medyadan bilimsel araştırmalara kadar çok çeşitli alanlarda çalışanların il-
gisini çekiyor.

KARMAŞIKLIK
Belirli bir amaç için bir araya getirilen, bileşenleri bağımsız veya karşılıklı etkileşim içinde 
bulunan bir bütüne sistem adını veriyoruz. Eğitim sistemi, sağlık sistemi, yönetim bilişim 
sistemi hep verdiğimiz tanıma uygun örneklerdir. Sistemler basit veya karmaşık olabilir. 
Karmaşıklık, tanımlanması kolay bir kavram değildir ve sözlüklerde çok farklı tanımlara 
sahiptir. Karmaşıklığın, düzenden çok kaosa yakın olduğunu söyleyebiliriz. Karmaşıklığı 
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en basit bir şekilde; bir modelin genel davranışının formüle edilmesindeki güçlük olarak 
tanımlayabiliriz.

Karmaşıklık, çok sayıda parçaya sahip olan sistemlerin bir özelliğidir. Sözü edilen bu 
tanım bize, sistemin parça çeşitliliği ile bu parçaların sayılarının karmaşıklığın artması-
na neden olduğunu anlatmaktadır. Kısaca, “büyüklük” ve “çok boyutluluk” sistemlerdeki 
karmaşıklığın nedenleri arasındadır. Karmaşık bir sistem; coğrafi alanda, bir bilgisayar 
ağında veya piyasada etkileşim içinde oluşan çeşitli parçalardan oluşur. Bağımsız veya 
etkileşim içinde hareket eden bu parçalar protein, insan veya karınca olabilir. Bir başka 
şekilde karmaşıklık, kolaylıkla tanımlanamayan ve kestirilemeyen ilginç yapı ve desenler 
olarak da tanımlanabilir (Page, 2010).

Karmaşık sistemlerin özellikleri: i) Büyüklük, ii) Çok boyutluluk, iii) Kolay tanımlanamaz-
lık ve iv) Kestirilemezlik olarak ifade edilebilir.

Karmaşıklık ve başlıca nedenleri nelerdir?

Karmaşıklığı çeşitlilik üretir ayrıca karmaşıklığın; algoritmik karmaşıklık ve metin kar-
maşıklığı gibi çeşitli türleri de bulunmaktadır. Bir bilgisayar algoritmasına büyüklüğünde 
bir girdi için gereken zaman veya mekân, karmaşıklığın bir ölçüsü olarak alınabilir. Bir 
metnin karmaşıklığını ise farklı anlam düzeylerine sahip olması gibi nitel değişkenlerle 
ölçebileceğimiz gibi, sözcüklerin frekansı, cümlelerin uzunluğu gibi nicel değişkenlerle 
de ölçebiliriz.

Ağlardaki karmaşıklık basitleştirilerek ağların görselleştirilmeleri olan çizgelerde orta-
ya konulur. Örneğin, Şekil 1.1’de bu tür bir çizge görülmektedir. İnternet karmaşık bir ağdır 
ve İnternet’te yer alan sosyal ağlar genelde karmaşık sistemlerin özelliklerini taşımaktadır.

Sistemlerdeki karmaşıklığın artması, bilim insanlarını klasik bilimsel yaklaşımların dı-
şında yeni yaklaşımlar aramaya yönlendirmiş ve ağ kavramı bu çerçevede gündeme gelmiş-
tir. Geleneksel olarak bilimde, açıklayan değişkenler yardımıyla açıklanan değişkenler söz 
konusudur. Oysa ağlarda, açıklayan ve açıklananlardan çok, herşey herşey ile etkileşim için-
dedir. Bu nedenle ağ paradigması, dünyaya farklı bir pencereden bakmamızı sağlamaktadır.

1

Şekil 1.1

Meyve Sineğinde 
Proteinlerin Etkileşimi 

Kaynak: http://hms.harvard.edu/news/researchers-build-largest-protein-interaction-map-date-10-27-11
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AĞ KAVRAMI VE FARKLI ALANLARDAKİ AĞLAR
Ağ dediğimiz kavram kabaca, canlı veya cansız bazı birimler ve bu birimler arasındaki 
bağlantılardan oluşur. Sözünü ettiğimiz bu birimlere ağlarda, düğüm (node, vertice) adı-
nı veriyoruz. Düğümler insanlar olabileceği gibi, bilgisayarlar da ağ analizinde düğümler 
olabilir. Yine az önce belirtildiği gibi protein, karınca ve şirket de düğüm olabilir. Canlı 
veya cansız düğümlerin oluşturduğu ağlara hemen hemen her yerde rastlamamız müm-
kündür. Ağlarda gösterilen bağlantılarda (edges, ties) ise bilgi, para, haber, dedikodu ve 
mikroplar düğümlerden düğümlere aktarılabilir. Yine ağ gösteriminde -ki buna çizge 
(graph) adını veriyoruz- akrabalıklar, ortaklıklar gösterilebilir.

Ağlar (network), bizim onları çizdiğimiz çizgelerinden (graph) çok daha fazlasıdır. Bununla 
beraber “çizge”leri ağların iskeletleri olarak düşünebiliriz.

Şimdi bazı basit ağ örnekleri verelim. Kentler, düğümler, bunlar arasındaki yollar ise 
bu düğümler arasındaki bağlantılardır. Petrol pompalanan merkezler düğümler, bu ner-
kezler arasındaki bağlantılar ise petrol boru hatlarıdır. Yine benzer bir şekilde, limanlar, 
hava alanları ve terminaller düğümler; bunlar arasındaki bağlantıları sağlayan kara, deniz 
ve hava yolları ise bağlantılardır. Arkadaşımıza telefon açtığımızda, ikimiz arasında bir 
bağlantı kurulur ve bu eylemimiz büyük bir ağın bir parçasının oluşmasına neden olur 
(Şekil 1.2). Anne, baba ve çocuklar arasındaki aile bağları da aile içinde bir ağ oluşturur 
(Şekil 1.3). Benzer bir şekilde, bilgisayarlar arasındaki bağlantılar yoluyla da düğümlerini 
bilgisayarların oluşturdukları ağlar (Şekil 1.4) ortaya çıkar.

Anne Baba

Çocuk Çocuk

Telefon Açarak Oluşan Ağlar Bir Ailenin İçinde 
Oluşan Ağ

Şekil 1.2 Şekil 1.3

Şekil 1.4

Bilgisayar Ağları
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Ağlar her yerdedir. İşe kendimizden, beynimizden başlayalım. Beynimizde ve bedeni-
mizde çok sayıda ağ bulunmaktadır. Örneğin, sinir sistemimizin en önemli yapı taşların-
dan olan beyinlerimizdeki sinir hücreleri olan nöronlar ve onlar arasındaki trilyonlarca 
bağlantı bir ağ oluşturur. Tek bir nöron diğer nöronlardan daha çok sayıda girdi alır ve bu 
enformasyonu dönüştürdükten sonra işlenmiş enformasyonu diğer bağlantılı nöronlara 
işlemeleri amacıyla gönderir. Beyin ile ilgili genelde varsayılan, beyinde bulunan çok sa-
yıda nöronun çeşitliliğinden çok, bu nöronların karşılıklı etkileşimlerinin beynin çeşitli 
fonksiyonlarını desteklemesidir (Memmesheimer ve Timme, 2010).

Diğer yandan, canlılarda yaşamın sür-
dürülmesi amacıyla gerçekleşen kimyasal 
tepkimeler metabolizma adını alır. Bir hüc-
renin psikolojik ve biyokimyasal özellikle-
rini belirleyen metabolizmaya ait metabolik 
ağlar ise metabolizmadaki kimyasal tepki-
melerden oluşur. Biyolojik ağların yanında 
hemen hemen günün her saatinde kullan-
dığımız iletişim ağları ve sosyal ağlar da 
bize ağların her yerde olduğunu gösterir.

Ağları anlamadıkça, çizgelerini çizerek 
analiz etmedikçe, parçaları karşılıklı olarak 
etkileşim içinde bulunan karmaşık sistem-
leri anlamamız olanaksızdır. Ağlarla canlı 

hücreleri içinde genler, proteinler, metabolitler arasında etkileşimleri ve süreçleri açısın-
dan çözümleyebiliyoruz. Sinir hücreleri arasındaki bağlantılarla oluşan ağlarla beynin 
fonksiyonlarını; toplumdaki mesleki, arkadaşlık ve aile bağlarını; modern iletişim sistem-
lerini; Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal ağları; enerji hatlarından oluşan şebekele-
ri; mal ve hizmet üreten ve dağıtan ticari ağları ve ulaşım ağlarını ağların analizi yoluyla 
daha iyi anlayabiliyoruz.

ÇİZGE KURAMI VE SOSYAL AĞLARIN GELİŞİMİ
Ağları daha iyi anlayabilmek ve analiz edebilmek için ağ kavramından ve çizge kuramın-
dan söz etmek yerinde olacaktır.

Ağ Kavramı
Bir ağ, canlı veya cansız düğümlerden (insan, kurum, şirket gibi) ve bunlar arasındaki 
bağlantılardan oluşur. Çok sayıda doğal ve yapay ağ vardır. Atomik düzeyden insan hüc-
relerine ve gök cisimlerinin oluşturduğu sistemlere kadar ağlardan söz edilebilir. Sosyal 
ağlar ise insanların doğrudan veya dolaylı olarak birbirleri ile etkileşim içinde oldukları 
ağlardır (Smith vd., 2009). 

Eğer yaptığımız her telefon konuşmasında, -olacak şey değil ama- telefonu açandan 
telefon zili çalan kişiye kadar görünür bir çizgi oluşsaydı, son derece karmaşık bir şekil 
ortaya çıkardı. Benzer şekilde, iş ortaklığı yapanlar, akraba olanlar arasına da çizgiler çe-
kebilsek yine çok karmaşık şekiller elde edebilirdik. Birbirine ihracat/ithalat yapan ülkeler, 
birbirine hastalık bulaştıran kişiler, birbiri ile sosyal ağlarda fotoğraf, metin veya şarkı 
paylaşanların arasındaki çizgiler görünür olsa, yine çok karmaşık ağlar ortaya çıkardı. 
Kâğıt üzerinde veya NodeXL gibi bilgisayar programları aracılığıyla çizebildiğimiz ağlar 
temelde iki bileşenden oluşur: Düğümler (insanlar, ülkeler, şirketler, kurumlar, kentler) ve 
bunların arasındaki bağlantılar.

Şekil 1.5

Sinir Ağları

Kaynak: http://www.zmescience.com
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Ağlar (networks); düğümler (nodes, vertices) ve bunların arasındaki bağlantılardan (edges, 
ties) oluşur. Bir ağın büyüklüğü ağdaki düğüm sayısı ile ifade edilir. Ağdaki düğüm sayısı N, 
ağdaki toplam etkileşim ve toplam bağlantı sayısı ise L ile gösterilir.

Çizge Kuramı
Ağlardaki düğümlerin (D) ve bağlantıların (B) şeklinde temsili bir gösterimine çizge adını 
veriyoruz. Bir çizge D ve B gibi iki kümeden oluşur ve çizgeyi Ç=(D,B) şeklinde göstere-
biliriz:

•	 Elemanları	D’ler	olan	düğümler	(vertices)	kümesi
•	 Elemanları	B’ler	olan	bağlantılar	(edges)	kümesi
Çizge kuramı son 50 yılda matematiğin en hızlı gelişen dalıdır. Aslında ağlar karma-

şık, ağların gösterimi ve soyutlamaları olan çizgeler ise basittir (Örnek: Euler’in çizdiği 
Königsberg köprüleri).

Leonhard Euler (1707–1783) 

A

C

D

B

d

f

f

c

c

d

a b

b
e e

g

g

a

Königsberg Köprüleri

18. yüzyılda yaşayan Leonhard Euler (1707–1783), dünyanın en önemli matematiksel çalışma-
larına imzasını atan çok önemli bir matematikçidir. Matematikçi Bernoulli kardeşlerle birlikte 
çalışmıştır. 1988 yılında Mathematical Intelligencer’da yapılan bir çalışmada (Wells, 1988), 
matematikçilere dünyanın en güzel matematiksel eşitlikleri sorulmuş ve bu çalışmada ortaya 
çıkan ilk beş eşitlikten birincisi (ei.∏+1=0) , ikincisi ve beşincisinin Euler’e ait olması onun 
matematik dehasını açık bir şekilde göstermektedir. Euler 1927 yılında Rusya’ya giderek Saint 
Petersburg Akademisi’nde fizik profesörü olarak çalışmış ve aynı zamanda akademinin mate-
matik bölüm başkanlığını yapmıştır.
Harita çizimleriyle de uğraşan Euler 1735 yılında, O günün Prusya’sındaki bir kent olan 
Königsberg’te (Bugün Rusya’da Kaliningrad), Pregel Nehri’nin üstünde bulunan iki ada ve yedi 
köprü ile ilgili olarak bir soru sordu. Soruya göre, başlandığı yere geri dönülmesi kaydı ile yedi 
köprüden sadece birer defa geçen bir yolun olup olmadığı ile ilgiliydi. İlk anda bu soru bir bil-
mece gibi görünüyordu ve önemi anlaşılmamıştı. Euler’e göre böyle bir yol yoktu ve bu teorem, 
daha sonra oluşacak olan çizge kuramının ilk teoremiydi. Problemin çözümüne Euler, harita 
çizimine olan ilgisi nedeniyle basit bir kroki çizerek başlamış ve bu davranışı çizge kuramına 
giden yolu açmıştı. Euler’in 1736 yılında yazdığı bir makalede vardığı bu sonucu açıklar. Ne 
gariptir ki, bu makaleden sonra çizge kuramı konusundaki ilk kitap ancak 200 yıl sonra ya-
yımlanabilmiştir.
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AĞ BİLİMİ
James Fowler, “Çalışmalarınızdan özetlemek isteyeceğiniz, tek cümlelik hayati bir ders 
ne olurdu?” sorusunu SEED’de (22 Nisan 2011)’de şöyle cevaplıyordu: “Ağların aynı ma-
tematiği, hücre içindeki moleküllerin etkileşimini, beyindeki nöronlar ve bir ekosistem-
de insanlar arasındaki karmaşık karşılıklı etkileşimleri anlamada kullanılabiliyor. Grup 
kimliğinin ortaya çıkmasını, bilginin, normların ve davranışların kişiden kişiye ve başka 
kişilere aktığı patikaları belirleyebiliyor.”

Bununla beraber, ağlar, ortak temel yasalar kümesi ile açıklanabiliyor. Açık bir şekilde bü-
yüklük, biçim, belirme ve gelişme açısından çok farklı özelliklere sahip olmalarına karşın 
ağlar, ortak temel yasalar kümesi ve onları üreten mekanizmalar tarafından açıklanabilir. 
Günümüzde ekonomik ilişkilerden iletişime, sosyal ilişkilerden enerjiye ve ulaşıma kadar 
hemen her alanda karşılıklı bağımlılık artmaktadır. Ağlarda karşılıklı bağımlılığın artması 
riski ve bu ağların tehlikeye açık olmaları, zarar görebilir olmaları olasılıklarını artırmakta-
dır. Ekonomik krizler, hastalıkların yayılması ve terör tehlikesi ağlarda karşılıklı bağımlılı-
ğın artması ile ilişkilidir.

Tuhaftır ama neredeyse 2000’li yılların başına kadar, Erdős ve Rényi’nin çalışmalarına 
dayanarak ağların rassal olduğu düşünüldü. 1900’lü yıllarda “kuantum” sözcüğü ne kadar 
sık kullanıyorsa, 21. Yüzyılın başlarında da “ağ” sözcüğü çok sık kullanılmaya başlandı. 
Oysa ne doğal ne de yapay ağlar rassaldı. Kentlerin altındaki kablolar, borular rassal ola-
rak bir yerlere gitmediği gibi, ağlar da rassal değildi. Ağların yapılarında genelde, “zengin 
daha zengin olur” (rich gets richer) mantığı işliyor ve ağlar büyürken belirli kurallara göre 
büyüyorlardı. Örneğin, ağlarda zayıf bağlantılar daha önemliydi. Bu gelişmeler çerçeve-
sinde bir filmin, bir kitabın veya bir hastalığın ağlarda nasıl yayıldığı; ağların yapıları, 
türleri ve büyümeleri gibi konuları ele alan ağ bilimi diye yeni bir dal gelişmeye başladı. 
Ağların farklı düzeylerde organizasyonlara sahip olduğu anlaşıldı. Bireysel olarak düğüm-

 Korelasyon, istatistikte iki 
değişken arasındaki ilişkiyi ifade 
eden bir katsayıdır.

Paul Erdős (1913-1996)

Paul Erdös

Erdös Number 0

Erdös Number 1

Erdös Number 2

Erdös Number 3

Michael Saks

Carl Pomerance

Je	 Shallitt

Jon Sorenson lan Parberry

Piotr Berman

Georg Schnitger

Endre Szeméredi

25 farklı ülkede matematikle uğraşmış, 1500’den fazla makale yayımlamış bir Macar mate-
matikçidir. Ülkeden ülkeye dolaşarak ve gittiği arkadaşlarına, “Beynim açık” diyerek ortak 
çok sayıda makaleye imza atmış olan Erdős, ağlar konusunda da Erdős sayısı, rassal ağlar gibi 
önemli konularda çalışmalar yayınlamıştır.

Kaynak: https://larc.unt.edu/ian/claimtofame.html
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ler arası korelasyonların incelenmesinden, daha büyük ölçekte benzer özellikteki düğüm-
lerin oluşturduğu toplulukların belirlenmesine kadar konular hep ağ biliminin konuları 
arasında ele alınmaya başlandı.

Ağ bilimi aslında 1736 yılında başlamıştı. O yıllarda matematikteki e sayısı, fonksi-
yon, sinüs, kosinüs gibi kavramları ortaya atan Euler, bugün Rusya’da adı Kaliningrad olan 
(Königsberg) kentteki köprülerle ilgili bir konuyu araştırmıştı. Ona göre, dört düğüm ve 
bunlar arasındaki yedi bağlantıdan oluşan ağda aynı köprüyü iki kez geçmeden yedi köp-
rüyü geçen sürekli bir patika yoktu. 

1950’li yıllarda ünlü Macar matematikçiler, Paul Erdős ve Alfred Rényi “rassal ağ” 
kavramını ortaya atarak önemli bir sıçrama yarattılar. Paul Erdős, diğer matematikçilerin 
kapılarını çalarak, iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirtmek için “Beynim açık” demesi 
ile tanınırdı. Paul Erdős, bu şekilde çok sayıda ortak makaleye imza atmıştır.

“Zayıf Bağların Gücü” (The Strength of Weak Ties - Granovetter, 1976) adlı makalesi 
ile Mark S. Granovetter başka önemli bir gelişmeye yol açtı. 1969 yılında American Jour-
nal of Society dergisine gönderdiği ve yayımlanmayarak reddedilen bu makale, sonunda 
1973 yılında yayımlandı.

Şekil 1.8’de de görüldüğü gibi, ağ bilimi büyük ölçüde 21. yüzyılın ilk on yılında gelişti. 
Bunu Erdős-Renyi ve Granovetter’in çalışmalarına yapılan atıfların 2000’li yıllardan sonra 
hızla artmasına dayandırıyoruz.

Alfred Rényi 
(1921-1970)

Mark S. 
Granovetter 
(1943-)

Resim 1.1 Resim 1.2

Şekil 1.6

Ağ bilimi ile igili iki 
yazara yapılan atıflar 
2000’li yıllardan sonra 
hızla artıyor

Kaynak: Barabási, 
Network Science, 
2012, s.8
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İnternet’in gelişimi ve ağ çizimlerinin yapılabilmesi, sözünü ettiğimiz gelişmede et-
kili oldu. Bu şekilde ortaya disiplinlerarası, nicel, hesaplamaya ve veriye dayanan bir dal 
olan ağ bilimi çıktı. Virüslerin yayılmasından beyin araştırmalarına, işletmelerin biçimsel 
olamayan yapılarının belirlenmesine kadar her şey ağ bilimi ile analiz edilmeye başlandı.

Ağlar ve biçimsel olmayan organizasyon yapısı incelendiğinde bir işletmede, organizasyon 
şemalarının bize anlattıklarının tersine, biçimsel olmayan bağlantılar nedeniyle işletmele-
rin ağlarında, çok fazla bağlantıya sahip olan kişilerin (düğümlerin) CEO veya yöneticiler 
olmadığı, bunların bazen grup liderleri veya sıradan işçiler de olabildikleri anlaşıldı.

2014 yılında ABD’deki Internet kullanıcılarının %72’si, dünyadaki Internet kullanıcı-
larının %64’ü sosyal medyayı kullanıyordu. Tek başına Facebook’un 1,5 milyar kullanıcısı 
var. Bu sayı 2004 yılında 1 milyondu. ABD’de ortalama kullanıcı, online zamanının dörtte 
birini sosyal medyada geçiriyor. Bu nedenle sosyal medya siteleri, 100 milyonlarca düğüm 
ve milyarlarca bağlantıdan oluşmakta. ABD’de yaşayanların %50’si, satın almalarını birin-
ci derecede Facebook’un etkilediğini söylüyorlar. İspanya’da sabah ile öğle arasında en çok 
tweet atılan yerlerde işsizliğin en fazla olduğu belirlendi (Llorente vd., 2014).

Facebook ile ilgili sayıları özetlersek (Bullas, 2014):
•	 1,5	milyar	Facebook	kullanıcısı	var.
•	 1	milyon	web	sayfası,	“Login	with	Facebook”	(Facebook	ile	bağlan)	özelliğine	sahip.
•	 Facebook	kullanıcılarının	%23’ü	günde	en	az	5	kez	Facebook’a	bağlanıyor.	
•	 Amerikalıların	%47’si	satın	alımlarında	Facebook’un	birinci	derecede	etkili	oldu-

ğunu söylüyor. 
•	 Pazarlamacıların	%70’i	Facebook’u	yeni	müşteri	kazanmada	kullanıyor.
İnsanlar cep telefonları ile, evlerindeki masaüstü bilgisayarları, dizüstü bilgisayarları 

ve tabletleri ile sürekli olarak haberleşiyor, fotoğraf, şarkı, metin ve/veya yemek tarifi pay-
laşıyor. “Paylaşmak” sözcüğü geçmişte hiç bu kadar çok kullanılmamıştı. Bu kitap yazılır-
ken: Sadece bir dakika içinde 204 milyon e-posta gönderiliyor, Google’a 4 milyon arama 
talebi geliyor, Facebook kullanıcıları 2,5 milyon parça içerik paylaşıyor, YouTube kullanı-
cıları 72 saatlik yeni video yüklüyor, Whatsapp kullanıcıları 347 bin fotoğraf paylaşıyor, 
Vine kullanıcıları 8333 video yüklüyor, Apple kullanıcıları 48 bin uygulamayı indiriyor, 
Amazon 83 bin dolarlık online satış yapıyor, Instagram kullanıcıları 216 bin yeni fotoğraf 
yüklüyor, Twitter kullanıcıları ise 277 bin tweet atıyorlardı. Ayrıca şu anda bu sayıların 
daha da arttığını söylemek için kâhin olmaya gerek yok. İnternet dünyasında insanlar, 
kurumlar, işletmeler ve topluluklar arasında bağlantı sayısı inanılmaz bir hızla artıyor.

Günümüzde tüm dünya, teknolojinin desteklediği karşılıklı etkileşimlerin hızla arttı-
ğını gözlüyor. Her şeyin her şeyi etkilediğini her geçen gün daha açık bir şekilde anlamaya 
başlıyoruz. Veri hiç uyumuyor, sürekli artıyor, sürekli akıyor ve inanılmaz büyüklükte bir 
birikim oluşturuyor. Kesin olan bir şey var ki bugün bize büyük görünen veri, göreli olarak 
yarın küçük olacak. Yottabyte’ların yanında bugünkü petabyte’lar küçük kalacak.

Diğer yandan, veriyi üretenler, sürekli içerik paylaşanlar olduğu gibi, üretilen verinin 
anlamını çözmeye çalışanlar, veriye değer katma işi ile de uğraşanlar var. Bir sitede ilgi-
lendiğimiz bir ürünün reklamının neden bizi hiç bıkmadan izlediğini; bize nasıl, “Sen 
şu ürünler/hizmetlerle de ilgilenebilirsin” dediğini; makinelerin bize, “Şunu mu demek 
istedin?” diye nasıl sorduğunu her zaman net bir şekilde anlamasak da, elbette teknolo-
jik olarak sürekli gözetim altında olduğumuzu hissediyor ve olanı biteni anlamaya çalı-
şıyoruz. Bu süreç içinde, verinin mekânsal dağılımını anlamak da çok önemli. Elimizde 
sabahtan öğlene kadar hangi bölgelerde daha çok tweet atıldığını gösteren sonuçlar oldu-
ğuna göre, bu bölgeleri işsizliğin yoğun olduğu bölgeler olarak yorumlamak zor olmasa 
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gerek. Facebook’ta yiyecek ile ilgili fotoğrafları beğenenlerin, beğenmeyenlere göre daha 
büyük olasılıkla yeni restoran ilgili olabileceklerini de anlamak zor değil. Birçok kişi arka-
daşlarından daha fazla arkadaşa sahip olduğuna inanır. Scott L. Feld tarafından bulunan 
ve “Arkadaşlık Paradoksu” diye adlandırılan olgu, tam tersine arkadaşlarınızın ortalama 
arkadaş sayılarının sizden büyük olduğunu ve onların daha popüler olduklarını anlatır 
(Feld, 1991).

Sosyal ağların anlamlandırılmasında, yorumlanmasında konu çok karmaşık gibi gö-
rünse de, konunun belirli temel bileşenleri vardır. Bunlar arasında verinin sosyal ağlardan 
bir bilgisayar programına alınması, ağın çizilerek ağla ilgili ölçülerin hesaplanarak ağın 
çeşitli özelliklerinin belirlenmesi ve ağda bilginin nasıl dağıldığı, ağın ölçülerinin neler ol-
duğu, ağdaki toplulukların ve önemli düğümlerin (kişilerin) belirlenmesi gibi konularda 
yorumların yapılması sayılabilir.

Arkadaşlık paradoksu kavramı ilk olarak kim tarafından öne sürülmüştür ve bu kavram 
neyi ifade eder?

AĞLARIN ANALİZİ İLE SAĞLANAN KATKILAR
1960’lı yılların sonlarına doğru Stanley Milgram, ağlarda geçerli olan küçük dünya hipo-
tezini ortaya attı (Milgram, 1967). Bu çalışma ile rassal olarak seçilen iki kişinin nasıl bir 
bağlantı içinde oldukları araştırıldı. Milgram, insanlardan Massachusetts’te hisse senedi 
alım satımı ile uğraşan birine bir mesaj göndermelerini istedi. İnsanlar, mesajın ulaşacağı 
yerin adresini bilmiyorlardı ve bu hedefe yakın tanıdıklarına mesaj göndererek bu mesa-
jın yerine ulaştırılmasını istediler. Sonuçta ortalama olarak mesajlar altı adımda hedefine 
ulaştı. Çalışma birbirlerine çok uzak olan kişilerin arasında bile altı adımlık uzaklık oldu-
ğunu, dünyanın sandığımızdan daha küçük olduğunu ortaya koymuş oldu.

Ağ bilimine en önemli katkılardan birini de 70’li 
yılların başında Granovetter yapmıştır. Ona göre ağ-
ların içinde kuvvetli ve zayıf bağlantılar vardır. Top-
lulukların, grupların, organizasyonların içindeki iliş-
kiler, kuvvetli bağlarla sürdürülür. Kuvvetli bağlarda 
etkileşim sıklığı yüksek, duygusal yoğunluk ve yakın-
lık fazladır. Topluluklar, gruplar ve organizasyonlar 
arasındaki bağlar ise zayıf bağlardır. Bunların gücü 
kuvvetli bağlardan daha zayıftır. Zayıf bağların sayısı 
çoktur ve bu bağlarda duygusal yoğunluk az, etkileşim 
sıklığı düşüktür. Kuvvetli bağlarda ise karşılıklı ilişki-
ler (reciprocal) sık gözlenir, buna karşılık zayıf bağlar-
da karşılıklı ilişkiler sık gözlenemez. İş bulma ile ilgili 
önemli haberlerin en yakın ve en yoğun bağlantılardan 
gelmediği, bir kişinin sahip olduğu “zayıf bağlantıla-
rın” sosyal ağların uzak bölümlerinden iş haberleri ge-
tirmede daha güçlü oldukları Granovetter tarafından belirlenmiştir (Granovetter, 1976). 
Zayıf bağları sürdürmenin maliyeti düşük olduğu için iş haberleri alma konusunda insan-
lar çok sayıda zayıf bağa, az sayıda da kuvvetli bağa sahiptirler.

Metcalfe yasası, bir ağın değerini ifade eder. 1980 yılında iletişim araçları ile ilgili olarak 
Metcalfe tarafından ortaya atılan Metcalfe yasası bize, bir ağın değerinin ağdaki düğüm sa-
yısının karesi (N2) ile orantılı olduğunu söyler. Metcalfe yasası, bir ağdaki düğüm sayısı art-
tıkça, bir ağı daha fazla kişi kullandıkça o ağın daha değerli olacağını söyler. Yani, belirli bir 
sosyal ağı daha fazla arkadaşınız kullandıkça o ağın sizin için değeri artacaktır.

2

Resim 1.3

Stanley Milgram 
(1933-1984)
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Granovetter’e göre kuvvetli ve zayıf bağlar arasındaki en temel farklılıklar nelerdir?

Ağ biliminin gelişmesinde Macarların katkıları büyüktür. Ağ biliminin gelişiminde 
Macarlar arasındaki ağların önemi, bilimsel bir araştırma konusu olabilir. Yine iki Macar 
olan Barabási ve Albert, 1999 yılında geliştirdikleri “tercihli eklenti” (preferential attach-
ment) modelleri ile “ölçekten bağımsız” (scale free network) ağların ortaya çıktığını ve bu 
ağların derece dağılımlarının kuvvet yasasına uygun olduğunu ve bu özelliklerin sosyal 
ağların ortak bir özelliği olduğunu bulmuşlardır (Barabási ve Albert, 1999). Daha sonra 
bu model “Barabási-Albert” modeli adıyla anılmaya başlanmıştır. Demek ki ağlar, eskiden 
beri sanıldığı gibi rassal değildi. Bu tür ağlarda, az sayıda düğüm çok sayıda bağlantıya, 
çok sayıda düğüm ise az sayıda bağlantıya sahip oluyor; ağlarda da bağlantı açısından 
“zengin daha zengin olur” kuralı geçerliliğini koruyordu. Barabási daha sonra yazdığı po-
püler bilim kitabı “Linked: How everything is connected to everything else and what it 
means” (Bağlantılar: Her şey her şey ile nasıl bağlantılı ve bunun anlamı ne” adlı kitabında 
da benzer görüşleri açıkladı (Barabási, 2003).

3

László Barabási 
(1967-)

Réka Albert 
(1972-)

Resim 1.4 Resim 1.5
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Leskovec (2014).
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Diğer yandan Yang ve Leskovec, toplulukları; ortak elemanları olanlar, olmayanlar ve 
hiyerarşik olanlar şeklinde sınıflamış ve ortak elemanları olan (kesişen) topluluklardaki 
düğümlerin daha yoğun bir şekilde bağlantı içinde olduklarını, Şekil 1.7’deki gibi göster-
miştir (Yang ve Leskovec, 2014).

Son yapılan çalışmalar bize (Şekil 1.8), ağ-
ların zaman içinde önümüze çok farklı pen-
cereler açabileceğini ortaya koyuyor. Bir insan 
hücresindeki moleküler bileşenler arasındaki 
fonksiyonel karşılıklı bağımlılıkları veri olarak 
aldığımızda, bir hastalık nadiren tek bir gende-
ki normal olmamanın sonucudur.

Bir hastalık daha çok, karmaşık hücre içi 
ve hücreler arası bağlantıları yansıtır (Barabási 
vd., 2011). Bu bağlamda bir hastalık, sosyal ya-
pıdaki geçerli dinamiklerin bir ifadesi olarak 
düşünülebilir. Örneğin, yapılan çalışmalar bize 
tek bir hastalığa sahip olan bir hastanın, ortala-
ma bir kişiden daha yüksek olasılıkla ikinci bir 
hastalığa sahip olabileceğini gösteriyor (Green-
wood, 2015). Yine şeker hastalığına sahip olanların yüksek tansiyondan şikâyetçi olmaya 
başladıklarında, Parkinson’a yakalanma olasılıkları artıyor (Greenwood, 2015). Bu kitabın 
yazarlarından birinin de içinde olduğu bir araştırma (Gürsakal vd., 2009), tekstil işçileri-
nin güven ağları ile koli basilinin hücreleri içindeki protein bağlantılarından oluşan ağın 
benzerliğine dikkat çekmişti.

Sosyal ağlarda çok bağlantıya sahip merkezî düğümler olan “hub”lar, çok bağlantıya 
sahip başka düğümlerle bağlantı kurarken, protein etkileşim ağlarında ise bunun tam tersi 
doğru. Diğer bir deyişle, protein etkileşimlerinde merkezî düğümler merkezî düğümlerle 
etkileşim kurmaktan kaçınıyor.

Resim 1.6

Jure Leskovec (1980-)

Şekil 1.8

Hastalık Ağı

Kaynak: Goh vd. 
(2007)Bone
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Mikro ölçek ile makro ölçek arasında ilişki kuran bu türden başka çalışmalar da var. 
Harvard Medical School’da bir araştırmacı olan Joseph Loscalzo, ortalama bir hücrenin 
içindeki sosyal ağı ortaya koydu. 13,460 protein düğümünü genlerle olan 141,296 bağlan-
tısı ile birlikte çizdi. Bu etkileşimler toplam etkileşimin sadece yüzde 20-25’ine karşı gelse 
de bu yine de iyi bir başlangıçtı (Greenwood, 2015).

2003 yılında gerçekleşen Irak Savaşı’nın ekonomik, siyasi ve insani kayıpları ve bu sa-
vaşın daha sonra bölgede yol açtığı olumsuz gelişmeler bilinen gerçeklerdir. Ancak, bu 
savaş ile ilgili bir başka gerçek de, savaşın sonunda Saddam Hüseyin’in Amerikalılar tara-
fından ağ analizi kavramları çerçevesinde yakalanmış olmasıdır. Ağ analizine yakın olarak 
West Point’te eğitim görmüş Amerikalı üst düzey askerler, Saddam’ın yakın çevresi ile ilgili 
sosyal ağı sistematik olarak oluşturmaya çalışmışlar ve bu işi resmi belgelere dayandırmak 
yerine dedikodu ve aile bağları çerçevesinde gerçekleştirmişlerdir. Bu ağların yöneldiği 
Saddam’ın yetiştiği Tikrit bölgesine yapılan saldırılardan birinde ele geçen Saddam’ın bir 
aile fotoğraf albümü, bu ağın daha açık bir şekilde belirmesine neden olmuştur. Kısaca 
Saddam, sosyal ağlarının verdiği ipuçları ile yakalanmıştır. Bu olay diğer yandan ise ağla-
rın kestirim gücü ile tutarlılık, istikrar konusunda da önemli gerçekleri ortaya çıkarmıştır 
(Barabási, 2013).

Eğitim ile ilgili çizdiğimiz bir sosyal ağ ile şunları belirleyebiliriz:
•	 İzole,	bağlantısı	olmayan	öğrencileri,
•	 Öğretici	odaklı,	öğrenciler	arasındaki	etkileşimin	düşük	olduğu	modelleri,
•	 Küçük	kümelenmiş	ağları	birbirine	bağlayan	köprü	görevi	gören	öğrencileri.

Eğitim konusunda yapılan bir başka araştırma (Gürsakal vd., 2008), iletişim anlamın-
da üniversitede ağ yoğunluğunun en fazla ikinci sınıfta olduğunu göstermiştir.
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Özet
Sistemi, karmaşıklık kavramlarını ve karmaşık siste-
min özelliklerini açıklamak
Belirli bir amaç için bir araya getirilen, bileşenleri ba-
ğımsız veya karşılıklı etkileşim içinde bulunan bir bü-
tüne sistem adını veriyoruz. Eğitim sistemi, sağlık sis-
temi, yönetim bilişim sistemi hep verdiğimiz tanıma 
uygun örneklerdir. Karmaşıklık, çok sayıda parçaya 
sahip olan sistemlerin bir özelliğidir. Sözü edilen bu 
tanım bize, sistemin parça çeşitliliği ile bu parçaların 
sayılarının karmaşıklığın artmasına neden olduğunu 
anlatmaktadır. Kısaca, “büyüklük” ve “çok boyutlu-
luk” sistemlerdeki karmaşıklığın nedenleri arasında-
dır. Karmaşık sistemlerin özellikleri arasında büyük-
lük ve çok boyutluluğun yanında tanımlanamazlık ve 
kestirilemezlik de bulunmaktadır.

Ağ kavramını tanımlayarak ağ ile çizge arasındaki farkı 
açıklamak
Ağlar, düğümler ve bunların arasındaki bağlantılardan 
oluşur. Bir ağın büyüklüğü ağdaki düğüm sayısı ile 
anlatılır. Ağdaki düğüm sayısını N ve ağdaki toplam 
etkileşim ile toplam bağlantı sayısı ise L ile gösterilir. 
Düğümler işletme, birey, protein, ülke olabilir. Dü-
ğümlerin arasındaki bağlantılar ise, gönderilen ürün 
veya bilgi gibi şeyler varsa ağlar yönlendirilmiş; akra-
balık, arkadaşlık gibi ortak özellikler bulunduğunda 
ise yönlendirilmemiş adını alırlar. Çizge, bir ağın gör-
selleştirilmesidir ve ağın iskeleti olarak adlandırılabilir. 

İletişim ağları, sosyal ağları ve biyolojik ağları örneklemek
Ağ, canlı veya cansız bazı birimler ve bu birimler (dü-
ğüm) arasındaki bağlantılardan oluşur. Düğümler in-
san bilgisayar, şirket, protein, karınca olabilir. Ağlarda 
gösterilen bağlantılarda ise bilgi, para, haber, mik-
roplar düğümlerden düğümlere aktarılabilir. Kentler 
düğümler, bunlar arasındaki yollar ise bu düğümler 
arasındaki bağlantılardır. Limanlar, hava alanları ve 
terminaller düğümler; bunlar arasındaki bağlantıları 
sağlayan kara, deniz ve hava yolları ise bağlantılardır. 
Anne, baba ve çocuklar arasındaki aile bağları da aile 
içinde bir ağ oluşturur Benzer bir şekilde bilgisayar-
lar arasındaki bağlantılar yoluyla da düğümlerini 
bilgisayarların oluşturdukları ağlar ortaya çıkar. Sinir 
hücreleri arasındaki bağlantılarla oluşan ağlardan, 
toplumdaki mesleki, arkadaşlık ve aile ağlarından ve 
Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal ağlardan söz 
edilebilir. 

Tarihsel olarak çizge kuramını ve sosyal ağ analizinin 
gelişimini açıklamak
Çizge kuramına giden yol, 1735’te Euler’in Königsberg 
Köprüleri ile ilgili sorduğu soruya cevap vermek üze-
re basit bir kroki çizmesi ile başlar. Euler, 1736 yılın-
da yazdığı makalede vardığı bu sonucu açıklamasına 
rağmen çizge kuramı konusundaki ilk kitap bu maka-
leden ancak 200 yıl sonra yayımlanabilmiştir. 

 Parçaları karşılıklı olarak etkileşim içinde bulunan 
karmaşık sistemleri anlamak için, ağları anlamak, 
çizgelerini çizerek analiz etmek gerekir. Ağlarla canlı 
hücreleri içinde genler, proteinler, metabolitler ara-
sında etkileşimleri ve süreçleri çözümleyebiliyoruz. 
Sinir hücreleri arasındaki bağlantılarla oluşan ağlarla 
beynin fonksiyonlarını; toplumdaki mesleki, arka-
daşlık ve aile bağlarını; modern iletişim sistemlerini; 
Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal ağları; enerji 
hatlarından oluşan şebekeleri; mal ve hizmet üreten 
ve dağıtan ticari ağları ve ulaşım ağlarını ağların ana-
lizi yoluyla daha iyi anlayabiliyoruz.

Ağ biliminin ortaya çıkış sürecindeki aşamaları sıralamak
Ağların rassal olmadığı düşüncesi, ağ yapılarının, 
türlerinin, büyümelerinin vb. konuların incelenme-
sine neden olmuştur. Böylelikle ağ bilimi gelişmeye 
başlamıştır. 1736’da Königsberg köprüleri’yle orta-
ya çıkan ağ biliminde 1950 yılında ‘rassal ağ’ kavra-
mı ortaya atılmıştır. 1970’li yıllarda ‘Zayıf Bağların 
Gücü’ önemli bir gelişmeye yol açmıştır. 21. yüzyılın 
başlarında ise İnternet’in gelişimi ve ağ çizimlerinin 
yapılabilmesiyle bu alandaki gelişmelerde büyük hız 
kazanılmıştır. Sosyal medyanın hayatımıza girmesi de 
dünyü çapında kolaylıkla çok sayıda ağa sahip olun-
masını sağlamıştır.

Ağların analizi ile nelerin bulunduğunu açıklamak
Ağ bilimi büyük ölçüde 2000’li yılların başından baş-
layarak gelişmiştir. Ağ biliminin gelişiminde Euler, 
Paul Erdős, Alfred Rényi, László Barabási, Stanley 
Milgram ve Mark S. Granovetter gibi araştırmacılar 
etkili olmuşlardır. Önceleri rassal olduğu düşünülen 
ağların daha sonraları rassal olmadıkları ortaya çık-
mıştır. Ağ bilimi alanında yapılan çalışmalarla sosyal 
ağlardaki zayıf ve kuvvetli bağların, merkezi düğüm-
lerin önemi anlaşılmış; ağların analizi yoluyla biçim-
sel olmayan ilişkilerin incelenebileceği, hastalıkların 
nasıl bulaştığının ve arkadaşlıkların nasıl oluştuğu-
nun anlaşılabileceği ortaya çıkmıştır. 
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi karmaşık sistemin özelliklerin-
den biri değildir?

a. Büyüklük 
b. Çok boyutluluk
c. Kestirilemezlik
d. Kolay tanımlanamazlık 
e. Uygunluk

2. Geleneksel olarak bilimde, aşağıdakilerden hangisi söz 
konusudur?

a. Açıklayan değişkenler yardımıyla açıklanan değiş-
kenler

b. Ağ paradigması
c. İki yönlü etkileşimler
d. Açıklanan değişkenler yardımı ile açıklayan değiş-

kenler
e. Değişken uyuşmazlığı

3. ‘Çizgeleri ağların……………..olarak düşünebiliriz.’ 
Cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru 
şekilde tamamlar?

a. tamamı 
b. yarısı
c. iskeletleri 
d. ortak noktaları 
e. büyüklükleri 

4. Aşağıdakilerden hangisi bir ağ değildir?
a. Twitter
b. Facebook 
c. Arkadaşlık ağı
d. y=a+bx 
e. Instagram

5. Bir çizgede aşağıdaki kümelerden hangisi bulunur?
a. Düğümler ve bağlantıları 
b. Düğümler ve konumları
c. Bağlantılar ve sıklıkları 
d. Bağlantılar ve uzunlukları 
e. Bağlantılar ve özellikleri

6. “N ve L bir ağdaki…………ve …………….sayılarını 
gösterir” Cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden 
hangisi doğru şekilde tamamlar?

a. Düğüm-hücre
b. Hücre-düğüm 
c. Düğüm-toplam bağlantı
d. Bağlantı-düğüm 
e. Düğüm-konum

7. Ekonomik krizler, hastalıkların yayılması, terör tehlikesi 
ile ağların ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?

a. Ağlarda karşılıklı bağımlılığın artması ile ilişkilidir.
b. Ağların küçülmesi ile ilişkilidir.
c. Ağlardaki düğüm sayısı ile ilgilidir.
d. Ağlardaki sistemler ile ilgilidir.
e. Ağlar ile ilişkisi yoktur.

8. Çizge kuramını ortaya çıkaran makaleyi aşağıdaki araş-
tırmacılardan hangisi yazmıştır?

a. Paul Erdös
b. Leanhard Euler
c. Lászlo Barabási
d. Mark S. Granovetter
e. Alfrea Rényi

9. Küçük dünya hipotezini ortaya çıkaran araştırmacı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

a. Lászlo Barabási
b. Paul Erdös
c. Leanhard Euler
d. Stanley Milgram
e. Mark S. Granovetter

10. Bir ağın değerinin ağdaki düğüm sayısının karesi (N2) ile 
orantılı olduğunu anlatan yasa aşağıdakilerden hangisidir?

a. Metcalfe yasası
b. Euler yasası 
c. Erdös sayısı 
d. Granovetter yasası
e. Moore yasası
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. e Yanıtınız yanlış ise “Karmaşıklık” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz. 
2. a Yanıtınız yanlış ise “Karmaşıklık” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
3. c Yanıtınız yanlış ise “Ağ Kavramı ve Farklı Alanlarda-

ki Ağlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
4. d Yanıtınız yanlış ise “Ağ Kavramı ve Farklı Alanlarda-

ki Ağlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. a Yanıtınız yanlış ise “Çizge Kuramı ve Sosyal Ağların 

Gelişimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. c Yanıtınız yanlış ise “Çizge Kuramı ve Sosyal Ağların 

Gelişimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. a Yanıtınız yanlış ise “Çizge Kuramı ve Sosyal Ağların 

Gelişimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. b Yanıtınız yanlış ise “Çizge Kuramı ve Sosyal Ağların 

Gelişimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. d Yanıtınız yanlış ise “Ağların Analizi ile Sağlanan Kat-

kılar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. a Yanıtınız yanlış ise “Ağların Analizi ile Sağlanan Kat-

kılar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1
Karmaşıklık, kolaylıkla tanımlanamayan ve kestirilemeyen 
ilginç yapı ve desenler olarak tanımlanabilir. Karmaşıklığın 
başlıca nedenleri “büyüklük” ve “çok boyutluluk” olarak ifade 
edilebilir.

Sıra Sizde 2
Arkadaşlık paradoksu, ilk olarak Scott L. Feld tarafından öne 
sürülmüştür. Birçok kişi arkadaşlarından daha fazla arkadaşa 
sahip olduğuna inanır, Scott L. Feld ise tam tersine arkadaşla-
rınızın ortalama arkadaş sayılarının sizden büyük olduğunu 
ve onların daha popüler olduklarını anlatır.

Sıra Sizde 3
Granovetter göre ağların içinde kuvvetli ve zayıf bağlantılar 
sırası ile toplulukların, grupların, organizasyonların içindeki 
ilişkiler ve arasındaki bağlardır. Kuvvetli bağlarda etkileşim 
sıklığı yüksek, duygusal yoğunluk ve yakınlık fazladır. Za-
yıf bağların sayısı çoktur ve bu bağlarda duygusal yoğunluk 
az, etkileşim sıklığı düşüktür. Kuvvetli bağlarda ise karşılıklı 
ilişkiler (reciprocal) sık gözlenir, buna karşılık zayıf bağlarda 
karşılıklı ilişkiler sık gözlenemez. Zayıf bağları sürdürmenin 
maliyeti düşük olduğu için iş haberleri alma konusunda in-
sanlar çok sayıda zayıf bağa, az sayıda da kuvvetli bağa sa-
hiptirler.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı



Sosyal Ağ Analizi18

Yararlanılan ve Başvurulabilecek 
Kaynaklar
Barabási, A.L. ve Albert, R. (1999). Emergence of scaling in 

random networks. Science, 286, 509–512.
Barabási, A.L. (2003). Linked: How everything is connected 

to everything else and what it means. New York: Penguin 
Group.

Barabási, A.L., Gulbahce, N., Loscalzo, J. (2011). Network 
medicine: A network-based approach to human disease. 
Nature Reviews Genetics, 12, 56-68. Doi:10.1038/nrg291

Barabási, A.L. (2012). Network science: Luck or reason. 
Nature 489, 507–508. Doi:10.1038/nature11486

Barabási, A.L. (2013). Network science. Philosophical 
Transactions of the Royal Society A, 371, 20120375. Doi: 
10.1098/rsta.2012.0375

Beal, V. Social Media. http://www.webopedia.com/TERM/S/
social_media.html (Erişim tarihi: 15.06. 2015)

Bullas, J. (2014). 22 Social Media Facts and Statistics 
You Should Know in 2014. http://www.jeffbullas.
com/2014/01/17/20-social-media-facts-and-statistics-
you-should-know-in-2014/#bZdcXgk1cymTSWCU.99 
(Erişim tarihi: 19.06.2015)

Cook, R. (2011). Researchers Build Largest Protein 
Interaction Map to Date. Harvard Medical School. 
(Erişim tarihi: 12.06.2015)

Feld, S.L. (1991). Why Your Friends Have More Friends Than 
You?. American Journal of Sociology, 96 (6), 1464-1477.

Goh, K., Cusick, M. E., Valle, D., Childs, B., Vidal M. ve 
and Barabási, A.L. (2007). The human disease network. 
PNAS, 2007, 104 (21) 8685–8690. http://www.pnas.org/
content/104/21/8685.full.pdf (Erişim tarihi: 02.07.2015)

Granovetter M.S. (1973). The Strength of Weak Ties. 
American Journal of Society, 78 (6), 1360-1380.

Greenwood, V. (2015). Newly Discovered Networks among 
Different Diseases Reveal Hidden Connections. http://
www.scientificamerican.com/article/newly-discovered-
networks-among-different-diseases-reveal-hidden-
connections/ (Erişim tarihi: 22.06.2015)

Greenwood, V. (2015). Networks Reveal the Connections 
of Disease. https://www.quantamagazine.org/20150129-
networks-reveal-the-connections-of-disease/ (Erişim 
tarihi: 13.06.2015)

Gürsakal, N., Alkış, S., Tüzüntürk, S. ve Ünlü, M. (2008). 
Social Network Analysis of Trust Networks among 
Geography Trainee Teachers and It’s Possible Reflections 
to Education. Ozean Journal of Applied Sciences, 1 (1), 59-
78. http://www.ozelacademy.com/ojas_v1i1.htm

Gürsakal, N.,, Oğuzlar, A., Aydın Z.B., Tüzüntürk, S. (2009). 
Measuring trust in an intra- organisational context 
using Social Network Analysis. International journal of 
management & enterprise development : IJMED, 6 (4), 
494-512. http://dx.doi.org/10.1504/IJMED.2009.024238

Llorente, A., Garcia-Herranz, M., Cebrian, M. ve Moro, E. 
(2014). Social media fingerprints of unemployment. 
Cornell University Library. http://goo.gl/AKEVCs 
(Erişim tarihi: 19.06.2015)

Memmesheimer, R. M., ve Timme, M. (2010). Synchrony and 
Precise Timing in Complex Neural Networks. Handbook 
on Biological Networks: World Scientific Lecture Notes 
in Complex Systems, (Ed: S. Boccaletti, V. Latora, Y. 
Moreno). New York, ABD. http://www.fulviofrisone.
com/attachments/article/412/handbook%20on%20
biological%20networks%20-%20boccaletti.pdf (Erişim 
tarihi: 17.06.2015)

Milgram, S. (1967). The small world problem. Psychology 
Today 2, 1 (1), 60–67. 

Page, S.E. (2010). Diversity and Complexity. Princeton 
Üniversitesi Basımevi. Princeton, New Jersey, ABD. 
http://press.princeton.edu/chapters/s9208.pdf (Erişim 
tarihi: 15.06.2015)

Smith, M. A., Shneiderman, B., Milic-Frayling, N., Mendes 
Rodrigues E., Barash, V., Dunne, C., Capone, T., Perer, 
A. ve Gleave, E., Analyzing (Social Media) Networks with 
NodeXL, http://hcil2.cs.umd.edu/trs/2009-11/2009-11.
pdf (Erişim tarihi: 17.06.2015)

Smith, M.A., Shneiderman, B., Milic-Frayling, N., Rodrigues, 
E.M., Barash, V., Dunne, C., Capone, T., Perer, A., Gleave, 
E. (2009). Analyzing (Social Media) Networks with 
NodeXL. http://hcil2.cs.umd.edu/trs/2009-11/2009-11.
pdf (Erişim tarihi: 15.06.2015)

Wells, D. (1988). Which is the most beautiful?. Mathematical 
Intelligencer. 10 (4), 30-31.

Yang, J. ve Leskovec, J. (2014). Overlapping Communities 
Explain Core-Periphery Organization of Networks. 
Stanford Infolab Technical Report, October 14, 2014. 
http://ilpubs.stanford.edu:8090/1103/2/paper-IEEE-full.
pdf (Erişim tarihi: 21.06.2015)

ZME Science. Neural Netwrork. http://www.zmescience.com 
(Erişim tarihi: 01.06.2015)





w

2
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Yönlü ve yönsüz, tartılı ve tartısız ağlar arasındaki farkı açıklayabilecek,
Derece, ortalama derece, derece dağılımı kavramlarını tanımlayabilecek,
Komşuluk matrisi verilen bir ağı çizebilecek ve çizili bir ağın komşuluk matri-
sini geliştirebilecek,
Ağ türleri ve ağ yoğunluğunu açıklayabilecek,
En kısa patika algoritmasını uygulayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 Yönlü	Ağ
•	 Yönsüz	Ağ
•	 Derece
•	 Ortalama	Derece
•	 Derece	Dağılımı
•	 Komşuluk	Matrisi

•	 Tek	Parçalı	Ağ
•	 İki	Parçalı	Ağ
•	 Çok	Parçalı	Ağ
•	 Ağ	Yoğunluğu
•	 Patika

İçindekiler








Sosyal Ağ Analizi Temel Kavramlar

•	 GİRİŞ
•	 YÖNLÜ	VE	YÖNSÜZ,	TARTILI	VE	
TARTISIZ	AĞLAR

•	 DERECE,	ORTALAMA	DERECE	VE	
DERECE	DAĞILIMI

•	 KOMŞULUK	MATRİSİ
•	 AĞ	TÜRLERİ	VE	AĞ	YOĞUNLUĞU
•	 PATİKA,	EN	KISA	PATİKA	VE	ORTALAMA	
PATİKA	UZUNLUĞU

SOSYAL AĞ ANALİZİ



GİRİŞ
Sosyal ağlarda düğümler “aktör” adını almaktadır. Örneğin; bir aktörün (bir insan) ar-
kadaşlık bağlantılarından oluşan ağ “ego ağı” adını alır. Sözünü ettiğimiz bu tür sosyal 
ağların, iş bulma olasılıklarını kariyer başarılarını etkileyip etkilemediği, yeniliklerin ya-
yılmasında ağların ne gibi bir fonksiyonu olduğu, firmalar arası iş birliği ağları ve ağların 
liderliğe olan etkileri yapılan araştırmalarla incelenmiştir. Bir aktörün sosyal ağının ona 
sosyal bir sermaye sağlayıp sağlamadığı da yine araştırılan konular arasındadır. Ancak şu 
bir gerçek ki, günümüzde sosyal ağlar anketlerle incelenemeyecek kadar büyümüştür ve 
bu tür araştırmaların bilgisayar ve İnternet olmaksızın gerçekleştirilebilmesi kolay değil-
dir. 

İkinci ünite yönlü ve yönsüz ağ kavramı ile başlıyor. Bu ünitede en temel konu; derece, 
ortalama derece ve derece dağılımı kavramları. Az önce belirtilen çerçevede okuduğu-
nuz bu ünitenin uygulamalarında NodeXL ve Pajek adlı açık kaynak kodlu iki program 
kullanacağız. Bu nedenle, bu ünite ile ilgilenmeden önce bu programları bilgisayarınıza 
İnternet’ten indirerek kurmanız yararlı olacaktır.

YÖNLÜ VE YÖNSÜZ, TARTILI VE TARTISIZ AĞLAR
Bu bölümde, düğümler arasındaki bağlantıların yönüne ve ağırlığına (gücüne) göre nasıl 
adlandırıldıklarına değinilecek, ayrıca ikili ve üçlü bağlantılardan söz edilecektir.

Yönlü ve Yönsüz Ağlar
Ağlar yolu ile iletişim kurarız, bilgiyi paylaşı-
rız, yönetiriz. Örneğin, Şekil 2.1’de gördüğünüz 
4 düğümlü basit ağda, 1 düğümünden 4’e ve 4 
düğümünden 1’e giden bir şeyler (ürün, para, 
haber, bilgi, e-posta, telefon açma) bulunmak-
tadır. Aynı şekilde, 1’den 2’ye ve 3’e de bir şeyler 
aktarılmaktadır. 2 düğümünden ise, 3’e ve 4’e 
bir şeylerin gönderildiğini anlıyoruz. Yine Şekil 
2.1’de, iki tanesi 1-4 arasında olmak üzere top-
lam 6 bağlantı söz konusudur.

Dikkat ederseniz, Şekil 2.1’de düğümler arası-
na oklar çizilmiştir. Oklar; bir düğümden diğeri-
ne olan bağlantının, gönderilenlerin yönünü bize 
göstermektedir. Örneğin Şekil 2.1 Twitter’da biri-

Temel Kavramlar

Şekil 2.1

Yönlü Ağ

4

2

3

1
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lerinin birilerini izlemeleri ile ilgili olabilir. Bu bağlamda; 1 düğümü 2 düğümünü, 1 düğümü 3 
düğümünü ve yine 1 düğümü 4 düğümünü izlemektedir.  4 düğümü ile 1 düğümü birbirlerini 
karşılıklı olarak izlemektedir. 2 düğümü ise 3 ve 4 düğümlerini izlemektedir.

Şekil 2.2’de ise yine 4 düğümden oluşan bir ağ 
görülmektedir. Bu ağda 1-2, 1-3 ve 3-2 düğümleri 
arasında bir ilişki söz konusudur, ancak bu ilişki-
lerin yönü söz konusu değildir. Şekil 2.2’deki ağda 
3 bağlantı bulunmaktadır. Örneğin, bu tür bir şekil 
bize Facebook’taki arkadaşlıkları gösterebilir. Akra-
balıkları veya evlilikleri de Şekil 2.2 gibi bir çizge ile 
gösterebiliriz. Bu tür ağlarda, gönderilenlerden çok 
ortaklık, arkadaşlık, aynı kulübe üye olmak gibi bazı 
paylaşılan özellikler karşımıza çıkmaktadır. Şekil 
2.2’de dikkati çeken bir başka nokta ise, 4 numaralı 
düğümün hiçbir bağlantısının olmamasıdır. Bu dü-
ğüm diğer düğümlerle etkileşim içinde değildir; ne 
onları etkilemekte ne de onlardan etkilenmektedir.

Bir kişi bir başka kişiye telefon açtığında, bu tür çizgede iki kişiyi bağlayan çizgide, belirli 
bir yöne sahip bir ok olması doğaldır. Daha sonra, telefon açılan kişi ona telefon açana tele-
fon açarsa, doğal olarak ok her iki yönde de olacaktır. Oysa nişanlı veya evli iki kişi arasında 
veya ortak iş yapan iki şirket arasında bu tür bir ok ve okun yönü söz konusu değildir. Bu 
verdiğimiz örnekler çerçevesinde bağlantılar ve ağlar yönlü (directed) veya yönsüz (undirec-
ted) olarak iki sınıfta düşünülebilir. Yönlü ağlarda, düğümlerden gönderilen soyut veya so-
mut bir şeyler söz konusudur ve çizgelerde, bunlar oklarla gösterilir. Yönlü ağlarda bağlantı 
tek yönlü olabileceği gibi iki yönlü de olabilir. Buna karşılık, yönsüz ağlarda ise, sadece pay-
laşılan ortak özellikler vardır ve bağlantılar ok işaretinin yer almadığı bir çizgi şeklindedir. 
Yönsüz ağlarda bağlantılar simetriktir. Yönlü ağlara örnek olarak, Twitter ve telefon açmak; 
yönsüz ağlara örnek olarak ise, Facebook ve akrabalık, arkadaşlık ilişkileri verilebilir.

Eğer bir ağın gösterimi olan bir çizgede kullanılan bağlantılarda oklar varsa o ağ yönlü; yok-
sa ağ yönsüzdür. Yönlü ağlarda okun yönü hangi düğümden hangi düğüme doğru bir bağ-
lantının gerçekleştiğini gösterir. Ayrıca matematiksel olarak yönlü ağlarda düğümler sıralı 
ikililer (ordered pairs) biçiminde iken, yönsüz ağlarda ise sırasız ikililer (unordered pairs) 
biçimindedir. Kısaca, yönlü ağlarda bağlantının hangi düğümden hangi düğüme olduğu be-
lirlidir. Buna karşılık yönsüz ağlarda bağlantının yönü söz konusu değildir.

İkili ve Üçlü Bağlantılar
Ağ analizlerinde diadik ilişkiler iki düğüm arasındaki ikili ilişkilerdir. Yine ağ analizinde 
üç düğüm arasındaki bağlantılar ise triadik bağlantılar olarak adlandırılır. Şekil 2.3’te de 

görüldüğü gibi yönlü ağlarda iki düğüm arasında üç tür bağlantı 
olabilir:
•	 İki	düğüm	arasında	hiçbir	bağlantı	olmayabilir
•	 İki	düğüm	arasında	tek	yönlü	bir	bağlantı	olabilir.	
•	 İki	düğüm	arasında	karşılıklı	(reciprocal)	bir	bağlantı	olabilir.

Şekil 2.2

Yönsüz Bir Ağ

3

2

4

1

Şekil 2.3

Yönlü Ağlarda İkili 
Bağlantılar
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Granovetter, “Zayıf Bağların Gücü” adlı makalesinde Şekil 2.4’teki 201 no’lu üçlünün 
sık görülmediğini bunun “yasaklanmış üçlü” olduğunu belirtir (Granovetter, 1973). Di-
ğer bir deyişle üç arkadaştan B ve C kişileri A ile karşılıklı bağlantılar içindeyse, örneğin 
birbirlerine telefon açıyorlarsa; B ile C’nin arasında bağlantı olmaması olasılığı düşüktür.

Üçlüler yardımı ile sosyal ilişkilerde “düşmanımın düşmanı benim dostumdur” görü-
şü de bir çizge ile açıklanabilir. Şekil 2.5’te görüldüğü gibi, A ve B düğümleri C’den hoş-
lanmamaktadır ve aralarında düşmanlık söz konusudur.  Eğer A,“düşmanımın düşmanı 
benim dostumdur” görüşündeyse bu arada B ile iyi ilişkiler kuracaktır.

Şekil 2.4

Yönlü Ağlarda Üçlü 
Bağlantı Türleri 
(Triads)

Kaynak: Nooy vd. 
(2005)

4-021D3-1022-0121-003

5-021U

9-030T 10-030C 11-201

7-111D 8-111U

12-120D

16-30013-120U 14-120C 15-210

5-021U

Şekil 2.5

“Düşmanımın 
Düşmanı Dostumdur.”

A B

C
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Eğer Pajek yardımı ile bir ağdaki üçlüleri (triads) saydırmak istersek, şu komutlarla 
ilerlemeliyiz:

Network>Info>Triadic Census

Eğer bir sosyal ağda iki kişi ortak bir arkadaşa sahip ise, o iki kişinin de gelecekte artan 
bir olasılıkla arkadaş olmaları beklenir ve bu olguya “üçlü kapanma”(Triadic closure) adı 
verilir. Eğer A düğümünün B ve C düğümleri ile bağlantıları varsa ve eğer bu bağlantılar 
kuvvetli bağlarsa, özellikle B-C bağının oluşması olasıdır (Leskovec, 2007).

Yönlü ağlarda iki düğüm arasında ne tür bağlantılar vardır?

Tartılı ve Tartısız Ağlar
Ağlar, tartılı (weighted) olabilecekleri gibi tartısız (unweighted) da olabilirler. Eğer i ve j dü-
ğümlerinin arasındaki bağlantı wij =1 ise ve diğer bütün düğümler arasındaki bağlantıların 
değeri 1’e eşitse bu ağ tartısız bir ağdır. Oysa cep telefonu ile konuşan iki kişinin konuştukları 
süreler veya bu sürelerin toplamı, ağda tartı olarak alınabilir ve bu tür ağlar tartılı ağlar olarak 
adlandırılırlar. Benzer şekilde, verilen borç miktarları ve yapılan ithalat/ihracat miktarları da 

tartı olarak alınabilir.
Şekil 2.7’yi incelersek, 

bu şekilde çizilen 3 düğümlü 
ve 3 bağlantılı yönsüz bir ağ 
görmekteyiz. Şekil 2.7’nin 
farkı, bu ağda bağlantıların 
güçlerinin birbirinden fark-
lı olmasıdır. Örneğin; A ile 
B arasındaki bağlantı çok 
güçlü, A ile C arasındaki 
bağlantı daha zayıf ve B ile 
C arasındaki bağlantı ise en 
güçsüz bağlantıdır. 

Şekil 2.6

Pajek ile Üçlüleri 
Saydırmak

1

Şekil 2.7

Bağlantılarının Gücü 
Farklı, Yönsüz Bir 
Çizge

A

C

B
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Şekil 2.8’de ise yine bağlantılarının gücü farklı yönlü bir ağ görüyoruz. Bu ağda 6 dü-
ğüm ve 9 bağlantı bulunmaktadır. Ağda 9 bağlantı olmasının nedeni, A ile B düğümleri 
arasında çift yönlü bir bağlantının bulunmasından kaynaklanmaktadır.

Tartısız ağları açıklayınız.

DERECE, ORTALAMA DERECE VE DERECE DAĞILIMI
Bir ağdaki düğüm (sosyolojik anlamda aktör) sayısı, “ağ büyüklüğü” adını alır ve ağ bü-
yüklüğü N ile gösterilir. Bir ağın düğüm sayısı arttıkça o ağdaki karmaşıklık artar. Yönlü 
bir ağ için maksimum bağlantı sayısı N(N-1) ile yönsüz bir ağ için ise maksimum bağlantı 
sayısı N(N-1) / 2 ile hesaplanır. N(N-1) / 2 sayısı bize aynı zamanda bir ağdaki düğüm 
çifti sayısını gösterir. Tablo 2.1’de ağdaki düğüm sayısına, çeşitli ağ büyüklüklerine ve ağın 
yönlü veya yönsüz olmasına göre hesaplanmış maksimum bağlantı sayılarını görüyoruz. 

Ağdaki düğüm sayısı Ağ yönlü mü? Maksimum bağlantı sayısı

3 Evet N(N-1)=3.2=6

3 Hayır N(N-1)	/	2=(3.2)/2=3

4 Evet N(N-1)=4.3=12

4 Hayır N(N-1)	/	2=(4.3)2=6

5 Evet N(N-1)=5.4=20

5 Hayır N(N-1)	/	2=(5.4)/2=10

6 Evet N(N-1)=6.5=30

6 Hayır N(N-1)	/	2=(6.5)/2=15

10 Evet N(N-1)=10.9=90

10 Hayır N(N-1)	/	2=(10.9)/2=45

Derece, bir düğümün bağlantılı olduğu komşu sayısıdır. Yönlü ağlarda bir ağdaki dü-
ğümlerin gelen dereceleri, giden dereceleri ve toplam dereceleri söz konusudur. Örneğin; 

Şekil 2.8

Bağlantılarının Gücü 
Farklı, Yönlü Bir Ağ

B

A

F

E

C

D

2

Tablo 2.1
Yönlü ve Yönsüz 
Ağlarda Maksimum 
Bağlantı Sayıları
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Şekil 2.9’daki ağda, 1 düğümüne gelen 2 bağlantı ve yine 1 düğümünden giden 2 bağlantı 
vardır. Diğer yandan, 3 düğümüne gelen derece anlamında 3 ve giden derece anlamında 
da yine 3 bağlantı bulunmaktadır.

Şekil 2.9’daki çizge ile gösterilen ağın gelen, giden ve toplam derecelerini şöyle sırala-
yabiliriz:

Düğüm No. Gelen derece Giden derece Toplam derece

1 2 2 4

2 1 1 2

3 3 3 6

4 2 1 3

5 1 1 2

6 2 0 2

En yüksek dereceye sahip olan düğümler, bir anlamda ağdaki akışı kontrol edebilecek güce 
sahip olan “merkezî düğümler”dir (hubs). Merkezî düğümlerin gelen ve giden bağlantıları 
yüksektir. Eğer bir merkezî düğümün gelen bağlantı derecesi yüksek ise, bunun anlamı o 
düğüme çok fazla danışıldığı olabilir. Yine bir merkezî düğümün giden bağlantı derecesi 
yüksek ise, o zaman da bunun anlamı, bu düğümün sağa sola çok fazla talimat verdiği, görüş 
bildirdiği veya haber verdiği anlamında olabilir. Merkezî düğümler bir ağdaki önemli dü-
ğümlerdir. Sosyal ağ analizinde merkezî düğümlerin belirlenmesi önemlidir.

Bir i düğümünün derecesini ki ile gösteriyoruz. Yönsüz bir ağda toplam bağlantı sayısı 
olan toplam derece, düğümlerin derecelerinin toplamıdır:

   

L =
1

2
k

ii=1

N

∑

Burada kullanılan ½ , bağlantıların her iki düğüm için de sayılması nedeniyle kullanıl-
maktadır. Yönsüz bir ağ için ortalama derece şu şekilde hesaplanır:

Şekil 2.9

Yönlü Bir Çizge
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< k >   
1

N
k

ii=1

N

∑ =
2L

N

Yönlü ağlar için gelen (in) ve giden (out) derece toplamı, toplam dereceye eşit olacaktır:

  
ki = k

i
gelen

+ k
i
giden

Yönlü bir ağ için toplam bağlantı sayısı şöyle hesaplanabilir:

   
L = k

i
gelen

i=1

N

∑ = k
i
giden

i=1

N

∑

Yönlü bir ağ için ortalama derece ise şu şekilde hesaplanır:

   

L = (k
gelen ) =

1

2
k

i
gelen

i

N

∑ = (k
giden ) =

1

N
k

i
giden

i

N

∑

Tablo 2.2’de, gerçek hayattan elde edilen verilerle çizilen çeşitli ağların düğüm, bağlantı 
sayılarını ve ortalama derecelerini görmekteyiz. 

Ortalama derece hesaplanırken yönsüz ağlarda 2L/N ve yönlü ağlarda ise L/N formülünün 
kullanıldığına dikkat ediniz.

Ağ Düğümler Bağlantılar Yönlü/
Yönsüz

Düğüm 
Sayısı 

(N)

Bağlantı 
Sayısı (L)

Ortalama 
Derece 

<k>

İnternet Router’ler İnternet	
bağlantıları Yönsüz 192244 609066 2L/N=6,34

www web	
sayfaları Link’ler Yönlü 325729 1497134 L/N=4,60

Elektrik	Hatları Güç	
merkezleri Kablolar Yönsüz 4941 6594 2L/N=2,67

Cep	telefonu	
aramaları Aboneler Aramalar Yönlü 36595 91826 L/N=2,51

e-posta e-posta	
adresleri e-postalar Yönlü 57194 103731 L/N=1,81

Bilimsel	iş	birliği	
ağları

Bilim	
insanları

Ortak	
yazarlık Yönsüz 23133 93439 2L/N=8,08

Aktörlerin	ağları Aktörler Ortak	rol	
alma Yönsüz 702388 29397908 2L/

N=83,71

Atıf	ağları Sayfalar Atıflar Yönlü 449673 4689479 L/N=10,43

E.Coli	
metabolizma Metabolitler Kimyasal	

reaksiyonlar Yönlü 1039 5802 L/N=5,58

Protein	
etkileşimleri Proteinler Etkileşimler Yönsüz 2018 2930 2L/N=2,90

Derece Dağılımı 
Derece dağılımı pk ise bize bir ağda rassal olarak seçilen bir düğümün k derecesine sahip 
olması olasılığını verir. N’nin bir ağdaki toplam düğüm sayısı ve Nk’nın bir ağda k derece-
sine sahip düğüm sayısı olduğunu hatırlayarak, Nk değerlerini N’ye bölerek bu değerleri 
normalize edip olasılık toplamlarını 1 yapabiliriz:

  
pk =

Nk

N

Tablo 2.3
Ağların Düğüm, 
Bağlantı Sayıları ve 
Ortalama Dereceleri 
(Barabási, 2014)
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Ağlar için derece dağılımı pk çok önemlidir çünkü bu dağılım ağın dirençli bir ağ olup 
olmadığından, ağda virüslerin yayılmasına kadar birçok gelişmeyi belirler. Ayrıca derece 
dağılımı, ağların türünün belirlenmesinde kullanılan ağın DNA’sı gibidir. 

Şekil 2.10’daki çizgenin derece dağılı-
mını şu şekilde hesaplayabiliriz. Düğüm-
lerden hiçbiri 0 bağlantıya sahip olmadı-
ğı çizgede izole bir düğüm olmadığı için 
0 bağlantı sayısının olasılığı da sıfırdır. 
Benzer şekilde çizgede 1 bağlantıya sahip 
düğüm de bulunmadığı için 1 bağlantıya 
sahip olma olasılığı da yine sıfırdır. İki 
bağlantıya sahip düğüm 4 no’lu düğüm-
dür. İki bağlantıya sahip tek bir düğüm 
olduğu için bu olasılık 1/5=0,2 olarak 
hesaplanır. Üç bağlantıya sahip düğüm-
ler 2 ve 5 no’lu düğümlerdir. Bu nedenle 
üç bağlantıya sahip olma olasılığı 2/5= 
0,4 olur. Dört bağlantıya sahip düğüm 
tek bir düğümdür ve bu düğüm 3 nolu 

düğümdür. O hâlde 4 bağlantıya sahip olma olasılığı 1/5=0,2 olarak hesaplanır. Çizgede 
beş bağlantıya sahip düğüm olmadığı için beş bağlantıya sahip olma olasılığı sıfırdır. Son 
olarak altı bağlantıya sahip olan bir tek 1 no’lu düğüm olduğu için bu olasılık yine 1/5 = 
0,2’dir.

Bağlantı sayısı 0 1 2 3 4 5 6

Olasılık 0 0 0,2 0,4 0,2 0 0,2

Az önce bulduğumuz derece dağılımında, düğümlerin gelen ve giden olmak üzere 
toplam bağlantı sayılarını göz önüne aldık ve genel anlamda bir derece dağılımı hesap-
ladık. Oysa gelen derece dağılımı ve giden derece dağılımlarını ayrı ayrı oluşturmak da 
mümkündür.

Düğüm No. Gelen bağlantı sayısı

1 2

2 1

3 2

4 2

5 2

Gelen Bağlantı sayısı 0 1 2

Olasılık 0 0,2 0,8

Şekil 2.10

Beş Düğümlü Yönlü 
Bir Ağ
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3
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5

Tablo 2.4

Tablo 2.5

Tablo 2.6
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Düğüm No. Giden bağlantı sayısı

1 4

2 2

3 2

4 0

5 1

Giden Bağlantı sayısı 0 1 2 3 4

Olasılık 0,2 0,2 0,4 0 0,2

Derece dağılımı neyi ifade eder?

KOMŞULUK MATRİSİ
Komşuluk matrisini bir Aij matrisi şeklinde düşünürsek ve bu matrisin bağlantılarının 
değerleri 1 ise, bu matrisin elemanları şu şekilde olur:

Eğer j’den i’ye bir bağlantı varsa Aij =1
Eğer j’den i’ye bir bağlantı yoksa Aij = 0  olur.
Eğer komşuluk matrisi yönsüz bir ağın komşuluk matrisiyse, bu matris simetrik bir 

matristir Aij = Aji  ve  Aii =0    olur ve ayrıca derecelerin satır toplamları, sütun toplamla-
rına eşit olur:

   
k

i
= A

ijj=1

N
∑ = A

iji=1

N
∑

Yönsüz bir ağ için toplam bağ sayısı ile ortalama derece sayısı şu şekilde hesaplanabilir:

   
L =

1

2
A

iji, j=1

N
∑           < k >=

2L

N

Buna karşılık, yönlendirilmiş ağların komşuluk matrisi simetrik olmak zorunda de-
ğildir. Yönsüz ağlarda Aij ≠ Aji ve Aii =0 olur ve satır toplamları sütun toplamlarına eşit 
olmak zorunda değildir. Gelen ve giden bağlantıların sayısı veya değerlerinin toplamı aynı 
olmak zorunda değildir:

   
k

i
gelen

A
ijj=1

N
∑

   

k
i
giden

A
ij

i, j=1

N

∑

Yönlendirilmiş bir ağ için ise toplam bağ sayısı ile ortalama derece sayısı şu şekilde 
hesaplanabilir:

   
L = A

iji, j=1

N
∑    < kgelen

>=< kgiden
>=

L

N

Komşuluk matrisi aşağıda verildiği gibi olan yönsüz bir ağı çizdiğimizde Şekil 2.11’deki 
ağı elde ederiz.

3

Tablo 2.7

Tablo 2.8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0

2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0

Şimdi verdiğimiz komşuluk mat-
risini ve Şekil 2.11’i inceleyerek bu 
ikisi arasındaki ilişkiyi netleştirelim. 
Örneğin; verilen komşuluk matri-
sinin 10. düğümüne ilişkin satırına 
baktığımızda 1 değerlerinin sadece 
3,5 ve 8. Sütunlarda olduğunu görü-
rüz. Şekil 2.11’e baktığımızda 10 no’lu 
düğümün 3,5 ve 8 no’lu düğümlerle 
yönsüz bir bağlantı içinde olduğunu 
görebiliriz. Bir örnek daha verelim. 
Komşuluk matrisinin birinci satırın-
daki 1 no’lu düğümün 2, 4 ve 9 no’lu 
sütunlarında 1 değeri yer almaktadır. 
Bu nedenle Şekil 2.11’de 1 no’lu dü-
ğüm 2, 4 ve 9 no’lu düğümlerle yön-
süz bir bağlantı içindedir.

Bu kez de izleyen başka bir komşuluk matrisi için Şekil 2.12’deki yönlü ağı çizelim.

1 2 3 4 5 6 7

1 0 1 0 1 0 0 0

2 0 0 1 0 0 0 0

3 1 0 0 0 0 2 0

4 0 0 1 0 0 0 0

5 0 0 1 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0

7 1 0 0 1 1 0 0

Şekil 2.11

Yönsüz Bir Çizge
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Tablo 2.9

Tablo 2.10
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Şekil 2.12’deki 3 no’lu düğümün 
bağlantılarını anlamak için komşu-
luk matrisine bakalım. Komşuluk 
matrisine 3 no’lu düğüm için satır 
olarak baktığımızda bu düğümden 
1 nolu düğüme 1 ve 6 no’lu düğü-
me ise 2 yönlü bağlantı görürüz. 
Gelen bağlantıları görmemiz için 
bu kez komşuluk matrisindeki 3 
no’lu sütuna bakmamız gerekir. 3 
no’lu sütunda 1 değerleri 2, 4 ve 5 
no’lu satırlarda olduğu için 2, 4 ve 5 
no’lu düğümlerden 3 no’lu düğüme 
gelen üç bağlantı söz konusudur. 3 
no’lu düğüm için gelen ve giden bu 
bağlantıları Şekil 2.12’de görebiliriz.

Uygulama: Komşuluk matrisi 
başlığı altında az önce bu matris-
lerle çizgelerin nasıl bir ilişki içinde oldukları açıklandı. Ancak yine de eksik olan nokta, 
bu matrislerin çizgelere nasıl dönüştürüldüğü sorusudur. Bu işin nasıl yapıldığını bilgisa-
yar programı kullanarak gösterebiliriz. Bu amaçla açık kaynak kodlu bir program olan ve 
Excel’in uzantısı olarak çalışan NodeXL programından yararlanacağız. 

Varsayalım ki bir iş yerinde Ali, Ayşe, Ahmet, Mehmet, Burç ve Berk çalışmaktadır ve 
belirli bir süre içinde birbirlerine gönderdikleri e-posta sayısı verilen komşuluk matrisin-
de olduğu gibidir. Örneğin; bu matrise göre Ali Ayşe’ye 4, Ahmet ve Mehmet’e ise birer 
e-posta göndermiştir. Kullanacağımız Aij komşuluk matrisi izleyen şekilde olsun ve bu 
matrise dayanarak, NodeXL yardımı ile yönsüz bir çizge çizelim.

ALİ AYŞE AHMET MEHMET BURÇ BERK Toplam

ALİ 0 4 1 1 0 0 6

AYŞE 4 0 1 4 1 0 10

AHMET 1 1 0 0 0 0 2

MEHMET 1 4 0 0 0 0 5

BURÇ 0 1 0 0 0 3 4

BERK 0 0 0 0 3 0 3

Toplam 6 10 2 5 4 3 30

Önce 6 düğümlü, 7 bağlantılı ağın verilerini NodeXL’e girelim. Sol altta “Edges”i (bağ-
lantılar) tıklayarak Şekil 2.13’ün sol tarafındaki ekran parçasında olduğu gibi düğüm-
ler arasındaki bağlantıları girelim. Aynı ekranda bu bağlantıların değerleri (güçleri) de 
“Width” sütununa girilsin. Daha sonra ise, bu kez de sol altta bulunan “Vertices”i (düğüm-
ler) tıklayarak, birinci sütuna düğümlerimizi ve daha sonra da “Label” (etiketler) sütunu-
na bu düğümlerin adlarını yazalım. Ayrıca, “Label Position”da (etiket pozisyonu)  sürekli 
olarak etiketlerin “Top Left” (üstte solda) yazılmasını isteyelim. Çizmek istediğimiz ağın 
yönsüz bir ağ olmasını sağlamak için ise, Şekil 2.13’te sol üstte görülen “Formüller” sözcü-
ğünün hemen altında bulunan ve çizeceğimiz çizgenin türünü gösteren Type (tür) karşı-
sında “Undirected” (yönsüz) sözcüğünün olması gerektiğini unutmayalım. 

Şekil 2.12

Yönlü Ağ
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Tablo 2.11
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Bu işleri yaptıktan sonra, en üst satırdaki NodeXL’i tıklayarak ikinci satırdaki “Show 
Graph” (çizge göster) ile Şekil 2.14’e ulaşırız. Burada ikinci satırdaki Type’ın (tür) karşısında 
“Undirected” (yönsüz) yazdığı için bu çizge Şekil 2.14’teki gibi yönsüz bir çizge olacaktır.

Şekil 2.13

Düğüm ve Bağlantıları Girmek İçin İki NodeXL Ekranı

Şekil 2.14

Yönsüz Çizge
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Şimdi ise aynı verileri kullanarak bu kez Type’ı “Directed” yapalım ve üstte solda 
ikinci satırdaki “Refresh Graph”ı (çizge yenile) tıklayarak Şekil 2.15’teki yönlü çizgeye 
ulaşalım. 

E-Posta verilerinden elde ettiğimiz çizgeyi şu şekilde yorumlayabiliriz: 
•	 Ayşe	en	fazla	bağlantıya	sahip	kişidir.	Onu	Ali	izlemektedir.
•	 Ayşe,	 Ali,	 Ahmet	 ve	 Mehmet	 arasında	 e-posta	 trafiği	 bulunmaktadır.	 Ali	 ile	

Ayşe’nin, Ayşe ile Mehmet’in bağları kuvvetlidir. Buna karşılık, Berk ile Burç bu 
gruba zayıf bir bağ ile bağlıdır.

•	 Berk	diğer	çalışanlarla	e-posta	yoluyla	iletişim	kurmamaktadır.	Sadece	Burç	ona	
tek bir e-posta göndermiştir.

•	 Ahmet,	Ali	ve	Ayşe’ye	zayıf	bağlarla	bağlıdır.	
Bu durumun iyileştirilmesi firmada daha verimli bir çalışma ortamı sağlayabilir.

AĞ TÜRLERİ VE AĞ YOĞUNLUĞU
Bu bölümde, düğümlerine göre ağ türlerinin nasıl adlandırıldıklarından söz edilecek, ar-
dından bağlantı sayılarına göre ağların seyrek ve yoğun şeklinde nitelendirilmesine ilişkin 
açıklamalar yapılacaktır.

Tek Parçalı, İki Parçalı ve Çok Parçalı Ağlar
Biz genelde aynı türden düğümlerden oluşan ağlarla ilgileniriz. Örneğin; insanların oluş-
turdukları sosyal ağlarda düğümler aynı türden olduğu için bu ağlar “tek parçalı ağ” adını 
alır. Kullanıcıları kullanıcılara veya dokümanları dokümanlara bağlayan ağlar tek parçalı 
ağlardır. Ancak bir ağda müşteriler ve ürünler gibi iki tür düğüm söz konusu ise o zaman 
bu ağ “iki parçalı ağ” adını alır (Şekil 2.16). 

Şekil 2.15

Yönlü Çizge
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Başka durumlarda ise düğüm türleri eğer ikiden de fazla ise o zaman bu ağ “çok par-
çalı ağ” adını alır. İki veya daha çok parçalı ağlarda düğüm türleri, farklı renk ve şekillerle 
gösterilebilir.  Ağ ölçülerinin çoğunluğu tek parçalı ağlar için geçerli olduğundan, iki veya 
çok parçalı ağları analiz etmek için önce bu ağlar tek parçalı biçime dönüştürülür ve he-
saplamalar daha sonra yapılır.

Şekil 2.17 ve Şekil 2.18’de tek parçalı ve iki parçalı ağ örnekleri görülmektedir. Bu ki-
tapta genelde tek parçalı ağ örnekleri ele alınmaktadır. Ancak ikinci şekilde görüldüğü 
gibi eğer düğümler iki sınıf olarak (alıcılar ve ürünler, filmler ve izleyenler gibi) belirleni-
yorsa, ağ iki parçalı (bipartite) bir ağ olur. 

Şekil 2.16

Daire ve Kare 
Şeklindeki İki Tür 
Düğümden Oluşan İki 
Parçalı Çizge

Kaynak: NCZR (2015)

Şekil 2.17

Tek Parçalı Tartılı Ağ 
ve Komşuluk Matrisi
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Şekil 2.18

İki Parçalı Tartılı Ağ 
ve Komşuluk Matrisi
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Gerçek Ağların Seyrekliği
Gerçek ağların düğüm (N) ve bağlantı sayıları (L) birbirinden çok farklıdır. Bir ağdaki 
bağlantı sayısı L=0 ile LMaks arasında değişir. Tam bir çizgede, maksimum bağlantı sayısı-
nı gösteren LMaks sayıda bağlantı bulunur. 

Şekil 2.19’da gördüğümüz 12 düğümlü ağ tam bir çizgedir ve bütün düğümler arasında 
bağlantılar bulunmaktadır.

LMaks = NC2 = N! / 2! (N-2)! = N. (N-1).(N-2)! / 2. (N-2)! = [N(N-1)] / 2 = 12 (11)/2 = 66

Gerçek ağlarda L değeri LMaks değerinden çok küçüktür ve bu durum bize gerçek ağların sey-
rek olduğunu gösterir. Seyrekliğin özellikle ağların bilgisayar belleklerinde saklanmasında 
bize kolaylıklar sağlayabileceği unutulmamalıdır.

Gerçek ağlarda düğüm sayısı (N) ve bağlantı sayısı (L) çok çeşitli değerler alabilir. 
Örneğin, yaşayan organizmalardan beyin haritası çıkarılan ilk canlı bir kurtçuk olan C. 
Elegans’tır ve onun sinir ağında 297 nöron (düğüm) ve 2345 sinaps (bağlantı) bulunmak-
tadır. İnsan beyninde ise, yüz milyar ( 1011) nöron ve bu nöronların her birinde ortalama 
7000 bağlantı bulunmaktadır. İnsan hücresinin genetik ağında düğüm olarak 20000 gen 
bulunmaktadır. Web’de trilyondan fazla (N>1012) web sayfası bulunmaktadır. Bir ağda 
bağlantı sayısı sıfır olabileceği gibi ağdaki maksimum bağlantı sayısı aşağıdaki formül ile 
hesaplanır:

   
LMaks = N C2 =

N (N –1)

2

Maksimum bağlantıya sahip ağın çizgesine ise, tam çizge (complete graph) adı verilir. 
Tam ağ çizgesi, rassal ağ çizgesi, ölçekten bağımsız ağ çizelgesi gibi belirli özelliklere sahip 
ağların çizgelerinin elde edilmesinde Pajek (okunuşu Pah-yek) programı kolaylıklar sağla-
maktadır. Bu nedenle, maksimum bağlantıya sahip tam bir ağın çizgesini Pajek programı 
ile şu komutlar yardımı ile çizebiliriz (Şekil 2.20):

Network>Create new Network> Complete Network>Directed
Bu komutlar: “Ağ>Yeni Ağ Oluştur>Tam Ağ>Yönlü Ağ” anlamındadır.

Şekil 2.19

Tam Ağ
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Daha sonra Şekil 2.21’deki ekranda beliren diyalog kutusunda, “Enter number of 
vertices”(düğüm sayısını gir) satırındaki boşluğa, istediğimiz düğüm sayısını (örnek 10) 
Şekil 2.21’de olduğu gibi girip OK tıklanır.

Bu işlemlerden sonra, Şekil 2.22’deki gibi izleyen komutlarla tam ağ çizilir:
Draw >Network
(Çiz>Ağ)

Şekil 2.20

Pajek ile Tam ve Yönlendirilmiş Bir Ağın Çizgesinin Çizimi

Şekil 2.21

Pajek ile Tam ve 
Yönlendirilmiş Bir 
Ağın Çizgesinin 
Çiziminde Düğüm 
Sayısının Girilmesi
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Elde edilen 10 düğümlü tam ağ çizgesi Şekil 2.23’te görülmektedir:

Şekil 2.22

Pajek Çizim Komutları

Şekil 2.23

Pajek ile Çizilen 10 
Düğümlü Yönlü Tam 
Çizge
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Aynı işi Şekil 2.21’de 10 düğüm yerine 50 düğüm girerek yaptığımızda ise, 50 düğümlü 
ağın tam çizgesi Şekil 2.24’te görüldüğü gibi olur:

Gerçek ağların sahip oldukları bağlantı sayıları L, maksimum bağlantı sayılarından 
küçüktür. Örneğin; web, sahip olabileceği maksimum bağlantı sayısının sadece 1/106 ka-
darına sahiptir. Diğer gerçek ağlar için de bu oran değişebilir ama ağların seyrek (sparse) 
olma olgusu değişmez. Ağların komşuluk matrislerinin seyrek matris olması olgusu, kul-
lanılan bilgisayar algoritmasında gereksiz alanları saklamadan sadece sıfır olmayan ele-
manları saklayarak önemli bir kazanım sağlamamıza yol açar.

Gerçek ağların seyrek ağlar olması olgusu, Metcalfe yasasını da etkiler. Ağların çoğun-
da tam bağlantı sayısının (maksimum bağlantı sayısı) sadece küçük bir oranının gerçekte 
yer alması, ağların değerinin N2 ile büyümediğini, belki de N sayısı ile doğrusal bir şekilde 
büyüdüğünü bize anlatır. Diğer yandan, ağlardaki bağlantıların değerleri birbirlerine eşit 
değildir. Öte yandan, bazı bağlantıların ağırlıklarının diğerlerine göre çok büyük olması 
da Metcalfe yasasının geçerliliğini etkiler.

Ağ Yoğunluğu 
Sosyolojik açıdan ağdaki uyumluluk, birliktelik, dayanışma ve aidiyet ağ yoğunluğu (den-
sity) ile ölçülür. Yoğunluk, düğümler arasındaki karşılıklı bağlantılı olmanın düzeyini öl-
çen bir ölçüdür. 

Bir ağın yoğunluğu, ağda var olan toplam bağlantı sayısının, maksimum (tüm olası) bağlantı 
sayısına bölünmesiyle bulunur.

Şekil 2.25’te verilen çizgenin yoğunluğunu hesaplayalım. Öncelikle aşağıda verilen 
komşuluk matrisindeki bu çizgenin toplam bağlantı sayısını bulalım:

Şekil 2.24

Pajek ile Çizilen 50 
Düğümlü Tam Çizge



2. Ünite - Temel Kavramlar 39

1 2 3 4 5 6 Toplam

1 1 1 1 1 1 5

2 1 1 1 0 0 3

3 1 1 1 0 0 3

4 1 1 1 0 0 3

5 1 0 0 0 1 2

6 1 0 0 0 1 2

18

Bir ağdaki maksimum (tüm olası) bağlantı sayısının N(N-1) ile hesaplanacağını hatır-
layarak, Şekil 2.25’deki çizgede yoğunluk şu şekilde hesaplanır:

Yoğunluk=18/(6*5) = 0,6

PATİKA, EN KISA PATİKA VE ORTALAMA PATİKA UZUNLUĞU 
Bir ağda iki düğüm arasındaki, bağlantıların birbirine eklenmesinden oluşan yol patika 
adını alır. Örneğin, Şekil 2.25’te 5 nolu düğümden 6 nolu düğüme veya 6 nolu düğümden 
5 nolu düğüme tek bir patika söz konusudur. Ancak 5 nolu düğümden 3 nolu düğüme 
gitmek istediğinizde, bunu izleyen patikalardan gerçekleştirebilirsiniz:

5-1-3      5-1-2-3      5-1-4-3       5-6-1-3       5-6-1-2-3      5-1-2-4-3      5-1-4-2-3

Her düğüm arasındaki yolun bir birim olduğunu varsaydığımızda bu patikalar ara-
sında birinci olan 5-1-3 patikasını yol uzunluğunu 2 değeri ile en kısa yol olduğunu ve 
bunun en kısa patika olduğunu hemen anlayabiliriz. i ve j düğümleri arasındaki en kısa 
patikayı dij ile gösteriyoruz. Yönsüz ağlarda dij= dji olmakla birlikte yönlü ağlarda genelde 
bu eşitlik söz konusu değildir: dij ≠ dji . Yönlü ağlarda i’den j’ye bir patika olması j’den i’ye 
de bir patika olmasını garantilemez. İki düğüm arasında birden çok sayıda en kısa patika 
olması da mümkündür. Ağlarda en kısa patikaların bulunması için farklı algoritmaların 
bulunduğunu da hemen ekleyelim. 

Şekil 2.25’teki çizgenin düğümleri arasındaki en kısa patikalar aşağıda verilmektedir. 1 
nolu düğümden 2 nolu düğüme en kısa patikadan tek bir sıçrama ile gidelebilirken, 3 nolu 
düğümden 5 nolu düğüme en kısa patikadan iki sıçrama ile gidilebilmektedir.

Şekil 2.25

Yoğunluğu 0,6 Olan Ağ

6

5

1

2

3

4

Tablo 2.12
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1 2 3 4 5 6 Toplam

1 0 1 1 1 1 1 5

2 1 0 1 1 2 2 7

3 1 1 0 1 2 2 7

4 1 1 1 0 2 2 7

5 1 2 2 2 0 1 8

6 1 2 2 2 1 0 8

Toplam 5 7 7 7 8 8 42

Ortalama patika uzunluğu ise, bütün düğüm çiftleri arasındaki en kısa patikaların or-
talaması olarak tanımlanabilir.

   

< d >=
2

N (N –1)
dij∑

Şimdi Şekil 2.26’daki çizgenin ortalama patika uzunluğunu hesaplayalım:

<d> = [2/(5.4)} (d12+d13+d14+d15+d23+d24+d25+d34+d35+d45)/ = (1/10) (1+2+2+3+1+1+ 
2+ 2+ 1+1)=1,6

Şekil 2.26

Beş Düğümlü Yönsüz 
Bir Çizge 1

2

4

3

5

Tablo 2.13
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Özet
Yönlü ve yönsüz, tartılı ve tartısız ağlar arasındaki farkı 
açıklamak
 Eğer bir ağın gösterimi olan bir çizgede kullanılan 
bağlantılarda oklar varsa o ağ yönlü, yoksa ağ yönsüz-
dür. Yönlü ağlarda okun yönü hangi düğümden hangi 
düğüme doğru bir bağlantının gerçekleştiğini göste-
rir. Kısaca, yönlü ağlarda bağlantının hangi düğüm-
den hangi düğüme olduğu belirlidir. Buna karşılık 
yönsüz ağlarda bağlantının yönü söz konusu değildir. 
Ağlarda düğümler arasındaki ikili ve üçlü bağlantılar 
önemlidir. Eğer bir sosyal ağda iki kişi ortak bir ar-
kadaşa sahip ise, o iki kişinin de gelecekte artan bir 
olasılıkla arkadaş olmaları beklenir ve bu olguya “üçlü 
kapanma” adı verilir.

 Ağlar tartılı olabilecekleri gibi tartısız da olabilirler. 
Eğer i ve j düğümlerini arasındaki bağlantı wij =1 ise 
ve diğer bütün düğümler arasındaki bağlantıların de-
ğeri 1’e eşitse bu ağ tartısız bir ağdır. Oysa cep telefonu 
ile konuşan iki kişinin konuştukları süreler veya bu 
sürelerin toplamı ağda tartı olarak alınabilir ve bu tür 
ağlar ise tartılı ağlar olarak adlandırılırlar. Benzer şe-
kilde, verilen borç miktarları ve yapılan ithalat/ihracat 
miktarları da tartı olarak alınabilir.

Derece, ortalama derece, derece dağılımı kavramlarını 
tanımlamak
 Derece, bir düğümün bağlantılı olduğu komşu sa-
yısıdır. Yönlü ağlarda bir ağdaki düğümlerin gelen 
dereceleri, giden dereceleri ve toplam dereceleri söz 
konusudur. En yüksek dereceye sahip olan düğümler, 
bir anlamda ağdaki akışı kontrol edebilecek güce sa-
hip olan “merkezi düğümler”dir. Merkezi düğümlerin 
gelen ve giden bağlantıları yüksektir. Eğer bir merkezi 
düğümün gelen bağlantı derecesi yüksek ise, bunun 
anlamı o düğüme çok fazla danışıldığı olabilir. Yine 
bir merkezi düğümün giden bağlantı derecesi yüksek 
ise, o zaman da bunun anlamı, bu düğümün sağa sola 
çok fazla talimat verdiği, görüş bildirdiği veya haber 
verdiği anlamında olabilir. Ortalama derece hesapla-
nırken yönsüz ağlarda 2L/N ve yönlü ağlarda ise L/N 
formülü kullanılır.

Komşuluk matrisi verilen bir ağı çizmek ve çizili bir 
ağın komşuluk matrisini geliştirmek
 Komşuluk matrisini bir Aij matrisi şeklinde düşünür-
sek ve bu matrisin bağlantılarının değerleri 1 ise, bu 
matrisin elemanları şu şekilde olur:

Eğer j’den i’ye bir bağlantı varsa Aij =1
Eğer j’den i’ye bir bağlantı yoksa Aij = 0  olur.

Eğer komşuluk matrisi yönsüz bir ağın komşuluk 
matrisiyse, bu matris simetrik bir matristir, Aij = Aji ve   
Aii =0 olur ve ayrıca derecelerin satır toplamları, sütun 
toplamlarına eşit olur:

   
k

i
= A

ijj=1

N
∑ = A

iji=1

N
∑

Yönsüz bir ağ için toplam bağ sayısı ile ortalama de-
rece sayısı şu şekilde hesaplanabilir:

   
L =

1

2
A

iji, j=1

N
∑        < k >=

2L

N

Buna karşılık, yönlendirilmiş ağların komşuluk 
matrisi simetrik olmak zorunda değildir. Yönsüz ağ-
larda Aij ≠ Aji ve Aii =0 olur ve satır toplamları sütun 
toplamlarına eşit olmak zorunda değildir. Gelen ve gi-
den bağlantıların sayısı veya değerlerinin toplamı aynı 
olmak zorunda değildir:

   

k
i
gelen

= A
ijj=1

N
∑

k
i
giden

= A
ij

i, j=1

N

∑

Yönlendirilmiş bir ağ için ise toplam bağ sayısı ile 
ortalama derece sayısı şu şekilde hesaplanabilir:

   
L = A

iji, j=1

N
∑    < kgelen

>=< kgiden
>=

L

N

Ağ türleri ve ağ yoğunluğunu açıklamak
 Ağlarda düğümler aynı türden olduğu için bu ağlar 
“tek parçalı ağ” adını alır. Kullanıcıları kullanıcılara 
veya dokümanları dokümanlara bağlayan ağlar tek 
parçalı ağlardır. Ancak bir ağda müşteriler ve ürünler 
gibi iki tür düğüm söz konusu ise, o zaman bu ağ “iki 
parçalı ağ” adını alır.

En kısa patika algoritmasını uygulamak
 Bir ağda iki düğüm arasındaki yol patika adını alır. Yine 
iki düğüm arasındaki patikalardan en kısa olanı en kısa 
patika ve tüm düğüm çiftleri için en kısa patikaların or-
talaması ise ortalama patika uzunluğu adını alır:

   

< d >=
2

N (N –1)
dij∑

1

2

4

5

3
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Kendimizi Sınayalım
1. Bir çizgede kullanılan bağlantılarda oklar varsa o ağ ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Yönlüdür.
b. Yönsüzdür.     
c. Tarafsızdır.    
d. Güçlüdür.    
e. Seyrektir.

2. Bir sosyal ağda iki kişi ortak bir arkadaşa sahip ise, o iki 
kişinin de gelecekte artan bir olasılıkla arkadaş olmaları olgu-
suna ne ad verilir?

a. Yakınlık    
b. Beklenti    
c. Ortaklık
d. İkili kapanma   
e. Üçlü kapanma 

3. Verilen alınan farklı borç miktarlarından oluşan bir ağ 
için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Yönsüz ve tartısızdır    
b. Yönlü ve tartılıdır   
c. Yönsüz ve tartılıdır    
d. Yönlü ve tartısızdır   
e. Yoğun ve yönsüzdür

4. Müşteriler ve ürünler gibi iki tür düğümün söz konusu 
olduğu ağ aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Yönlü ağ
b. Yönsüz ağ
c. Tek parçalı ağ
d. İki parçalı ağ
e. Tartılı ağ

5. En yüksek dereceye sahip olan düğüm aşağıdakilerden 
hangisidir?

a. Gelen ağ
b. Giden ağ
c. İzole ağ
d. Merkezi ağ
e. Tartılı ağ

6. Aşağıdakilerden hangisinin komşuluk matrisi yönsüz bir 
ağın komşuluk matrisidir?

a. Simetrik matris
b. Asimetrik matris
c. İki parçalı matris
d. Tek parçalı matris
e. Çok parçalı matris

7. Aşağıdakilerden hangisi gerçek ağların özelliklerinden 
biridir?

a. Yönlü olması
b. Yönsüz olması
c. Seyrek olması 
d. Tek parçalı olması
e. İki parçalı olması 

8. Düğüm sayısı 5 olan bir ağda maksimum bağlantı sayısı 
aşağıdakilerden hangisidir?

a. 10
b. 12
c. 20 
d. 24
e. 26

9. Sosyolojik açıdan ağdaki uyumluluk, birliktelik, dayanış-
ma ve aidiyet aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?

a. Derece
b. Gelen derece
c. Giden derece
d. Yönlülük
e. Hiçbiri

10. Tüm düğüm çiftleri için en kısa patikaların ortalaması 
aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ortalama patika uzunluğu    
b. Ortalama kısa patika 
c. Çiftlerin ortalaması   
d. En kısa çift ortalaması    
e. En kısa patika uygunluğu
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Yararlanılan ve Başvurulabilecek 
Kaynaklar

1. a Yanıtınız yanlış ise “Yönlü ve Yönsüz, Tartılı ve Tar-
tısız Ağlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. e Yanıtınız yanlış ise “Yönlü ve Yönsüz, Tartılı ve Tar-
tısız Ağlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. b Yanıtınız yanlış ise “Yönlü ve Yönsüz, Tartılı ve Tar-
tısız Ağlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

4. d Yanıtınız yanlış ise “Yönlü ve Yönsüz, Tartılı ve Tar-
tısız Ağlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yanıtınız yanlış ise “Derece, Ortalama Derece ve De-
rece Dağılımı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. a Yanıtınız yanlış ise “Komşuluk Matrisi” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

7. c Yanıtınız yanlış ise “Ağ Türleri ve Ağ Yoğunluğu” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yanıtınız yanlış ise “Ağ Türleri ve Ağ Yoğunluğu” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yanıtınız yanlış ise “Ağ Türleri ve Ağ Yoğunluğu” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. a Yanıtınız yanlış ise “Patika, En Kısa Patika ve Orta-
lama Patika Uzunluğu” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
İki düğüm arasında hiçbir bağlantı olmayabilir,  tek yönlü 
bir bağlantı olabilir veya karşılıklı (reciprocal) bir bağlantı 
olabilir.

Sıra Sizde 2
Eğer i ve j düğümlerinin arasındaki bağlantı wij =1 ise ve di-
ğer bütün düğümler arasındaki bağlantıların değeri 1’e eşitse 
bu ağ tartısız bir ağdır.

Sıra Sizde 3
Derece dağılımı pk bize bir ağda rassal olarak seçilen bir dü-
ğümün k derecesine sahip olması olasılığını ifade eder.

Barabási, A. L. (2014).  Network Science: The Scale-Free Pro-
perty., p. 8. http://barabasi.com/networksciencebook/
content/book_chapter_2.pdf

Granovetter M.S. (1973). The Strength of Weak Ties. Ameri-
can Journal of Society, 78 (6), 1360-1380.

Leskovec, J., Adamic, L. ve Huberman, B. (2007). The dyna-
mics of viral marketing. ACM Trans. Web 1.

National Centre for Zoonosis Research (NCZR). (2015). 
Confluence System, http://www.zoonosis.ac.uk:8080/
download/attachments/21659694/2mode%20green%20
areas%20network.jpg (Erişim tarihi: 04.08.2015)

Nooy, de W., Mrvar, A. ve Batagelj, V. (2005). Exploratory So-
cial Network Analysis with Pajek. http://vlado.fmf.uni-lj.
si/pub/networks/course/ch10/Chapter10.pdf. (Erişim ta-
rihi: 07.08.2015)



w

3
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Rassal ağ kavramını ve rassal ağların derece dağılımını açıklayabilecek,
Altı adım hipotezini tanımlayabilecek,
Küçük dünya ağlarını tanımlayabilecek,
Sınıflayıcı ağ ve sınıflayıcı olmayan ağ, dirençli ağ ve dirençsiz ağ arasındaki 
farkları açıklayabilecek 
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 Rassal	Ağ
•	 Altı	Adım	Hipotezi
•	 Küçük	Dünya	Ağları
•	 Sınıflayıcı	Ağ

•	 Sınıflayıcı	Olmayan	Ağ
•	 Dirençli	Ağ
•	 Dirençsiz	Ağ

İçindekiler






Sosyal Ağ Analizi Ağların Türleri

•	 GİRİŞ
•	 RASSAL	AĞLAR
•	 ALTI	ADIM	HİPOTEZİ
•	 KÜÇÜK	DÜNYA	AĞLARI
•	 SINIFLAYICI	VE	SINIFLAYICI	OLMAYAN	
AĞLAR

•	 DİRENÇLİ	VE	DİRENÇSİZ	AĞLAR

SOSYAL AĞ ANALİZİ



GİRİŞ
Sosyal ağlarda düğümler arası bağların nasıl ve neye göre oluştuğu, bu alanda çalışanların 
ilgisini çekmiştir. Bir ağdaki düğümler arasında sabit olasılıkla rassal olarak bağ kurulup 
kurulmadığı, amaçlanan bir durum için birbirini izleyen ortalama kaç bağa gerek olabile-
ceği ve iki düğümün sahip olduğu ortak kuvvetli bağların o iki düğüm arasında bağ kurul-
masına zemin hazırlama durumu ile ilgili çalışmalar söz konusudur. Buna ek olarak, aynı 
tür düğümler arasında bağlantı kurulup kurulmamasına göre ağların farklı türlerinden söz 
edilebilir. Ayrıca bir ağın dirençli ya da dirençsiz oluşu, bir başka deyişle etkilenme hızı 
yani olumsuz açıdan ele alındığında tehlike ve saldırılara ne kadar açık olduğu önemli bir 
konudur.

RASSAL AĞLAR
Rassal ağ düşüncesi, Paul Erdős ile Alfréd Rényi’ye dayanır. Erdős – Rényi rassal ağ mo-
delinde (Erdős ve Rényi, 1959) iki düğümün birbirleri ile bağlantılı olmaları, sabit bir 
olasılıkla gerçekleşir. Eğer sabit bir olasılıkla rassal bir şekilde düğüm çiftleri arasında 
bağlantılar oluşturulursa, sonuçta elde edilen ağ bir rassal ağ olur. Bir anlamda istatistik-
teki normal dağılıma benzeyen rassal ağ modeli, sosyal ağ analizinde bir referans noktası 
önemine sahiptir. Analizlerde rassal ağ, istatistikteki normal dağılım gibi ağların türlerini 
belirlemek ve ağların rassal ağdan ne ölçüde saptıklarını görebilmek için belirli bir daya-
nak noktası oluşturur. 

İzleyen Şekil 3.1’de üç rassal ağ çizgesinde, artan üç olasılıkla üretilen rassal ağları 
görüyoruz. Açıktır ki, sabit olasılık arttıkça rassal ağlardaki bağlantı sayısı da artmaktadır.

Rassal Ağların Derece Dağılımı
Bir çizgede N düğüm varsa ve her bir düğüm ortalama z bağlantıya sahip ise, her bağ-
lantının gerçekleşmesi olasılıkları birbirinden bağımsız ve p ise, p= z/ (N-1) olur ve N 
büyüdüğünde (büyük ağlar için) bu değer yaklaşık olarak z/N değerine eşit olur. Belirli 

Ağların Türleri

Şekil 3.1

N=10 Düğüm İçin 
Pajek İle Çizilen ve 
Bağlantı Sayıları 15, 
20 ve 25 Olan Üç 
Rassal Ağ Çizgesi 
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bir düğümün sahip olduğu bağlantı sayısı olan k’nın dağılımı “derece dağılımı” adını alır. 
Olasılık dağılımı (Newman vd., 2001) olan pk şu şekilde hesaplanabilir:

 

pk =N Ck p
k
(1−p)

N−k
≈
e
−z
z
k

k!

İlk şekli ile binom dağılımı olan bu dağılım, ağın büyük olması varsayımıyla poisson 
dağılımına yaklaşmaktadır. Örneğin; aşağıdaki Şekil 3.2’de 200 düğüm için p=0,01 olası-
lığı ile çizilen bir rassal ağ, bu rassal ağın derece dağılımı ve bu derece dağılımının teorik 
olarak binom dağılımı ve N büyük olduğu için de poisson dağılımı ile belirlenmesini gö-
rüyoruz. Büyük N ve küçük p değerleri için binom derece dağılımı fonksiyonu, poisson 
derece dağılımı fonksiyonuna daha yaklaşacaktır. Derece dağılımının teorik olarak pois-
son dağılımı ile elde edilmesinde λ=2 değeri kullanılmıştır.

Şekil 3.3’te de yine düğüm sayısı 100 olmak üzere üç farklı p düzeyi için çizilen üç 
rassal ağı, bu ağların gerçek derece dağılımlarını, ağların derece dağılımlarının teorik ola-
rak binom dağılımı ile belirlenmesini görüyoruz. Şekil 3.3’te elde edilen gerçek derece 
dağılımları ile teorik  olarak binom dağılımı ile hesaplanan derece dağılımları arasındaki 
benzerliğe dikkat ediniz. Şekil 3.3’ün altında ise bu ağların ortalama patika uzunlukları, 
yarıçapları ve yoğunlukları yer almaktadır. Elde edilen değerlerden p bağlantı olasılığı 
büyüdükçe, ortalama patika uzunluğunun ve yarıçapın kısaldığını, buna karşılık yoğun-
luğun ise arttığını anlıyoruz.

Şekil 3.2

N=200 ve p=0,01 İçin 
Bir Binom ve λ=2 İçin 
Bir Poisson Dağılımı
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Şimdi de bir Barabasi ağı ile derece dağılımını Şekil 3.4’teki gibi çizelim. Bu nokta-
da Barabasi ağının ve benzer şekilde Watss-Strogatz ağının anlamının bilinmesine gerek 
yoktur. Watts-Strogatz ağı bu bölümde anlatılacak olan “küçük dünya ağları” türündendir. 
Barabasi ağı ise bir sonraki bölümde, “ölçekten bağımsız ağ” adını alacaktır. Şu anda sa-
dece rassal ağdan farklı ağ türleri olabileceğini ve bu ağların derece dağılımlarının rassal 
ağdan farklı olabileceğini anlatmak istiyoruz. Bu bölümde çizilen bütün şekiller bu amaca 
hizmet etmektedir. Hemen şunu da ekleyelim ki, ağlarda yoğunluk kavramına daha önce-
ki ünitelerde değinilmişti. Yarıçap ve ortalama patika uzunluğu ise hem bu bölümde hem 
de sonraki bölümlerde yer alacaktır. Şekillerde hesaplanmış olarak verilen bu değerler 
ancak bilgisayar programından yararlanarak hesaplanabilir. Değerlerin şekillerde veril-
mesinin amacı karşılaştırma yapılabilmesini sağlamaktır.

Şekil 3.3

N=100 İçin Üç Farklı 
P Düzeyinde Çizilen 
Üç Rassal Ağ, Bu 
Ağların Gerçek Derece 
Dağılımları ve Ağların 
Derece Dağılımlarının 
Teorik Olarak 
Binom Dağılımı ile 
Belirlenmesi

N=100, P=0,02

Derece Dağılımı

Binom Dağılımı (n=100, p=0,02)

Ortalama Patika
Uzunluğu=5,15

Yarıçap=12
Yoğunluk=0,02

Ortalama Patika
Uzunluğu=2,21

Yarıçap=4
Yoğunluk=0,09

Ortalama Patika
Uzunluğu=1,69

Yarıçap=3
Yoğunluk=0,30

Binom Dağılımı (n=100, p=0,10) Binom Dağılımı (n=100, p=0,30)

Derece Dağılımı Derece Dağılımı

N=100, P=0,10 N=100, P=0,30
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Şekil 3.4

Barabasi Ağı (N=100) 
ve Derece Dağılımı
(Ortalama Patika 
Uzunluğu=1,92, 
Yarıçap=5, 
Yoğunluk=0,01)

Şekil 3.5

Watts-Strogatz Ağı
(1, 100, 4, 0.05) 
(Ortalama Patika 
Uzunluğu= 
3,13 Yarıçap= 6 
Yoğunluk=0,08)

Şekil 3.6

Watss-Strogatz Ağı
(1, 100, 4,.20) 
(Ortalama Patika 
Uzunluğu=2,54  
Yarıçap= 4 
Yoğunluk=0,08)
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Jeodezik Uzaklık ve Yarıçap 
Ağda iki kişinin birbirlerine ne kadar uzaklıkta oldukları sorusu akla sık gelen bir sorudur 
ve bu çerçevede “patika” kavramı ağ çalışmaları için çok önemli bir kavramdır. Patikayı 
“bir düğümle başlayıp bir düğümle biten bir bağlantı dizisi” olarak tanımlayabiliriz. Komşu 
olmayan iki kişi arasındaki uzaklık, birinden diğerine olan en küçük sıçrama sayısı ile öl-
çülebilir. İki düğüm arasındaki uzaklık dij olarak gösterildiğinde yönsüz ağlar için dij= dji 
olur. Ancak yönlü ağlar için bu doğru değildir, dij≠ dji .

Ortalama patika uzunluğu N düğümden oluşan yönlü bir ağda, dij bize i ve j düğümleri 
arasındaki ortalama uzaklığı gösterdiğinde şu şekilde hesaplanabilir:

  
< d >=

1
N(N−1)

i, j =1, N
di, j∑

Ağdaki uzaklıkları bulmak için genişlik 
öncelikli arama algoritması (breadth first 
algorithm) ile bir örnek (Barabási, 2014) ya-
parsak, Şekil 3.8’de 0 düğümünden başlamak 
kaydıyla önce bu düğümün komşularını 1 
olarak işaretleyelim (şekildeki 2. aşama). İşa-
retlenmemiş düğümleri bu kez 2 olarak işa-
retleyelim (şekildeki 3. aşama) ve daha sonra 
da 3 olarak işaretleyelim (şekildeki 4. aşama). 
Bu yolla 0 düğümü ile en soldaki düğüm ara-
sındaki uzaklığın d03 = 3 olduğunu buluruz. 

İki kişi arasındaki en kısa patika, jeodezik 
uzaklık (geodesic distance) adını alır. Yarıçap 
(diameter) ise, bağlantılı bir ağda en büyük je-
odezik uzaklıktır. Önce düğümler arasındaki 
jeodezik uzaklıkları elde edip ortalama jeode-
zik uzaklığı bulalım. İzleyen tabloda çarpı işa-
retleri iki düğüm arasında patika olmadığını 
gösteriyor. Tablonun içindeki en yüksek değer 
3 olduğu için ağın yarıçapı 3’tür.

Şekil 3.7

Watts-Strogatz Ağı 
(1, 100, 10,.20) 
(Ortalama Patika 
Uzunluğu=1,83 
Yarıçap=3   
Yoğunluk=0,20

Şekil 3.8

Düğümler Arasındaki 
Uzaklığın Bulunması 

Kaynak: Barabási 
(2014)

1.

2.

3.

4.

0

0

1
1

1

0

1

2

2
1

1

0

1

23

3

3

2
1

1
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1 2 3 4 5 6 Toplam
1 0 1 2 1 x 1 5
2 x 0 x x x x 0
3 x x 0 x x x 0
4 2 3 1 0 x 1 7
5 x x x 1 0 x 1
6 1 2 1 2 x 0 6

Toplam 19

Şekil 3.9’da 1’den 2’ye jeodezik uzaklık 1’dir. 1’den 3’e 2’dir. 1’den 4’e 1’dir. 1’den 6’ya 
1’dir. 1’den 5’e jeodezik uzaklık yoktur. Erişilebilir çiftler arasında ortalama jeodezik uzak-
lık 19/13 = 1,462’dir.

 Patika nedir? Jeodezik uzaklık ile ilişkisi nasıl açıklanır?

Kümelenme Katsayısı 
Kümelenme katsayısını (clustering coefficient) en basit şekilde şöyle açıklayabiliriz: Eğer bir 
sosyal ağda arkadaşlarınız da birbirleri ile arkadaşlarsa, birbirlerini tanıyorlarsa, küme-
lenme katsayınız yüksektir. Eğer arkadaşlarınız birbirini tanımıyorsa, o zaman da küme-
lenme katsayınız düşüktür. Kümelenme katsayısı arkadaşlarımızın birbirleri ile ne kadar 
arkadaş olduklarını ölçer. Bir yönsüz ağın kümelenme katsayısı ağdaki üçgen sayıdır. Bir 
ağın genel kümelenme katsayısı, her düğümün lokal kümelenme katsayısına dayanır.

Bir yerel kümelenme katsayısı, bir düğümün komşularının ne derecede birbirleri ile 
bağlantı içinde olduğunu gösterir. Örneğin, ki derecesine sahip bir i düğümünün yerel 
kümelenme katsayısı şu şekilde hesaplanabilir:

  
Ci =

2Li

ki (ki −1)

Burada Li , i düğümünün ki komşusu arasındaki bağlantı sayısını gösterir. Ci = 0 bize, 
i düğümünün komşuları arasında hiçbir bağlantı olmadığını; Ci = 1 bize, i düğümünün 
komşularının tam bir ağ oluşturarak tümünün birbiriyle bağlantı içinde olduğunu göste-

Şekil 3.9

Ortalama 
Jeodezik Uzaklığın 
Hesaplanması

5

3

6

1

2

4

1
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rir. Aynı korelasyon katsayısı gibi bu katsayı da özel durumlar dışında 0 veya 1 çıkmaz. 
Örneğin; Ci = 0,50 bize i düğümünün iki komşusunun bağlantı içinde olma olasılığının 
0,50 olduğunu gösterir.

Ortalama kümelenme katsayısı <C> ise bize i=1,…N’ye kadar olan tüm düğümler için 
hesaplanan kümelenme katsayılarının ortalamasını gösterir. Yine bu katsayının da yoru-
mu rassal olarak seçilen iki düğümün bağlantı içinde olma olasılığı olarak yapılabilir:

  
<C>=

1
N

Cii=1
N
∑

Kümelenme katsayısı neyi ölçer ve hangi durumda yüksek sonuç verir?

İzleyen Şekil 3.10’da ortadaki i düğümünün kümelenme katsayısını ve ortalama kümelenme 
katsayısını hesaplayalım:

 

Ci =
2Li

ki (ki −1)
=

2(6)

4(4−1)
=1      <C>=1

Şekil 3.11 ve 3.12’de ortadaki i düğümünün kümelenme katsayısını hesaplayalım:

 

Ci =
2Li

ki (ki −1)
=

2(3)

4(4−1)
=
1

2
      <C>= 0,767

[(2/3)+(2/3)+(1/2)+1+1]/5 =[(4/6)+(4/6)+(3/6)+(6/6)+(6/6)]/5 = 23/30=0,767

2

ÖRNEK 3.1

Şekil 3.10

Kümelenme Katsayısı 
Hesaplanması

i

ÖRNEK 3.2

Şekil 3.11

Kümelenme Katsayısı 
Hesaplanması

i

Şekil 3.12

Kümelenme Katsayısı 
Hesaplanması
Ci = 0   <C>=0i
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ALTI ADIM HİPOTEZİ
Steve Milgram bir sosyal psikologdu. 1961-1962 yıllarında Yale Üniversitesi’nde otoriteye 
uyum testleri yaptı. Bu testlerde Steve Milgram, deneklerinin % 65’inin bilimsel otorite 
onlara emir verdi diye suçsuz bir adama  zararsız elektrik şoklar vermeye istekli oldukları-
nı ortaya çıkardı. Adam aslında bir aktördü ve gerçekte elektrik şoklarını almıyordu ancak 

bu durum deneklere deneyin sonunda açıklanı-
yordu. 

Steve Milgram’ın bizim asıl konumuz olan 
deneyinde ise Milgram, 1967 yılında 60 mek-
tup yollayarak bir deney gerçekleştirdi. Mektup 
Cambridge, Massachusetts’ de bir yere gidecekti 
ve deneye katılanlardan bu mektubu arkadaşları-
nın arkadaşlarına ulaştırarak istenilen kişiye gön-
dermeleri isteniyordu. İlk anda deneye katılım az 
olsa da sonraları Milgram bunu çeşitli yollardan 
artırarak, mektubun ortalama altı adımda iste-
nilen yere ulaştığını belirledi. Sonraları bu olgu 
sosyolojide ve ağ kuramında “altı adım hipotezi” 
olarak yer aldı.

2001 yılında Duncan Watts, Milgram’ın deneyini bu kez Internet ortamında,  166 ül-
keden 61168 kişinin oluşturduğu 24163 farklı e-posta zinciri ile denedi ve ortalama adım 
sayısını yine altı olarak buldu. 

Altı Adım Hipotezi nasıl ortaya çıkmıştır?

Şekil 3.13

Stanley 
Milgram (1933 –1984)

Zincirler
Frigyes Karinthy adlı bir macar yazar 1929 yılında “Zincirler” (Chains) adlı bir kısa öykü 
yazmıştı:
“Dünyada yaşayan 1,5 milyar insan arasından herhangi birini, herhangi bir yerde yaşayan 
birini seçelim. İddiaya girerim ki, kişisel arkadaşlık ağı aracılığı ile bu seçilen kişiyle 5 kişiden 
fazla kişi kullanmadan bağlantı kurabiliriz. Örneğin, “Baksana! Bay X’i tanıyorsun, ondan 
rica et Bay Y ile bağlantı kursun o da bir başkası ile” gibi…

Kaynak: Karinth, 1929.

Altı Derecelik Ayrılık
Oyun yazarı John Guare ise 1990 yılında “Altı Derecelik Ayrılık” adlı bir oyun yazdı. Oyunun 
ana karakterlerinden biri olan Ousa oyunda şöyle diyordu:
“Bu gezegende herkes sadece diğer altı kişi ile birbirinden ayrılmıştır.  Bizimle bu gezegende 
bulunan herkes arasında altı derecelik ayrılık vardır: ABD Başkanı, Venedik’te bir gondolcu…
Sadece büyük isimler için değil, herkes için. Herhangi biri için. Yağmur ormanındaki bir yerli 
için…Bir  Eskimo için. Bu gezegendeki herkese altı adım ile bağlıyım. Bu önemli bir düşünce.  

3
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Küreselleşme olgusu ile dünyanın küçük bir köy hâline geldiği çok sık tekrarlanan bir 
cümledir. Ancak ulaşım ve haberleşme olanaklarının çok yeterli olmadığı dönemlerde bile 
dünyanın bizim sandığımızdan daha küçük olduğunu Steve Milgram kanıtlamıştır. Altı 
adım hipotezi aslında eskiden beri çoğumuzun bildiği, “Nepal’de gezerken bizim siteden 
bir komşuya rastladık. Dünya gerçekten çok küçükmüş!” cümlesinin bilimsel kanıtıdır. 
Bütün bunlarla birlikte, teknolojinin etkisi ile dünya hâla küçük bir köy hâline gelmeye 
devam etmektedir. Bunun kanıtı olarak ise, 2011 yılında Facebook veri takımı’nın vardığı 
bir sonucu verebiliriz. Bu sonuca göre, Facebook’ta altı derecelik ayrılık dört dereceye 
düşmüş bulunmaktadır. Kısaca günümüzde Facebook’ta, birbirini hiç tanımayan iki kişi 
arasındaki uzaklık dört adıma düşmüş bulunmaktadır (The Telegraph, 2011).

KÜÇÜK DÜNYA AĞLARI
Watts–Strogatz modeli diye de anılan  küçük dünya ağları modeli (Watts ve Strogatz, 1998) 
küçük dünya özelliklerine sahip rassal ağ üretme modelidir. Bu tür çizgelerin, kısa ortalama 
patika uzunluklarına ve yüksek kümelenme katsayılarına sahip oldukları belirlenmiştir.

Üçlü kapanma olgusundan daha önce söz edilmişti. Eğer iki kişi aynı kişi ile kuvvetli ar-
kadaşlık bağları içindeyse ve arkadaş değillerse, zaman içinde onlar da arkadaş oluyorlar ve 
üçlü kapanma gerçekleşerek ortaya bir arkadaşlık üçgeni çıkıyordu. Şekil 3.14’te görüldüğü 
gibi eğer arkadaşlarımız ve arkadaşlarımızın arkadaşları varsa ve her aşamada 100 yeni ar-
kadaşımız oluyorsa arkadaş sayımız 100x100x100… şeklinde büyüyecektir. Oysa gerçekte 
ağlar daha farklı bir şekilde işler. Örneğin; ikinci şekil olan Şekil 3.15’te görüldüğü gibi 
üçlü kapanmalar gerçekleşecek ve aslında birbirini tanımayan yeni arkadaş sayımız bizim 
sandığımızdan da çok daha küçük olacaktır. Bu şekiller bir şekilde, neden bizim arkadaş 
sayımızın arkadaşlarımızın arkadaş sayısından daha az olduğunu da açıklamaktadır.

Şekil 3.14

Arkadaşlarımız ve 
Arkadaşlarımızın 
Arkadaşları

Kaynak: Easley ve 
Kleinberg (2010)

Arkadaşlar

Arkadaşların

Arkadaşları

Siz

Şekil 3.15

Üçlü Kapanmalar

Kaynak: Easley ve 
Kleinberg (2010)

Arkadaşlar

Arkadaşların

Arkadaşları

Siz
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Bir küçük dünya ağı şu iki ilke ile oluşturulabilir: Bir düğüm, kendine benzeyen düğümlere 
eklensin (homophily). Diğer bir deyişle, bir düğüm kendisine r yarıçapı veya daha yakın 
uzaklıkta olan düğümlere eklensin. Bir düğüm rassal olarak seçilecek ve zayıf bağlar oluştu-
racak ağın uzak noktalarında bulunan k tane düğüme eklensin.

Bunlardan birinci ilke üçlü kapanmalar ve üçgenler oluştururken; ikinci ilke ise, bir 
dallanma yapısı oluşturarak düğümlere birkaç adımda erişilmesini sağlar.

Şekil 3.16’da olduğu gibi N=200 düğümden oluşan bir ağ düşünelim ve ağın ilk du-
rumunda her bir düğüm simetrik olarak en yakınındaki komşuları ile bağlantı içinde ol-
sun. Daha sonra her bağlantıyı p olasılığı ile yeniden başka bir düğüme bağlamak için 
seçelim. Eğer bir bağlantı yeniden bağlantı için seçilirse, bağlantının bir ucu düğümden 
koparılarak rassal olarak seçilen bir başka düğüme bağlansın. Bu yeniden bağlama işle-
mi ağda kestirme yolların oluşmasını sağladığı için ortalama patika uzunluğu hızla düşer 
(Şekillerde ortalama patika uzunluğu l ile gösterilmiştir). Yeniden bağlanma olasılığı (re-
wiring probability) olan p’yi arttırdığımız zaman ise, hem ortalama patika uzunluğu hem 
de kümelenme katsayısı (kümelenme katsayısını daha sonra ele alacağız) düşer. Ancak 
şekillerde de görüldüğü gibi ortada taranmış öyle bir bölge vardır ki bu bölgede ortalama 
patika büyüklüğü küçük ama kümelenme katsayısı büyüktür ve bu bölgede küçük dünya 
ağı rejimi geçerlidir (Nykamp, 2015).

Bir ağın küçük dünya ağı olup olmadığını anlamak için o ağın ortalama patika uzun-
luğu ile aynı büyüklükteki rassal ağın ortalama patika uzunlukları ve ağların kümelenme 
katsayıları karşılaştırılır. Rassal ağların ortalama patika uzunlukları ve kümelenme katsa-
yıları çok küçük olduğu için:

•	 Ağın	ortalama	patika	uzunluğu/Aynı	büyüklükteki	rassal	ağın	ortalama	patika	bü-
yüklüğü 1 değerine yakınsa,

•	 Ağın	kümelenme	katsayısı/	Aynı	büyüklükteki	ağın	kümelenme	katsayısı	1’den	bü-
yükse,

•	 Veya	 küçük	 dünya	 katsayısı	 olan:	 Ağın	 kümelenme	 katsayısı/	 Ortalama	 patika	
uzunluğu ne kadar büyükse o ağ küçük dünya ağı özelliklerine o kadar yakındır 
(Uzzi ve Spiro, 2005).

Küçük dünya ağları; kısa global patika uzunlukları ve yüksek yerel kümelenme katsayıları 
ile özetlenir.



3. Ünite - Ağların Türleri 55

Şekil 3.16

Küçük Dünya Ağı Oluşturmak
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Kaynak: Nykamp (2015)
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SINIFLAYICI VE SINIFLAYICI OLMAYAN AĞLAR
Ağlar aynı zamanda şu şekilde de sınıflanabilir: Eğer bir ağda düğümler derecelerine bak-
maksızın başka düğümlerle rassal bağlantılar kuruyorsa bu ağlar nötral ağlardır. Bunun 
tersine eğer merkezî düğümler merkezî düğümlere ekleniyorsa, bu ağlar sınıflandırıcı (as-
sortative); bunun tersine çok bağlantısı olan düğümler zayıf bağlantısı olan düğümlerle 
bağlantı kuruyorlarsa, o zaman da bu ağlar sınıflandırıcı olmayan (dissassortive) ağlardır. 
Ünlülerin ünlülerle evlenmesi sınıflandırıcı ağlara, eski Türk filmlerinde zengin kızın, 
fakir erkekle veya zengin erkeğin fakir kızla evlenmesi ise sınıflandırıcı olmayan ağlara 
örnek olarak verilebilir. Sosyal ağlar sınıflandırıcı, teknolojik ve biyolojik ağlar ise sınıf-
landırıcı olmayan ağlardır.

İki ayrı sınıfta beyazların beyazlarla, siyahların siyahlarla bağlantı kurmaları örneği Şe-
kil 3.17’deki sınıflandırıcı (assortative) ağda görülmektedir. Tablo 3.1 ise farklı alanlardaki 
ağların sınıflandırıcılık ölçüsü açısından ne durumda olduklarını bize göstermektedir.

Ağ Türü Büyüklük (N) Sınıflandırıcılık
(Assortativity)

Sosyal

Fizik	ortak	yazarlığı Yönsüz 52909 0,363
Biyoloji	ortak	yazarlığı Yönsüz 1520251 0,127

Matematik	ortak	yazarlığı Yönsüz 253339 0,120
Ortak	film	çevirmek Yönsüz 440913 0,208
Şirket	yöneticileri Yönsüz 7673 0,276

e-posta	adres	defteri Yönlü 16881 0,092

Teknolojik
internet Yönsüz 10697 -0,189

www Yönlü 209504 -0,067
Yazılım	bağımlılıkları Yönlü 3162 -0,016

Biyolojik

Protein	etkileşimleri Yönsüz 2115 -0,156
Metabolik	ağ Yönsüz 765 -0,240

Sinir	ağı Yönlü 307 -0,226
Deniz	ürünleri	ağı Yönlü 134 -0,263
Tatlısu	ürünleri	ağı Yönlü 92 -0,326

Şekil 3.17

Sınıflandırıcı Ağ 
Örneği

Kaynak: Girvan 
(2015)

White
Black
Other

Tablo 3.1
Çeşitli Ağlar İçin 
Sınıflandırıcılık 
Ölçümleri (Newman ve 
Girvan, 2002)
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DİRENÇLİ VE DİRENÇSİZ AĞLAR
Konuların en başından beri ağların her yerde bulunabileceğini; biyolojik, sosyal, finansal 
ağlar ile ulaşım, enerji ve iletişime ilişkin ağların içinde yaşadığımızı belirtiyoruz. Top-
lum	sağlığı	ve	güvenliği	açısından	da	ağlar	çok	önemli.	Virüsler	yada	yenilikler	insandan	
insana bulaşarak ağlarda yayılabiliyor. Microsoft Sözlüğü (Microsoft, 1997) bulaşmayı şu 
şekilde tanımlıyor: “Bir hastalığın, bir insan veya nesne ile doğrudan temas ile geçmesi; 
bir hastalığın veya zehrin bu yolla aktarılması; duygusal durumun, heyecanın, zararlı bir 
etkinin aktarılması” olarak tanımlıyor.

Örneğin, virüsler ilk karşılaşmada bulaşabilirken (basit bulaşma), yenilikler ancak bir-
kaç karşılaşmadan sonra ve karşılaşma sayısında belirli bir eşik aşıldığında bulaşabiliyor 
(karmaşık bulaşma). Kısaca ağların, bizim açımızdan, gördükleri fonksiyonlar kadar teh-
likeleri de var. Bu nedenle ağların türleri ile virüslere veya başka tehlikelere dirençli olup 
olmadıklarının incelenmesi gerekiyor. 

Saldırılarla karşılaştığında bile iyi performans gösteren bir ağ dirençli bir ağdır. Kabaca 
rassal ağlar dirençli ağlardır çünkü bu ağlarda bütün düğümler belirli bir olasılıkla başka 
düğümlere bağlanırlar. Buna karşılık, merkezî düğümlerin olduğu ağlar, bu düğümlerin 
hedef alınması koşuluyla dirençsiz ağlardır. 

Örneğin; Şekil 3.18’deki gibi  belirli bir ağa bir hastalığın bulaşması söz konusu oldu-
ğunda, bağlantısı çok olan düğümlere hastalık bulaşma olasılığı yüksek; buna karşılık, bağ-
lantısı az olan düğümlere ise hastalık bulaşma olasılığı düşüktür. Bu durum Şekil 3.18’de 
düğümlerin büyüklükleri ile gösterilmiştir. Şekildeki büyük düğümler bulaşma olasılığının 
yüksek olduğu düğümler, küçük düğümler ise bu olasılığın az olduğu düğümlerdir.

Özellikle İnternet güvenliği günümüzde çok önemli bir konu hâline gelmiş bulunmak-
tadır. Online bir siber saldırı haritasına; http://map.norsecorp.com İnternet adresinden 
erişebilirsiniz. Şekil 3.19’daki harita canlı olarak saldırı kaynaklarını, türlerini ve hedefle-
rini bize vermektedir.

Şekil 3.18

Hastalık Bulaşması

Kaynak: Campbell 
(2015)
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Bütün bunların sonucu olarak ağların dirençli olup olmadıkları konusu ile ağların 
tasarımı konusu da yakından ilgilidir. Herhangi bir amaç ile kullanacağımız ağların her 
koşulda iyi çalışmalarını istiyorsak bu ağların tasarımlarının dirençli ağ özelliği göz önüne 
alınarak tasarlanmaları gerekir.

Şekil 3.19

Saldırı Haritası

Kaynak: Norse (2015)
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Özet

Rassal Ağ kavramını ve Rassal ağların derece dağılımını 
açıklamak
Rassal ağ düşüncesi, Paul Erdős ile Alfréd Rényi’ye 
dayanır. Erdős – Rényi rassal ağ modelinde iki düğü-
mün birbirleri ile bağlantılı olmaları, sabit bir olasılık-
la gerçekleşir. Eğer sabit bir olasılıkla rassal bir şekil-
de düğüm çiftleri arasında bağlantılar oluşturulursa, 
sonuçta elde edilen ağ bir rassal ağ olur. Bir anlamda 
istatistikteki normal dağılıma benzeyen rassal ağ mo-
deli, sosyal ağ analizinden bir referans noktası önemi-
ne sahiptir. Analizlerde rassal ağ, ağların türlerini be-
lirlemek ve ağların rassal ağdan ne ölçüde saptıklarını 
görebilmek için belirli bir dayanak noktası oluşturur. 
Rassal ağların derece dağılımı binom dağılımı şeklin-
dedir ve bu dağılım ağın büyük olması varsayımıyla 
Poisson dağılımına yaklaşmaktadır.

 İki kişi arasındaki en kısa patika, “jeodezik uzaklık” 
adını alır. Yarıçap ise bağlantılı bir ağda en büyük 
jeodezik uzaklıktır. Ortalama patika uzunluğu, N 
düğümden oluşan yönlü bir ağda, dij bize i ve j dü-
ğümleri arasındaki ortalama uzaklığı gösterir. Kü-
melenme katsayısı arkadaşlarımızın birbirleri ile ne 
kadar arkadaş olduklarını ölçer. Eğer bir sosyal ağda 
arkadaşlarınız da birbirleri ile arkadaşlarsa, birbirleri-
ni tanıyorlarsa, kümelenme katsayınız yüksektir. Eğer 
arkadaşlarınız birbirini tanımıyorsa, o zaman da kü-
melenme katsayınız düşüktür. 

Altı Adım Hipotezini tanımlamak
Bir sosyal psikolog olan Steve Milgram 1967 yılında 
60 mektup yollayarak bir deney gerçekleştirdi. Mek-
tup Cambridge, Massachusetts’ de bir yere gidecekti 
ve deneye katılanlardan bu mektubu arkadaşlarının 
arkadaşlarına ulaştırarak istenilen kişiye gönderme-
leri isteniyordu. Milgram mektubun ortalama altı 
adımda istenilen yere ulaştığını belirledi. Sonraları 
bu olgu sosyolojide ve ağ kuramında, “altı adım hi-
potezi” olarak yer aldı. 2001 yılında Duncan Watts, 
Milgram’ın deneyini bu kez İnternet ortamında uygu-
ladı ve aynı sonucu elde etti. 2011 yılında Facebook 
veri takımı’nın vardığı bir sonuca göre, Facebook’ta 
altı derecelik ayrılık dört dereceye düşmüş bulun-
maktadır.

Küçük Dünya Ağlarını tanımlamak
Bir küçük dünya ağı şu iki ilke ile oluşturulabilir:

•	 Bir	 düğüm,	 kendine	 benzeyen	 düğümlere	 eklensin.	
Diğer bir deyişle, bir düğüm kendisine r yarıçapı veya 
daha yakın uzaklıkta olan düğümlere eklensin.

•	 Bir	düğüm	rassal	olarak	seçilecek	ve	zayıf	bağlar	oluş-
turacak, ağın uzak noktalarında bulunan k tane dü-
ğüme eklensin.

Sınıflayıcı Ağ ve Sınıflayıcı Olmayan Ağ, Dirençli Ağ ve 
Dirençsiz Ağ arasındaki farkları açıklamak
Eğer bir ağda düğümler derecelerine bakmaksızın baş-
ka düğümlerle rassal bağlantılar kuruyorlarsa bu ağlar 
nötral ağlardır. Bunun tersine, eğer merkezi düğümler 
merkezi düğümlere ekleniyorsa, bu ağlar “sınıflandı-
rıcı; bunun tersine çok bağlantısı olan düğümler zayıf 
bağlantısı olan düğümlerle bağlantı kuruyorlarsa, o 
zaman da bu ağlar “sınıflandırıcı olmayan” ağlardır. 
Yine ağlar tehlikelere karşı dirençli olup olmadıkla-
rına göre de; dirençli ağlar ve dirençli olmayan ağlar 
olarak sınıflanabilir.

1 3

4

2
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Kendimizi Sınayalım
1. Ünlülerin ünlülerle evlenmesi aşağıdaki eğ türlerinden 
hangisine bir örnek oluşturur?

a. Sınıflandırıcı ağ     
b. Sınıflandırıcı olmayan ağ   
c. Rassal ağ   
d. Dirençli ağ   
e. Dirençsiz ağ   

2. Aşağıdaki ağ modellerinin hangisinde iki düğümün bir-
birleri ile bağlantılı olması sabit bir olasılıkla gerçekleşir?

a. Rassal olmayan ağ   
b. Rassal ağ   
c. Sınıflandırıcı ağ   
d. Sınıflandırıcı olmayan ağ   
e. Sabit ağ

3. Rassal ağların derece dağılımı ağın büyük olması varsayı-
mıyla aşağıdakilerden hangisine yaklaşmaktadır?

a. Binom dağılım
b. Normal dağılım
c. Rassal dağılım
d. Poisson dağılım
e. Bernowilli dağılımı

4. Aşağıdaki ağlardan hangisinin ortalama patika uzunluğu 
küçük ancak kümelenme katsayısı büyüktür?

a. Rassal ağ    
b. Demokrasi   
c. Küçük dünya ağı     
d. Sınıflandırıcı ağ    
e. Sınıflandırıcı olmayan ağ

5. Bir küçük dünya ağı aşağıdaki ilkelerden hangisi ile oluş-
turulabilir?

a. Bir düğüm kendisine r yarıçapı veya daha yakın 
uzaklıkta olan düğümlere eklensin.

b. Bir düğüm kendisine r yarıçapı veya daha yakın 
uzaklıkta olan düğümlere eklenmesin.

c. Bir düğüm ortadan kalksın.     
d. Bir düğüm benzerine eklensin    
e. Bir düğüm kendisine r yarıçapından daha uzak olan 

düğümlere eklensin

6. Belirli bir düğümün sahip olduğu bağlantı sayısı olan 
k’nın dağılımı aşağdakilerden hangisidir?

a. Yönsüz   
b. Yönlü    
c. Dirençli   
d. Dirençsiz    
e. Hiçbiri

7. Yeniliklerin ancak birkaç karşılaşmadan sonra ve karşı-
laşma sayısında belirli bir eşik aşıldığında bulaşabilmesine ne 
ad verilir?

a. Karmaşık bulaşma   
b. Basit bulaşma   
c. Yanlı bulaşma   
d. Yansız bulaşma   
e. Sıralı bulaşma

8. Merkezi düğümlerin olduğu ağlar bu düğümlerin hedef 
alınması koşuluyla …………. ağlardır. Cümlesinde boş bıra-
kılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? 

a. Dirençli   
b. Dirençsiz   
c. Yönlü   
d. Yönsüz   
e. Sınıflandırıcı

9. Aşağıdaki araştırmacılardan hangisi 2001 yılında 
milgram’ın altı adım hipotezine ilişkin deneyini bu kez inter-
net ortamında uygulamış ve aynı sonucu elde etmiştir?

a. A. Leanhand Euler
b. Mark S. Granovetter
c. Duncan Watts
d. Paul Erdös   
e. Alfréd Rényi

10.  Bir sosyal ağda arkadaşlarımız ve arkadaşlarımızın arka-
daşları varsa ve her aşamada 100 yeni arkadaşımız oluyorsa 
arkadaş sayımızın sandığımız kadar büyümeme nedeni aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

a. Dörtlü uyum   
b. İkili kapanma  
c. Üçlü uyum   
d. Üçlü kapanma   
e. Uyumsuzluk
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

1. a Yanıtınız yanlış ise “Sınıflayıcı ve Sınıflayıcı Olma-
yan Ağlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. b Yanıtınız yanlış ise “Rassal Ağlar” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

3. d Yanıtınız yanlış ise “Rassal Ağlar” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz. 

4. c Yanıtınız yanlış ise “Küçük Dünya Ağları” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

5. a Yanıtınız yanlış ise “Küçük Dünya Ağları” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yanıtınız yanlış ise “Rassal Ağların Derece Dağılımı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yanıtınız yanlış ise “Dirençli ve Dirençsiz Ağlar” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yanıtınız yanlış ise “Dirençli ve Dirençsiz Ağlar” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yanıtınız yanlış ise “Altı Adım Hipotezi” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

10. d Yanıtınız yanlış ise “Küçük Dünya Ağları” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Patika, bir düğümle başlayıp bir düğümle biten bir bağlantı 
dizisidir. İki kişi arasındaki en kısa patika da, jeodezik uzak-
lıktır.

Sıra Sizde 2
Kümelenme katsayısı arkadaşlarımızın birbirleri ile ne kadar 
arkadaş olduklarını ölçer. Eğer bir sosyal ağda arkadaşlarınız 
da birbirleri ile arkadaşlarsa, birbirlerini tanıyorlarsa, küme-
lenme katsayınız yüksek sonuç verecektir.

Sıra Sizde 3
Steve Milgram, 1967 yılında 60 mektup yollayarak bir deney 
gerçekleştirdi. Mektup Cambridge, Massachusetts’de bir yere 
gidecekti ve deneye katılanlardan bu mektubu arkadaşlarının 
arkadaşlarına ulaştırarak istenilen kişiye göndermeleri iste-
niyordu. İlk anda deneye katılım az olsa da sonraları Milg-
ram bunu çeşitli yollardan artırarak, mektubun ortalama altı 
adımda istenilen yere ulaştığını belirledi. Sonraları bu olgu 
sosyolojide ve ağ kuramında, “altı adım hipotezi” olarak yer 
aldı.
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Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
İnternetin haritasını ağ özellikleri açısından açıklayabilecek,
Merkezî düğüm ve ölçekten bağımsızlığı örneklerle açıklayabilecek,
Ölçekten bağımsızlığı test edebilecek,
Ağların büyümesi ve yarıçap kavramlarını tanımlayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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Sosyal Ağ Analizi Ölçekten Bağımsızlık ve 
Kuvvet Yasası
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•	 ÖLÇEKTEN	BAĞIMSIZLIK
•	 KUVVET	YASASI
•	 AĞLARIN	BÜYÜMESİ

SOSYAL AĞ ANALİZİ



GİRİŞ
Ağ bilimine önemli katkıları olan Erdös ve Renyi’nin 1959 yılında ortaya attığı rassal ağ 
modeli, uzun bir süre ağlar konusundaki paradigmayı belirlemiştir. Bu modele göre, bir 
ağda her bir düğümün başka bir düğümle bağ kurma olasılığı eşitti ve bağlar rassal bir 
süreçle oluşuyordu. Önceki ünitede söz edildiği gibi yapılan araştırmalar, her ağın rassal 
ağ özelliği taşımadığını ortaya çıkardı. Bu konuda, Barabasi’nin ‘karmaşık ağların belli 
kurallara ya da ilkelere göre organize edilmiş olma fikri’ üzerine çalışmalarının başlangıç 
noktası olduğu söylenebilir. Barabasi, internet ağının ölçülmesi, haritalanması ve model-
lenmesiyle ilgilenmiştir.

Bu ünitede, internetin haritasından yola çıkarak merkezî düğümlerden ve ağların 
ölçekten bağımsız oluşundan söz edilecek. Kuvvet yasası ile bir ağın ölçekten bağımsız-
lığının incelenmesinin ardından ağların büyümesini, ağın yapısını ve özelliklerini nasıl 
değiştirdiğine değinilecek.

İNTERNETİN HARİTASI
Tuhaftır ama 1998 yılına gelene kadar www’nun yaklaşık olarak rassal bir ağ olduğu düşü-
nülüyordu. Web’deki her dokümanın kişisel veya profesyonel tercihlerle ortaya çıktığı ve 
kişiler ve kurumların ilgilendikleri alanlar çok çeşitli olduğu için bu dokümanlar üzerin-
deki bağlantıların da rassal olarak ortaya çıktığı kabul ediliyordu. 2000’li yılların başına 
kadar bilim dünyasının www’nun yapısını yeterli şekilde anlamadığını kabul etmeliyiz. 
Oysa günümüzdeki gelişmeler web’i büyük ölçekli, insan özneli deneklerle deney yapılan 
sanal bir laboratuvar hâline getirmiş durumdadır.

Şekil 4.1’deki İnternet haritasını incelediğimizde göreceğiz ki, çok bağlantıya sahip 
olan (derecesi yüksek) merkezî düğümlerin sayısı az, az bağlantıya sahip olan (derecesi 
düşük) düğümlerin sayısı ise çoktur. İnternetteki sayfaların % 80’inden fazlası 4 bağlan-
tıdan azına sahiptir. Buna karşılık, bu sayfaların % 1’inden azı 1000’den fazla bağlantıya 
sahiptir. Bu sayılar bize İnternetin rassal bir ağ olmadığını anlatıyor. 

Bir önceki bölümde rassal ağların derece dağılımını incelediğimizi ve rassal ağların 
derece dağılımının binom dağılımına benzediğini, düğüm sayısı artınca bu dağılımın Po-
isson dağılımına yaklaştığını hatırlayalım. Düğüm sayısı çok arttığında ise rassal ağların 
derece dağılımı Şekil 4.2’nin sağındaki parça gibi bir normal dağılıma benzer.

İnternet Şekil 4.2’deki gibi rassal bir ağ ve derece dağılımı normal bir dağılım olsaydı, 
o zaman İnternetteki sayfaların % 80’inden fazlası 4 bağlantıdan azına sahip olmaz; dere-
ce dağılımı bir ortalama etrafında simetrik bir dağılıma sahip olurdu. Kısaca, sayfaların 
bağlantı sayıları ortalamaya yakın değerlerde kümelenirdi.

Ölçekten Bağımsızlık ve 
Kuvvet Yasası
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Eğer İnternet bir rassal ağ olsaydı, bu durumda az ve çok sayıda bağlantıya sahip olan 
düğümlerin sayısı az; buna karşılık ortalama sayıda bağlantıya sahip olan düğümlerin sa-
yısı çok olacaktı. İnternet bir rassal ağ değildir. Ayrıca, İnternetin bir rassal ağ olmadığını 
bilmek için çok uzun tartışmaya da gerek yoktur çünkü rassal bir ağda düğümler birbirleri 
ile belirli bir olasılık ile rassal bağlantılar kurarlar. Oysa gerçek hayattaki ağların oluşu-
munda bağlantıların rassal bir şekilde oluştuğu düşünülemez. Örneğin, sizin evinizdeki 
ve sokağınızdaki elektrik kabloları, doğalgaz hatları bir yerlerle rassal bağlantı içinde de-
ğildir. Bu tür ağlar belirli bir amaca hizmet amacıyla yapılmıştır ve bu tür ağların rassal 
bağlarla oluşması mümkün değildir.

Şimdi bir önceki bölümde de verdiğimiz bir şekli inceleyelim. Şekil 4.3’te çizilmiş olan 
N=100 düğümlü Barabási ağının üzüm salkımlarına benzer biçimiyle diğer ağlardan fark-
lı olduğuna dikkat edelim. Daha da önemlisi bu ağın derece dağılımı az önce verdiğimiz, 
“çok bağlantıya sahip olan (derecesi yüksek) merkezî düğümlerin sayısı az, ancak az bağ-
lantıya sahip olan (derecesi düşük) düğümlerin sayısı çok” cümlesine çok uygundur. Şekil 
4.3’ün sağ tarafındaki grafikte görüldüğü gibi, az sayıda düğümün derecesi çok yüksek; 
ama az sayıda dereceye sahip olan düğümlerin sayısı ise çok fazladır.

Şekil 4.1

İnternetin Haritası

Kaynak: Barabási ve 
Bonabeau (2003).
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Şekil 4.2

N=10000 ve p=0,01 
için Çizilen Rassal Ağ 
ve Derece Dağılımı
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Şekil 4.3
Barabási Ağı (N=100) 
ve Derece Dağılımı
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Şekil 4.4

Barabási Ağı (N=130) 
ve Derece Dağılımı
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Merkezî Düğümlerin Ortaya Çıkma Nedeni
Merkezî düğümlerin ortaya çıkmasının nedeni, ağların büyümesidir. Ayrıca ağlar büyür-
ken, düğümler ‘tercihli bağlantı’ yaptıkları için bağlantı açısından zengin düğümler daha 
da zengin olurlar ve bu sürecin sonucunda merkezî düğümler oluşur.

Neden merkezî düğümlerin ortaya çıktığı konusunda belki de ilk düşüncelerden biri 
İtalyan ekonomist ve sosyolog Vilfredo Pareto tarafından “Pareto İlkesi” şeklinde gelişti-
rilmiştir. Pareto, yaptığı çalışmalarda arazinin % 80’inin nüfusun % 20’si tarafından sa-
hiplenildiğini belirlemiştir. Bu bir anlamda, toplumda merkezî düğümler bulunduğunun 
anlaşılmasıdır.

Kuvvet yasasının gerçek hayattan yapılan ilk gözlemi, Pareto tarafından 1800’lü yıl-
ların sonunda İtalya’da gelir dağılımı konusunda yapılmıştır. Hemen hemen her ülkede 
bireylerin küçük bir oranı servetin büyük bir oranına sahiptir ve dağılım kuvvet yasasına 
uygundur.

Neden merkezî düğümlerin ortaya çıktığının, kuvvet yasasının neden oluştuğunun bir 
başka kanıtı ise günümüzde Benford yasası diye anılan yasa ile verilebilir. Bu yasa ilk kez 
1881 yılında Simon Newcomb tarafından ortaya atılmıştır. Ancak konunun popülerlik 
kazanması, Fizikçi Frank Benford ile olmuştur. “İlk Sayı Savı” olarak da adlandırılan bu 
yasaya göre, çok çeşitli alanlardaki verilerde kullanılan ilk sayılar ele alındığında, en sık 
kullanılan sayı 1’dir ve diğer kullanılan tam sayı değerlerinin olasılığı, Şekil 4.5’te de görül-
düğü gibi sol yukarıdan sağ aşağıya bir eğri olarak azalır.

 

Vilfredo Pareto (1646-1923)

Vilfredo Pareto 1848 yılında Paris’te doğdu. Pareto’nun babası İtalyan asıllı bir sürgün, annesi 
ise bir Fransız’dı. Af çıkması nedeniyle aile 1868 yılında İtalya’ya geri döndü ve Pareto, Turin 
Politeknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Daha sonra İtalyan demiryollarında ve bir bankanın 
sahibi olduğu demir madenlerinde çalıştı. Ekonomist Leon Walras’ın ekonomik denge kavra-
mından çok etkilendi ve toplumun denge modeline yönelik çalışmalar yaptı. Pareto optimalitesi 
kavramı ile bir kişiyi ekonomik anlamda kötüleştirmeden birini daha iyi bir duruma getirme-
nin mümkün olmadığı bir durumu kavramsallaştırdı. Sosyoloji ile ilgilendi, çeşitli kitaplar yaz-
dı. Pareto ilkesi olarak, çoğu olay için ‘etkilerin kabaca yüzde 80’i etkenlerin yüzde 20’sinden 
kaynaklanır’ görüşünü ortaya attı. İş yönetimi düşünürü ve kalite konusundaki çalışmaları 
ile tanınan Joseph Juran bu ilkeyi “Pareto ilkesi” olarak adlandırmıştır. Pareto aynı zamanda, 
İtalya’daki toprakların % 80’inin nüfusun % 20’sinin olduğunu gözleyen kişidir. Pareto, İtalyan 
Senatosu’na aday gösterildiği 1923 yılında öldü.
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Şekil 4.5

Benford Yasası
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Benford Yasasının Kullanımı

Frank Albert Benford (1883-1948)

Örneğin; muhasebe verilerinde, elektrik kullanım faturaları, sokak adres numaraları, hisse 
senedi fiyatları listeleri, ölüm oranları, nehir uzunlukları, fiziksel sabitler, matematik sabit 
değerler veri olarak alındığında verilerin bu şekilde dağıldığı görülebilir. Benford yasası verile-
rin değiştirilip değiştirilmediği, yolsuzluk yapılıp yapılmadığı konusunda testlere yol açmıştır. 
Ancak hemen ekleyelim ki, her verinin bu yasaya uygun olduğunu söylemek zordur. Örneğin, 
ABD eyaletlerinin bazı verilerinin bu yasaya uymadıkları bu duruma örnek olarak verilebi-
lir. Buna karşı bir görüşte ise bu uygun olmama durumunun veri azlığından kaynaklandığı, 
verilerin çok olması durumunda Benford yasasının işlediği öne sürülmüştür. J.Nye ve C.Moul 
2007’de yazdıkları bir makalede (“The Political Economy of Numbers: On the Application of 
Benford’s Law to International Macroeconomic Statistics” The B.E. Journal of Macroeconomics 
C.7(1)). Dünya Bankası tarafından toplanan uluslararası GSMH istatistiklerini incelemiş ve 
bu sayıların büyük bir bölümünün bu sava uygun olduğu görmüşlerdir. Ancak küçük sayıdaki 
(az nüfuslu) ülkeler için, genellikle gelişmekte olan ülkeler için, GSMH istatistiklerinin bu ya-
saya uymadığı ortaya çıkmıştır. Bu sonuç asıl orijinal sayıların bürokratik ve politik karışım ile 
değiştirildiği iddiasını ortaya çıkartmıştır.
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ÖLÇEKTEN BAĞIMSIZLIK
Kentlerin nüfusları, depremlerin yoğunlukları, elektrik kesintilerinin büyüklükleri gibi 
değişkenlerin dağılımları kuvvet yasası dağılımına uyar, bu tür değerler bir ortalama değer 
ile karakterize edilemezler (Clauset vd., 2009). Matematiksel olarak α üs veya ölçekleme 
parametresi olduğunda eğer x değerinin dağılımı,

P(x)≈ x-α

dağılımına uygunsa x, kuvvet yasasına göre dağılır. Burada 2 < α <3 aralığında değişir. Her 
iki tarafın logaritmasını alırsak: 

ln P(x)≈ - α + ln x

elde edilir. Uygulamada x’in tüm değerleri kuvvet yasasına uymaz. Genelde belirli bir xMin 
değerinden büyük olan x değerleri için kuvvet yasası geçerlidir. 

Bir rassal ağın derece dağılımı, ortalaması <k> ve standart sapması <k>1/2 olan bir 
Poisson dağılımıdır. Bu dağılımda standart sapma ortalamanın karekökü olduğu için 
her zaman ortalamadan daha küçüktür. Sözünü ettiğimiz bu ağın dereceleri, ortalamaya 
standart sapmanın belirli katları eklenip çıkarılarak elde edilen aralıkta bulunur. İşte bu 
nedenle, rassal ağda düğümlerin dereceleri birbirleriyle karşılaştırılabilir ve bu karşılaştır-
malarda <k> ile gösterdiğiniz ortalama derece bir ölçek (scale) görevi yapar.

Diğer yandan, ölçekten bağımsız ağlarda eğer üs olan α<3 ise, bu dağılımın birinci 
momenti sonlu ama ikinci momenti sonsuzdur. Örneğin; <k>=4 ve α=2 olduğunda, ikinci 
moment ıraksar. Bunun anlamı, rassal olarak seçtiğimiz bir düğümün derecesinin 4 ± ∞ 
olduğu için çok küçük ya da çok büyük olabileceğidir. Bu nedenle, α<3 olduğunda ağın 
kendi içinde bir ölçeği yoktur ve ağ ölçekten bağımsızdır.

Rassal Ağ ve Ölçekten Bağımsız Ağ Farkı
Ağlar, yeni düğümlerin ağa eklenmesiyle büyürler. Ağlarda “popüler olmanın çekiciliği” 
konusu tercihli bağlantı ile ilgilidir. Eğer daha popüler düğümlerle bağlantı yapılıyorsa, 
bunun sonucunda gerçek bir çok ağda gözlendiği gibi derece dağılımı, kuvvet yasasına uy-
gun olur. Rassal ağ modelinde düğüm sayısı N sabit varsayılır ve bir düğümün bağlanacağı 
düğüm rassal olarak seçilir. Oysa gerçek ağlar büyürler, ağa yeni düğümler katılır ve yeni 
düğümler daha fazla bağlantıya sahip olan düğümlere bağlanırlar. Bu süreç, tercihli bağ-
lantı (preferential attachment) diye adlandırılmaktadır. Barabási-Albert modelinde, rassal 
ağdan farklı olarak ağa her adımda yeni bir düğüm katılır ve bu düğüm i düğümünün 
derecesi olan ki’ye bağımlı olarak i düğümü ile bağlantı kurar. Barabási-Albert modeli, öl-
çekten bağımsız ağ modeli (scale-free) adını da almaktadır (Barabási ve Albert, 1999; Albert 
ve Barabási, 2002). Şekil 4.6’da tercihli bağlantı nedeniyle zaman içinde ölçekten bağımsız 
ağın nasıl belirdiğini görüyoruz.

Şekil 4.6

Tercihli Bağlantı 
Nedeniyle Ölçekten 
Bağımsız Ağın 
Belirmesi

Kaynak: Barabási ve 
Bonabeau (2003)
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Tercihli bağlantının olasılık olarak anlamı, yeni bir düğümün bir düğüme bağlantı 
yapma olasılığının o düğümün derecesine bağlı olmasıdır. Yeni bir düğümün, ki’ye ba-
ğımlı olarak i düğümü ile bağlantı kurması olasılığı P(ki) şöyle hesaplanabilir:

   

P(ki ) = 
ki

Σki

Bu olasılığa göre, bir yeni düğümün 4 bağlantıya sahip bir düğüm ile bağlantı kurma 
olasılığı 2 bağlantıya sahip bir düğüm ile bağlantı kurma olasılığının 2 katıdır. Barabási-
Albert modelinin derece dağılımı, α = 3 üssü ile kuvvet yasası (power law) derece dağı-
lımına sahiptir. Bağlantı sayısı anlamında düğümlerin, “zenginin daha zengin olması” ve 
bu süreçlerin sonunda çok sayıda bağlantıya sahip merkezî düğümlerin (hub’ların) oluş-
ması bu şekilde mümkün olur. Örneğin; kara yoluyla ulaşım ağı bir rassal ağa benzeyebilir 
ve burada düğümlerin bağlantı sayıları birbirlerine yakındır ve bu ağın derece dağılımı 
normal dağılıma yakındır. Oysa hava yolu ulaşımını göz önüne aldığımızda, merkezî dü-
ğümlerin olduğunu, bazı kentlerin hava yolu bağlantılarının diğer kentlere göre çok fazla 
olduğunu görebiliriz. Hava yolu bağlantılarında oluşan ağın derece dağılımı, Şekil 4.3 ve 
Şekil 4.4’ün derece dağılımlarına benzer sol yukarıdan sağ aşağıya inen bir talep eğrisi 
gibidir. Kısaca, ölçekten bağımsız ağlar gerçek hayatı rassal ağlara göre çok daha iyi bir 
şekilde açıklarlar.

Tercihli bağlantı nedir?

KUVVET YASASI
Gerçek hayatta birçok ölçüm değeri tipik bir değerin etrafında kümelenir. Bir otoyoldaki 
otomobillerin hızları, bir alışveriş merkezîndeki karpuzların tartıları, belirli bir günde İs-
tanbul’daki sıcaklık değerleri hep ortalama bir değerin etrafında kümelenerek bu değeri 
temsili bir değer hâline getirir. Buna karşılık, her değer böyle dağılmak zorunda değildir. 
Örneğin; kentlerin nüfusları, depremlerin büyüklükleri, elektrik kesintilerinin büyüklük-
leri hep kuvvet yasasına uygun olarak dağılır.

Kuvvet yasası dağılımları sık sık kalın kuyruklu dağılımlar, Pareto dağılımları ve 
Zipf dağılımları adlarını alırlar. Ölçekten bağımsız bir ağda derece dağılımı kuvvet ya-
sasına uyar.

 

1
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Şekil 4.7’den de görüldüğü gibi, kuvvet yasası eğrilerinin çok sayıda türü vardır ve 
bunlar farklı kuyruklara sahiptirler. Kuyruğun şekli dağılımdaki üs (α) tarafından belir-
lenir. α’nın değeri büyüdükçe eğri daha hızla düşer ve daha ince bir kuyruğa sahip olur.

Gerçek Verilerin Kuvvet Yasasına Uydurulması
Kısaca, matematiksel olarak α üs veya ölçekleme parametresi olduğunda x değerinin 
dağılımı,

P(x)≈ x-α

ise, x kuvvet yasasına göre dağılır. Burada 2<α<3 aralığında değişir. Kuvvet yasası dağılı-
mında her iki tarafın logaritmasını alırsak:

ln P(x)≈ - α + ln x

elde edilir. Uygulamada x’in tüm değerleri kuvvet yasasına uymaz. Genelde belirli bir xMin 
değerinden büyük olan x değerleri için kuvvet yasası geçerlidir. 

Gerçek hayattan elde edilen ağ verilerini kuvvet yasasına uydururken, ilk olarak x ve 
P(x) verilerinin logaritmaları grafik üzerinde bir doğru üzerinde ise, diğer bir deyişle kuv-
vet yasası test edilen verilerin her iki tarafının logaritması alındığında bu değerler serpil-
me diyagramında bir doğru hâlindeyse, akla verilerin kuvvet yasasına uygun olabileceği 
gelir. Bu verilere en küçük kareler yöntemi uygulanarak regresyon denkleminin eğim pa-
rametresi, üs olan α’nın tahmini değeri olarak kullanılır (Clauset vd., 2009).

Şimdi R programı yardımıyla 2000 düğümlü bir Barabási ağı oluşturalım. Bu ağın de-
rece dağılımının histogramını çizelim (Wang, 2015):

Şekil 4.7
Farklı Üs Değerlerine Göre Kuvvet Yasası Derece Dağılımları
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Daha sonra log-log grafik çizerek bu derece dağılımına kuvvet yasasını uyduralım (Şekil 4.9):

Şekil 4.9’ daki regresyon doğrusunun eğimi 1,748 olduğu için α= 1,748 olarak tahmin 
edilir. Regresyon denkleminin R2 değeri ise 0,874 olduğu için bağımlı değişkendeki değiş-
kenliği bağımsız değişkenin, % 87,4 düzeyinde açıkladığını görürüz.

Şekil 4.8
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Bu kez aynı işi p= 0,10 için 2000 düğümlü bir Erdős–Rényi ağı için gerçekleştirelim. 
Şekil 4.10’da 2000 düğümlü Erdős–Rényi rassal ağının derece dağılımının histogramı 
görülmektedir.

Şekil 4.11’de ise bu verilere log-log bir şekilde uydurulan regresyon doğrusu görül-
mektedir. Şekil 10 bize açıkça bu verilerin kuvvet yasasına uygun olmadığını göstermek-
tedir. Regresyonun 0,036 olan R2 değerinin küçüklüğü de bize bu verilerin dağılımının 
kuvvet yasasına uygun olmadığını anlatmaktadır.

Şekil 4.10
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Birçok gerçek sistemde α>2 değerine sahiptir. Kuvvet yasasında üs değeri olan 
α’nın değerinin değişmesi, beraberinde sisteminin özelliklerinin değişmesini getirir 
(Barabási, 2013).

•	 Anomali durumu (α<2): α>2 olması durumunda, N limit durumunda sonsuza 
yaklaştığında (ağdaki düğüm sayısı çok büyüdüğünde), ortalama derece olan <k> 
ıraksar. En merkezî düğümün bağlantı sayısının ağdaki düğüm sayısından fazla 
olması gerekeceği için bu koşullara sahip ölçekten bağımsız bir ağ olamaz.

•	 Ölçekten bağımsızlık durumu: (2< α<3) Bu durumda derece dağılımının birinci mo-
menti sonlu ama ikinci ve daha yüksek mertebeden momentleri N → ∞ için ıraksar. 

•	 α>3 olması durumu: Bu durumda ölçekten bağımsız bir ağı rassal bir ağdan ayır-
mak zorlaşmaktadır.

AĞLARIN BÜYÜMESİ 
Okuduğunuz üniteler çerçevesinde aksi belirtilmedikçe sürekli olarak ağların statik bir 
şekilde analiz edilmesi ile ilgilenildi. Şimdi ise genelde ağları ve özelde sosyal ağları dina-
mik bir şekilde, zaman içinde incelemeye çalışacağız. Ağları zaman içinde ele aldığımızda, 
ağların büyüdüğünü ve ağlara yeni düğümlerle yeni bağlantıların eklendiğini görürüz. 
Ağların gelişip büyümesi aklımıza çok sayıda soru getirir (McGlohon, 2011):

•	 Ağlar	büyüdükçe	yapıları	değişir	mi?
•	 Ağlar	büyüdükçe	belirli	özelliklere	sahip	olurlar	mı?
•	 Ağlarda	davranışın	aniden	değiştiği	bir	evre	geçişi	(phase	transition)	var	mıdır?
•	 Ağlar	 büyüdükçe	 zayıf	 bağlantılı	 bileşenler	 sonunda	 dev	 bileşen	 içinde	 absorbe	

edilirler	mi?
Sorulardan sonuncusunun yanıtı olarak gerçek ağlarda zaman içinde dev bir bileşenin 

oluştuğunu söyleyebiliriz. Ağlarda üçlü sayıları ve üçgenlere katılan düğüm sayıları bir 
kuvvet yasasına uygun olarak dağılırlar (Leskovec, 2008). Ağlarda bileşenlerin dağılımı da 
kuvvet yasasına göre dağılır. Ağlar büyüdükçe bir jölelenme noktasına ulaşır. Bu noktada 
küçük çok sayıda bağlantısız bileşen birleşir ve çizgede en büyük bağlantılı bileşen olan 
dev bileşeni oluştururlar. Bu nokta yarıçapın en büyük olduğu noktadır ve daha sonra 
yarıçap küçülerek bir denge değerine ulaşır. Leskovec ve diğerleri gerçek çizgelerin yarı-
çaplarının zaman içinde küçülüp stabilize olduğunu göstermişlerdir (Leskovec, 2008). Bu 
noktadan önce çizge, oluşma dönemindedir ve küçük bağlantısız bileşenlerden oluşur.

Ağlarda bileşenler hangi yasaya göre dağılır?

Yarıçap ve Etkin Yarıçap
Statik bir çizge için yarıçap, herhangi iki düğüm arasındaki maksimum uzaklıktır. Uzaklık 
ise, yönü hesaba katmadan iki düğüm arasındaki minimum sıçrama sayısıdır. Dev bileşe-
nin içinden rassal olarak iki düğüm seçerek aralarındaki uzaklığı hesapladığımız ve bu işi 
tekrar tekrar yaptığımızı varsayalım. Bu yolla elde edeceğimiz çok sayıdaki uzaklığın 90. 
persantilini bulabiliriz. 90. persantili maksimum değer olarak kabul ettiğimizde, bu de-
ğer “etkin yarıçap”a karşı gelir. Kısaca etkin yarıçap, bütün olası düğüm çiftleri arasındaki 
uzaklıkların 90. persantilidir. 

Etkin yarıçap, bütün olası düğüm çiftleri arasındaki uzaklıkların 90. persantilidir. 

Etkin yarıçap, yarıçapa göre daha dirençli bir ölçüdür ve aykırı, uç değerlerden (sapan 
değerlerden) etkilenmez. Küçük dünya olgusu ile altı adımlık ayrılık aynı anlama gelir. 
Yarıçap veya etkin yarıçap bir çizgenin ne kadar küçük dünya özelliği taşıdığını, çizgenin 
bir ucundan diğerine ne kadar hızlı bir şekilde gidebileceğimizi gösterir.

2
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Gerçek dünyadaki hemen hemen bütün, ağlar zaman içinde düğüm ve bağlantı ekle-
yip çıkararak gelişirler. Gerçek ağların analizi yoluyla elde edilen amprik gözlemler bize 
ağların kuvvet yasasına uygun bir şekilde yoğunlaştığını gösterir. Ağların zaman içinde 
ortalama derecesi -diğer bir deyişle düğümlerdeki bağlantı sayısı- çok büyük hızla artar-
ken yarıçap ve etkin yarıçap azalır. Burada aynı zamanda, seyrek ağlardan yarıçapları kısa 
yoğun ağlara bir evre geçişi (phase transition) de gerçekleşmektedir ( Leskovec, 2007).

Persantillerin hesaplanmasını hatırlarsak, persantiller bir veri kümesini yüze bölen değer-
lerdir. Veriler küçükten büyüğe doğru sıralandığında, p bir yüzde olmak üzere 100p. persan-
til değeri öyle bir değerdir ki gözlemlerin % 100.p kadarı bu persantil değerinin altında, % 
100 (1 - p) kadarı da bu değerin üstünde kalır.
• Verileri küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
• Veri sayısı n olmak üzere np’yi bulunuz.
• Eğer np tam sayı değilse, bunu tam sayıya tamamlayınız ve buna karşı gelen sıradaki 

değeri bulunuz.
• Eğer np, k gibi bir tam sayı ise k ve k+1’in ortalamasını alıp buna karşı gelen sıradaki 

değeri bulunuz.

Bir veri kümesinde 50 gözlem bulunmakta ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış olan bu 
kümede beşinci gözlem 55,8, altıncı gözlem ise 55,9 değerine sahiptir. Onuncu persantili 
hesaplayınız.

Çözüm: 
n = 50 ve p = 0,10 olduğu için, np = 50 x 0,10 = 5 ve 5 tam sayı olduğu için 10. persantil 

değeri = ( 55,8 + 55,9 ) / 2 = 55,85 olarak bulunur.

Bir veri kümesinde 250 gözlem bulunmakta ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış olan bu 
kümede 188. gözlem 78’dir. 75. persantil değerini bularak bu değerin başka hangi değere eşit 
olduğunu belirtiniz.

Çözüm:
n = 250 ve p = 0,75 olduğuna göre, np = 250 x 0,75 = 187,5 ve 188. gözlem değeri 78 

olduğu için 75. persantil 78’dir. Bu değer aynı zamanda üçüncü kartile eşittir.

Ağların Statik ve Dinamik Özellikleri
Buraya kadar anlatılanlara dayanarak ağların statik ve dinamik özelliklere sahip olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Ağların statik özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
•	 Ağlarda	kalın	kuyruklu	dağılımlar	söz	konusudur.	Az	sayıda	merkezî	düğüm,	çok	

sayıda az bağlantıya sahip düğüm bulunur. Örneğin; sosyal ağlarda, az sayıda kişi-
nin çok arkadaşı, çok sayıda kişinin ise az arkadaşı vardır.

•	 Ağların	yarıçapları	küçüktür	ve	topluluk	yapılarına	sahiptirler.
•	 Çeşitli	kuvvet	yasaları	geçerlidir.	Üçlülerin	kuvvet	yasası,	yoğunlaşma	kuvvet	yasa-

sı gibi.
Ağların dinamik özellikleri ise aşağıdaki gibidir:
•	 Ağlar	büyüdükçe	yarıçapları	küçülür	ve	ağlar	yoğunlaşır.
•	 Sabit	büyüklükteki	küçük	bileşenler,	dev	bileşen	ile	birleşene	kadar	belirli	bir	nok-

tanın ötesine büyüyemezler.
•	 Diğer	kuvvet	yasaları	geçerlidir.

Bir veri kümesinde 50 gözlem bulunmakta ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış olan bu ÖRNEK 4.1

ÖRNEK 4.2
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Özet

 İnternetin haritasını ağ özellikleri açısından açıklamak
1998 yılına gelene kadar www’nun yaklaşık olarak 
rassal bir ağ olduğu düşünülüyordu. Oysa İnternet 
haritasını incelediğimizde görürüz ki, çok bağlantı-
ya sahip olan (derecesi yüksek) merkezî düğümlerin 
sayısı az, az bağlantıya sahip olan (derecesi düşük) 
düğümlerin sayısı ise çoktur. Bu sayılar bize, gerçek 
hayattan bir çok ağ gibi İnternetin de rassal bir ağ ol-
madığını anlatır. 

 Merkezî düğüm ve ölçekten bağımsızlığı örneklerle 
açıklamak
 Ağlarda merkezî düğümlerin ortaya çıkmasının ne-
deni, ağların büyümesidir. Ayrıca ağlar büyürken, 
düğümler “tercihli bağlantı” yaptıkları için bağlantı 
açısından zengin düğümler daha da zengin olurlar 
ve bu sürecin sonucunda merkezî düğümler oluşur. 
Tercihli bağlantının olasılık olarak anlamı şudur: Yeni 
bir düğümün bir düğüme bağlantı yapma olasılığı o 
düğümün derecesine bağlıdır. 

 Kuvvet yasasının gerçek hayattan yapılan ilk gözlemi, 
Pareto tarafından 1800’lü yılların sonunda İtalya’da 
gelir dağılımı konusunda yapılmıştır. Hemen hemen 
her ülkede bireylerin küçük bir oranı servetin bü-
yük bir oranına sahiptir ve dağılım kuvvet yasasına 
uygundur. Fizikçi Frank Benford’un adı ile anılan, 
“ilk sayı savı”na göre çok çeşitli alanlardaki verilerde 
kullanılan ilk sayılar ele alındığında, en sık kullanılan 
sayı 1’dir ve diğer kullanılan tam sayı değerlerinin ola-
sılığı sol yukarıdan sağ aşağıya bir eğri olarak azalır. 
Kısaca Benford yasası da bir kuvvet yasasıdır.

 Kentlerin nüfusları, depremlerin yoğunlukları, elekt-
rik kesintilerinin büyüklükleri gibi değişkenlerin da-
ğılımları kuvvet yasası dağılımına uyar, bu tür değer-
ler bir ortalama değer ile karakterize edilemezler. Bu 
durum ise ölçekten bağımsızlık olarak adlandırılır.

 Ölçekten bağımsızlığı test etmek
 Kuvvet yasası dağılımları sık sık kalın kuyruklu dağı-
lımlar, Pareto dağılımları ve Zipf dağılımları adlarını 
alırlar. Kuvvet yasası eğrilerinin çok sayıda türü var-
dır ve bunlar farklı kuyruklara sahiptirler. Kuyruğun 
şekli dağılımdaki üs (α) tarafından belirlenir. α’nın 
değeri büyüdükçe eğri daha hızlı düşer ve daha ince 
bir kuyruğa sahip olur.

 Gerçek hayattan elde edilen ağ verilerini kuvvet yasa-
sına uydururken, ilk olarak x ve P(x) verilerinin loga-
ritmaları grafik üzerinde bir doğru üzerinde ise, diğer 
bir deyişle kuvvet yasası test edilen verilerin her iki 
tarafının logaritması alındığında bu değerler serpil-
me diyagramında bir doğru hâlindeyse, akla verilerin 
kuvvet yasasına uygun olabileceği gelir. Bu verilere en 
küçük kareler yöntemi uygulanarak regresyon denk-
leminin eğim parametresi üs olan α’nın tahmini de-
ğeri olarak kullanılır. Bu değer ise, bir ağın ölçekten 
bağımsızlığı konusunda bize fikir verir.

 Ağların büyümesi ve yarıçap kavramlarını tanımlamak
 Gerçek ağlarda zaman içinde dev bir bileşenin oluş-
tuğunu söyleyebiliriz. Ağlarda bileşenlerin dağılımı da 
kuvvet yasasına göre dağılır. Ağlar büyüdükçe bir jöle-
lenme noktasına ulaşır. Bu noktada küçük çok sayıda 
bağlantısız bileşen birleşir ve çizgede en büyük bağ-
lantılı bileşen olan dev bileşeni oluştururlar. Bu nok-
ta yarıçapın en büyük olduğu noktadır ve daha sonra 
yarıçap küçülerek bir denge değerine ulaşır. Leskovec 
ve diğerleri gerçek çizgelerin yarıçaplarının zaman 
içinde küçülüp stabilize olduğunu göstermişlerdir. Bu 
noktada aynı zamanda seyrek ağlardan yarıçapları kısa 
yoğun ağlara bir evre geçişi de gerçekleşir.

1

2

3
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Kendimizi Sınayalım
1. “Ağlar büyürken, düğümler……………bağlantı yapar-
lar” cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi 
doğru	şekilde	tamamlar?

a. Tercihsiz 
b. Belirsiz 
c. Tercihli bağlantı 
d. Yönsüz 
e. Yönlü

2. Aşağıdakilerden hangisi kuvvet yasasının genel biçimi-
dir?

a. P(x)≈ xα 
b. P(x)≈ x-α 
c. P(x)≈ x-1/α 
d. P(x)≈ x1/α 
e. P(x)≈ x2/α

3. Kuvvet yasasında kuyruğun şekli aşağıdakilerden hangisi 
tarafından	belirlenir?

a. x 
b. α 
c. y 
d. β 
e. z

4. “Kuvvet yasası test edilen verilerin her iki tarafının da 
……..değerleri arasında bulunan regresyon doğrusunun 
…………….. ile yasanın üs değeri tahmin edilebilir.” cümle-
sinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekil-
de	tamamlar?

a. Eğim-logaritmaları 
b. Logaritmik-sabit kesmesi 
c. Eğim- sabit kesmesi 
d. Eğim-parametreleri
e. Hiçbiri

5. “Yarıçap, herhangi iki düğüm arasındaki …………” 
cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru 
şekilde	tamamlar?	

a. Maksimum uzaklıktır 
b. Maksimum yakınlıktır 
c. Minimum uzaklıktır 
d. Minimum yakınlıktır 
e. Ortalama uzaklıktır 

6. “Uzaklık …………………… hesaba katmadan iki düğüm 
arasındaki minimum sıçrama sayısıdır.” cümlesinde boş bıra-
kılan	yeri	aşağıdakilerden	hangisi	doğru	şekilde	tamamlar?		

a. dereceyi 
b. parayı 
c. düğümleri 
d. yönü 
e. bağlantıyı

7. “Gerçek ağlarda zaman içinde ………..bir bileşenin oluş-
tuğunu söyleyebiliriz.” cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıda-
kilerden	hangisi	doğru	şekilde	tamamlar?

a. asimetrik 
b. simetrik 
c. yönlü 
d. yönsüz
e. dev 

8. “Gerçek çizgelerin yarıçapları zaman içinde …………… 
olurlar.” cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi 
doğru	şekilde	tamamlar?

a. küçülüp stabilize 
b. büyüyüp stabilize 
c. değişmeyerek stabilize 
d. karmaşık 
e. büyüyüp kararsız

9.	 Etkin	yarıçap,	yarıçapların	kaçıncı	persantilidir?
a. 70. 
b. 75.  
c. 80. 
d. 90. 
e. 100. 

10.	Etkin	yarıçap	ile	aşağıdaki	ifadelerden	hangisi	doğrudur?
a. Yarıçapa göre dirençlidir.
b. Yarıçapa göre dirençsizdir. 
c. Yarıçapa göre tutarsızdır. 
d. Yarıçapa göre tutarlıdır.
e. Uç değerlerden etkilenir.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

1. c Yanıtınız yanlış ise “İnternet’in Haritası” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

2. b Yanıtınız yanlış ise “Ölçekten Bağımsızlık” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz. 

3. b Yanıtınız yanlış ise “Kuvvet Yasası” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

4. e Yanıtınız yanlış ise “Kuvvet Yasası” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

5. a Yanıtınız yanlış ise “Ağların Büyümesi” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

6. d Yanıtınız yanlış ise “Ağların Büyümesi” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz. 

7. e Yanıtınız yanlış ise “Ağların Büyümesi” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yanıtınız yanlış ise “Ağların Büyümesi” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

9. d Yanıtınız yanlış ise “Ağların Büyümesi” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

10. a Yanıtınız yanlış ise “Ağların Büyümesi” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Rassal ağ modelinde düğüm sayısı N sabit varsayılır ve bir 
düğümün bağlanacağı düğüm rassal olarak seçilir. Oysa ger-
çek ağlar büyürler, ağa yeni düğümler katılır ve yeni düğüm-
ler daha fazla bağlantıya sahip olan düğümlere bağlanırlar. 
Bu süreç, “tercihli bağlantı” (preferential attachment) diye 
adlandırılmaktadır.

Sıra Sizde 2
Ağlarda bileşenlerin dağılımı da kuvvet yasasına göre dağılır. 
Ağlar büyüdükçe bir jölelenme noktasına ulaşır. Bu noktada 
küçük çok sayıda bağlantısız bileşen birleşir ve çizgede en bü-
yük bağlantılı bileşen olan dev bileşeni oluştururlar. Bu nokta 
yarıçapın en büyük olduğu noktadır ve daha sonra yarıçap 
küçülerek bir denge değerine ulaşır.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra,
Topluluk kavramını açıklayarak bir topluluğun iç ve dış yoğunluğunu hesapla-
yabilecek,
Uyum modelini açıklayabilecek,
Yapısal eş değerlilik modelini açıklayabilecek,
Hiyerarşik kümelenmenin işlevlerini açıklayarak bağlantı yöntemlerini sırala-
yabilecek, 
Dendogramları okuyabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 Topluluk
•	 Topluluk	İç	Yoğunluğu
•	 Topluluk	Dış	Yoğunluğu
•	 Uyum	Modeli
•	 Yapısal	Eş	değerlilik	Modeli

•	 Düğüm	Benzerliği
•	 Hiyerarşik	Kümelenme
•	 Bağlantı	Yöntemleri
•	 Dendogram
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GİRİŞ
Ağlarda, bazı düğümler arasında belli özelliklerin sağlanmasıyla topluluklar oluşmakta-
dır. Topluluk tanımı konusunda herkesin üzerinde uzlaştığı ortak bir tanım yoktur. Yapı-
lan topluluk tanımları, elde bulunan örneğe veya yapılan uygulamaya göre değişmektedir. 
En basitinden topluluk, ortak bazı özelliklere sahip olan bir grup insan olarak tanımla-
nabilir. Topluluklarda bulunan insanlar birbirlerini destekler ve ihtiyaçlarını gidermede 
birbirlerine yardımcı olurlar. Topluluklar; kan bağı, din, dil, tarih, bölge, kültür gibi ortak 
özelliklerle birbirine bağlı sosyal organizasyonlardır. 

Bu ünitede, topluluklarla ilgili olarak iç ve dış yoğunluktan söz edeceğiz. Toplulukların 
nasıl oluştuğu ya da hareket ettiğine ilişkin olarak ortaya atılan modellere ve hiyerarşik 
kümelenme konusuna değineceğiz. Son olarak toplulukların oluşumunu adım adım gös-
teren dendogramları okumayı öğreneceğiz.

TOPLULUK 
Tek bir topluluk tanımı olmamakla birlikte, toplulukların en belirgin özelliği kendi içle-
rindeki bağlantı sayısının çok, dışarıları ile olan bağlantı sayılarının ise az olmasıdır (For-
tunato, 2010). Bu temel özellikten hareketle bile uygulamaya dönük çok sayıda topluluk 
tanımı üretilebilir. Yönsüz bir çizgenin içindeki maksimum bağlantı sayısının N(N-1)/2 
olacağını hatırlarsak, düğüm sayısı 1-10 arasında olan çizgelerin maksimum bağlantı sa-
yılarının 0 1 3 6 10 15 21 28 36 45 şeklinde olacağını hesaplayabiliriz. Örneğin, bu çerçe-
vede uygulamaya dönük bir topluluk tanımı, “kendi içindeki bağlantı sayısı maksimum 
bağlantı sayısının yarısından az olmayan ancak kendi dışı ile bağlantı sayısı 3’ü aşmayan 
gruplar topluluk adını alır” şeklinde yapılabilir. Hemen ekleyelim ki, bu tanım doğru mu-
dur diye sorarsanız buna “evet” yanıtı verilemez. Ancak bu tanım uygulamaya dönüktür 
ve dikkat ederseniz burada kavramsal bir tanımdan çok neyin topluluk olup olmadığını 
anlamaya, bazı kriterlerle ölçmeye yönelik işlemsel (operasyonel) bir tanım yapılmaktadır. 
Buna benzer bir tanım bilgisayar programına dönüştürüldüğünde ise bu, algoritmik bir 
tanım olacaktır.

Sosyal ağların istatistiksel özellikleri şu şekildedir (McGlohon vd., 2011):
1. Kalın kuyruklu derece dağılımları söz konusudur. Birkaç düğümün bağlantı sayısı 

çok fazla, çok sayıda düğümün ise komşu sayısı azdır.
2. Ağlarda düğümler kümeler (topluluk-cluster) oluştururlar ve ağların yarıçapları 

küçüktür. Ağdaki bir düğümden diğerine birkaç sıçrama ile ulaşabilirsiniz. Genel-
de ağlarda kuvvet yasaları dağılımları (Power Law) geçerlidir.

Ağlarda Toplulukların 
Belirlenmesi
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3. Ağlarda zaman içinde yarıçap küçülür ve yoğunluk artar. Dev bileşenin dışında 
küçük bileşenlerin büyüklükleri sabittir. 

Sosyal ağların yukarıda belirtilen istatistiksel özelliklerini incelediğimizde, ağlarda dü-
ğümlerin kümeler oluşturduklarını görürüz. Ağlardaki bu küçük kümeler birleşerek daha 
sonra dev bir bileşen oluştururlar. Bir topluluk, kendi üyeleri arasındaki bağlantıları ağın 
geri kalanına göre daha fazla olan düğümler olarak tanımlayabilir. Gruplar içi bağlantılar, 
gruplar arası bağlantılardan daha fazla ise bu gruplar topluluk adını alırlar (Şekil 5.1).

Şekil 5.1’i incelediğimizde bir çizgenin içindeki üç topluluğu görüyoruz. Bu toplu-
luklardan sol üsttekinde 4 düğüm, sağ üsttekinde 5 düğüm ve alttakinde ise 6 düğüm 
bulunmaktadır. Şekil 5.1’deki topluluklar birbirlerine en fazla iki bağla bağlıdır. Toplu-
lukların içindeki bağlantı sayılarının, topluluklar arasındaki bağlantı sayılarına göre çok 
daha fazla olduğunu görüyoruz. Şekil 5.1’dekine benzer çizgeler için toplulukları hemen 
bakarak belirleyebiliriz. Çok büyük ağlarda ve çizgelerde ise bu iş ancak bilgisayar yardımı 
ile yapılabilir.

Topluluk ve ağ bağlantı sayıları arasında nasıl bir ilişki vardır?

Az önce açıklanan topluluklarla ilgili temel ilke, ağların genel yapısında da karşımıza 
çıkmaktadır. Leskovec’e göre, gerçek ağların çoğuna denizanası veya ahtapot yaklaşımı ile 
yaklaşılabilir (Leskovec vd., 2008). Ağların genelde bir çekirdeği ve bu çekirdeğin çevre-
sinde de ahtapotun veya denizanasının uzantılarına, kollarına benzeyen uzantıları bulu-
nur (Şekil 5.2). Benzer şekilde Şekil 5.2’de de toplulukların kendi içlerindeki bağlantıları-
nın yoğun, dışları ile olan bağlantılarının ise seyrek olduğunu görürüz.

Şekil 5.1

Topluluklar

Kaynak: Newman 
(2012)
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Şekil 5.2

Ağlarda Denizanası 
Modeli

Kaynak: Leskovec vd. 
(2008).

Core Whiskers
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Ağların büyük ölçekli yapılarını incelediğimizde topluluk yapılarını görürüz. Büyük 
bir ağın içindeki yoğun ağlara “topluluk” (community) adını veriyoruz. Topluluklar neden 
önemlidir? Topluluklar bir ağın içindeki fonksiyonel birimlere karşı geldikleri için önemli-
dirler. Örneğin, bir hücrenin içindeki bir topluluk bir motife karşı gelebilir ve bizim için bu 
topluluk hayati bir ürünü sentezleme veya düzenleme fonksiyonunu yerine getirebilir. Bir 
sosyal ağdaki bir topluluk ise, ortak bir ilgi alanı, ortak bir iş yeri veya ortak aile bağları gibi 
bağlar sayesinde ya da bağlarla oluşur. Kısaca ağlarda fonksiyonları düzenlemek, geliştir-
mek, iyileştirmek istersek öncelikle toplulukları ve bu toplulukların fonksiyonlarını belirle-
meliyiz. Son yıllarda gündeme gelen “ağ ilacı”nı da bu çerçevede değerlendirmemiz gerekir.

Ağ ilacı (network medicine) yeni bir konudur ve topolojik ağ özellikleri ile bir hastalık (biyo-
lojik fonksiyon) arasında ilişki kurmaya çalışır. Belirli bir hastalığın moleküler karmaşıklı-
ğını araştırarak, hastalık modüllerini ve patikalarını bulmaya uğraşır. Bu tür araştırmaların 
sonucunda, belirli bir hastalık ile ilgili yeni hastalık modüllerinin ve genlerinin bulunması 
amaçlanmaktadır. Barabasi, her hastalığın kendine özgü, biricik bir modülünün olduğunu 
ama hastalık modüllerinin kesişimlerinin de bulunduğunu göstermiştir.

Ağ ilacının amacı nedir?

Bir Topluluk İçin İç ve Dış Yoğunluğun Hesaplanması
Topluluk, sizin de kolaylıkla anlayabileceğiniz gibi bir düğümler kümesidir ve çizgenin 
bir alt çizgesi olarak düşünülebilir. Şimdi bir C alt çizgesi için C’nin kendi içindeki yo-
ğunluğunun ve C’nin kümeler arası yoğunluğunun (dış yoğunluk) nasıl hesaplanabilece-
ğini gösterelim. Bir çizgenin genelinde N düğüm olduğunu varsayalım. Herhangi bir alt 
çizgeyi C ile gösterirsek ve bu alt çizgede NC tane düğüm varsa, bu alt çizgenin içindeki 
yoğunluğu şu şekilde hesaplayabiliriz:

C’nin iç yoğunluğu = C’nin içindeki bağlantı sayısı / [NC(NC-1)/2]

Şimdi de kümeler arası yoğunluğu hesaplayalım:

C’nin dış yoğunluğu = C’nin kümeler arası bağlantı sayısı / [NC(N-NC)]

C’nin topluluk olabilmesi için az önce C’nin içindeki bağlantı sayısının çok, dışı ile 
bağlantı sayısının ise az olması gerektiğini söylemiştik. O halde C’nin çizge içi yoğunluğu 
ne kadar yüksek ve C’nin kümeler arası yoğunluğu ne kadar düşükse, C alt çizgesi o kadar 
çok topluluk tanımına uygun olacaktır. 

Örneğin; N=120 düğümlü bir C çizgesinde, NC= 20 için bu grubun bir topluluk olup 
olmadığını değerlendiriyorsak ve C’nin içindeki bağlantı sayısı 4, C’nin kümeler arası bağ-
lantı sayısı 8 ise:

C’nin içindeki yoğunluk = 4 / [20(20-1)/2] = 0,02105

C’nin kümeler arası yoğunluğu = 8/ [20(120-20)] = 0,004

olarak hesaplanır. Bu değerler ise bize C’nin kümeler arası yoğunluğunun, C’nin içindeki 
yoğunluktan küçük olduğunu ve C’nin bir topluluk olduğunu göstermektedir. 

UYUM MODELİ
1896 yılında bir Fransız psikoloğu olan Gustave Le Bon, kollektif davranış biçimi için bir 
açıklama getirdi ve kalabalığın, yığınların üyeleri üzerinde hipnotik bir etki yaptıklarını 
gözledi. Kalabalıklar, belirli bir hayat biçimi varsayıyorlar ve bireylerin duygularını ka-
rıştırarak akıl dışı hareketlere neden oluyorlardı. Büyük şehirlerde kırmızı ışıkta karşıya 
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geçmeyi bekleyen kalabalığın içinden biri kırmızı ışıkta karşıya geçmeye başladığında, 
diğer insanların da bunun yasal olup olmadığını düşünmeden onu izlediklerini gözle-
yebilirsiniz. Bu olay belirli bir davranış biçiminin, uygun olsun olmasın kalabalığa nasıl 
bulaştığını, nasıl sirayet ettiğini iyi bir şekilde anlatmaktadır.

Le Bon’un bulaşma teorisi belki de sosyal uyum kavramının ilk şekliydi. 1897 yılında 
yine bir Fransız olan Emile Durkheim da sosyal uyum ve intihar arasındaki ilişkiyi in-
celedi. Ona göre, sosyal dayanışmanın türü ve derecesi intiharları belirliyordu. William 
MacDougall 1921 yılında grubun, içindeki bireylerin toplamından fazla olduğunu öne 
sürdü. Grubun bir hayatı ve aklı vardı ve bireyler birbirleri hakkında ortak bir duygu 
biçimine sahipti. Yine 1921 yılında Sigmund Freud, bireyin kimliğinin, kuvvetli bağlarla 
bağlı olduğu gruptaki yoğun duygusal bağlardan geldiğini gözledi. 1909 yılında Charles 
Horton Cooley, yüz yüze görüşen, yakın, iş birliği yapan, çatışan, büyük ölçüde zamanı 
birlikte geçiren ve birbirlerini iyi bilen “birincil grupları” formüle ettiler. Bollen and Hoyle 
ise, bireylerin kendilerini belirli sosyal grupların üyeleri olarak hissettiklerini gözlediler ve 
teorik olarak sosyal uyum kavramını ortaya attılar (Bruhn, 2009).

Uyum her grup üyesinin diğer grup üyelerine bir patika ile ulaşması ile başlıyor, bu 
patikalar da grup üyeleri arasındaki sosyal tutkalı oluşturarak grubu bir arada tutuyordu. 
Gruptaki uyumun gücü, bağlantılı birey sayısına bağlıydı. Güçlü uyuma sahip gruplarda 
her üye diğer üyelerle bağlantı içindeydi. Uyumlu grupların birbirlerinin içine yuvalan-
dıkları da bir başka gözlemdi.

Yapısal uyumun beş özelliği vardı:
•	 Bireyler	topluluğunun	nasıl	bir	araya	geldiğini	tanımlıyordu,
•	 Yapısal	uyum	bir	grup	özelliği	olarak	açıklanıyordu,
•	 Sürekliydi,
•	 Bireyler	arasındaki	sosyal	ilişkilerin	gözlenmesine	dayanıyordu,
•	 Grup	büyüklüğü	ile	ilgisi	yoktu.
Uyum modeli; bir fikrin, bir ürünün önceki ve potansiyel kullanıcıları arasındaki sosyal 

yakınlığını, potansiyel kullanıcıların uyum kararını verme olasılığını kestirmede kullanıyor-
du. Bu model, sorunların gözlem ve tartışma ile çözüldüğü sosyal süreçlere odaklanıyordu.

Uyum modelinin kullanım amacı nedir? Odaklandığı süreçler nelerdir?

YAPISAL EŞ DEĞERLİLİK MODELİ
Yapısal eş değerlilik modeli 1982 yılında Burt tarafından oluşturuldu. Bu modele göre kişi, 
bir yeniliği kendine yapısal olarak eş değer olarak algıladığı kişiler kullandığında kullanı-
yordu. Ağdaki yapısal eş değerlilik ağdaki o kişinin pozisyonu ile ilgiliydi. Kümelerinde 
merkezî durumda olan iki kişi arasında yapısal eş değerlilik vardı ve bu kişiler birbirlerini 
sübjektif olarak referans noktası alıyorlardı. Ona göre rekabet, yayılma sürecini başlatan 
birinci güçtü. 

Düğüm Benzerliği
Diğer önemli bir ağ kavramı ise, düğüm benzerliğidir. İki düğümün ne zaman benzer 
olduğu veya hangi düğümlerin bir düğüme benzediği sorusu ağların analizi açısından ya-
rarlı bir sorudur. Bu tür benzerlik “yapısal benzerlik” olarak adlandırılır. İki düğüm, ağda 
komşularının çoğunu paylaşmaları durumunda yapısal olarak eş değer kabul edilirler.

Burt, Öklidyen uzaklığı yapısal eş değerliliği ölçmede kullandı. Kartezyen koordinat 
sisteminde iki nokta arasındaki Öklid uzaklığı şu şekilde bulunur:

 
d = x1 - y1( )2 + x2 - y2( )2

3
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Bir çizgenin düğümlerini n boyutlu Öklidyen uzayda onlara birer pozisyon vererek düşü-
nürsek, bu düğümler arasındaki Öklidyen uzaklığı bir benzerlik ölçüsü olarak kullanabiliriz.

Şimdi 5 düğümden oluşan A ve B gibi iki topluluk ve bunların bağlantı sayılarını ala-
rak bu iki topluluk arasındaki benzerliği Öklidyen uzaklık ile hesaplayalım:

A=(3, 4, 6, 7, 9)

B=(3, 4, 6, 7, 9)

 
d = 3- 3( )2 + 4 - 4( )2 + (6 - 6)2 + (7 - 7)2 + (9 - 9)2 = 0

Elde ettiğimiz d=0 sonucu bize A ve B toplulukları arasında uzaklığın sıfır olduğunu 
ve benzerliğin maksimum olduğunu gösterir.

Bu kez de ikinci kümedeki 4. ve 5. düğümlerin bağlantı sayılarını değiştirerek Öklid-
yen uzaklığı hesaplayalım.

A=(3, 4, 6, 7, 9)

B=(3, 4, 6, 10, 15)

 
d = 3- 3( )2 + 4 - 4( )2 + (6 - 6)2 + (7 -10)2 + (9 -15)2 = 6, 708

Görüldüğü gibi elde edilen d= 6,708 sonucu bize A ve B toplulukları arasındaki uzak-
lığın arttığını ve benzerliğin azaldığını anlatmaktadır.

Bir ağda komşu düğüm kümeleri A ve B olsun. Bu durumda A ve B’nin ortak arkadaş-
larının sayısı şöyle ifade edilebilir: 

 
σ= A∩B

Dikkat edilirse bu ifadede ortak arkadaşların sayısı normalize edilmemiştir. Bu sayı, 
derecesi büyük düğümler az sayıda ortak arkadaşa sahip olsalar bile yüksek olabilir. Bu 
sayının normalize edilerek kullanılması ile çeşitli benzerlik ölçüleri elde edilebilir ve bu 
ölçü ‘Jaccard Benzer’liği olarak adlandırılır:

 

σ jaccard =

A∩B

A∪B

Örneğin; 5 düğümden oluşan iki düğüm kümesi düşünelim. Her iki kümede de dü-
ğümlerin bağlantı sayıları 2, 3, 4, 6, 9 olduğunda bu kümeler arasındaki Jaccard benzerliği: 
Her iki kümenin kesişimindeki eleman sayısı 5 ve yine bileşimindeki eleman sayısı da 5 
olduğu için 5/5=1 olacaktır. Şimdi birinci düğüm kümesindeki bağlantı sayılarını yine 
2,3,4,6,9 olarak alıp, ikinci düğüm kümesindeki bağlantı sayılarını bu kez 2, 3, 4, 6, 11 
olarak değiştirelim. Bu kez her iki kümenin kesişimindeki eleman sayısı 4 ve yine bileşi-
mindeki eleman sayısı da 6 olduğu için 4/6=0,66 olacaktır.

Hatırlayacağınız gibi bir açının kosinüsü, bir dik üçgende o açıya komşu dik kenarın 
hipotenüse oranıdır. Şimdi de kosinüs benzerliğini hesaplayalım: 

 

σKosinüs =
A.B

A . B

A=(3, 4, 6, 7, 9)

B=(3, 4, 6, 7, 9)
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A.B=3.3 + 4.4+ 6.6+ 7.7+ 9.9 =191

A = 3
2
+ 4

2
+ 6

2
+ 7

2
+ 9

2
= 13, 82027

B = 3
2
+ 4

2
+ 6

2
+ 7

2
+ 9

2
= 13, 82027

σKosinüs =191/ (13,82027. 13,82027)=1

İki düğüm kümesi arasındaki benzerliği biraz bozarsak ve bağlantı sayıları şu şekilde 
olursa:

A=(3, 4, 6, 7, 9 )

B=(3, 4, 6, 10, 15 )

A.B=3.3 + 4.4+ 6.6+ 7.10+ 9.15 =266

A = 3
2
+ 4

2
+ 6

2
+ 7

2
+ 9

2
= 13, 82027

B = 3
2
+ 4

2
+ 6

2
+10

2
+15

2
= 19, 64688

σKosinüs =266/ (13,82027.19,64688)=0,97965

Düğüm benzerliği ne tür bir benzerliktir? Yapısal eş değerlik nasıl tanımlanabilir? 

HİYERARŞİK KÜMELENME 
Ağlarda topluluk yapısının incelenmesinin tarihi eskidir. Ağlarda toplulukların bulunma-
sı konusu 70’li yıllara kadar geriye gitmektedir. Bu konu çizge kuramında matematikçiler 
ve bilgisayarcılar tarafından çizge bölüntüleme (graph partitioning), sosyal ağlarda ve sos-
yolojide ise topluluk bulma (community detection) ve hiyerarşik kümeleme adlarıyla anıl-
maktadır (Newman ve Girvan, 2004).

Hiyerarşik kümelenme algoritması bir dizi nesneyi benzerliklerine göre bir soy ağa-
cında (dendogram) düzenler. Benzerlik ise bu nesneler arasındaki bir uzaklık fonksiyonu 
ile bulunur. Birbirlerine benzer veya yakın olan nesneler aynı kümelerde toplanır. Sürekli 
olarak aynı işlemlerin tekrarlanması yoluyla her adımda en yakın kümeler yeni kümelerde 
birleştirilir. 

Sosyal ağlarda topluluk bulmada yaygın olarak kullanılan eski bir yöntem “hiyerar-
şik kümeleme” yöntemidir. Bu yöntem tek bir teknik olmaktan çok bir teknikler kümesi 
olarak düşünülebilir. Bu tekniklerin temel ilkesi, bir ağdaki düğümlerin ne kadar kuvvet-
li bağlarla bağlantılı olduklarına ilişkin bir ölçünün geliştirilmesine dayanır. Daha sonra 
ise bu ölçü ile kuvvetli bir şekilde bağlı olan düğümleri gruplayarak ilgilendiğimiz ağı 
topluluklara bölebiliriz. Bu çerçevede, düğümlerin ne kadar kuvvetle birbirlerine bağlı 
olduklarını ölçebilen ölçü ve bu düğümlerin gruplanmasında kullanılan farklı teknikler 
hiyerarşik kümelenme teknikleri arasındaki farklılıkları oluşturur.

Düğümler arasındaki bağlantının gücünü ölçen bir ölçü belirlendikten sonra hiye-
rarşik olarak düğümler gruplanmaya başlar. Önce düğümler küçük gruplarda toplanır ve 
daha sonra bu küçük gruplar daha büyük gruplarda birleştirilir. Kümelemeyi tekli bağlan-
tı (single linkage), tam bağlantı (complete linkage) ve ortalama bağlantı (average linkage) 
yöntemleri ile gerçekleştirmek mümkündür. Bunların arasında ortalama bağlantı yöntemi 
genelde daha iyi sonuçlar verir. 

4
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Dendogram nedir ve nasıl yapılandırılır? 

Bağlantı Yöntemleri
Hiyerarşik kümelenmede başlangıçta her düğüm tek bir kümeyi oluşturur. Daha sonra 
kümeler birleştirilerek yeni kümelere ulaşılır. Uygulamada seçtiğimiz bağlantı yöntemi, 
iki küme arasındaki uzaklığın hangi tanımla ölçüleceğini belirler. 

Tekli Bağlantı Yöntemi (Single Linkage Method)
En yakın komşu yöntemi (nearest neighbor method) adını da alan tekli bağlantı yöntemin-
de, iki küme arasındaki uzaklık bir kümedeki gözlem ile diğer kümedeki gözlem arasın-
daki minimum uzaklıktır. Tekli bağlantı yöntemi kümeler birbirinden açık bir şekilde 
ayrıldığında iyi bir tercihtir.

Tam Bağlantı Yöntemi (Complete Linkage Method)
Tam bağlantı yönteminde, iki küme arasındaki uzaklık bir kümedeki gözlem ile diğer kü-
medeki gözlem arasındaki maksimum uzaklıktır.

Ortalama Bağlantı Yöntemi (Average Linkage Method)
Ortalama bağlantı yönteminde ise gözlem çiftleri arasındaki uzaklıkların ortalaması, iki 
küme arasındaki uzaklık olarak tanımlanır.

5

Şekil 5.3

Tekli Bağlantı Yöntemir

s

Şekil 5.4

Tam Bağlantı Yöntemir

s

Şekil 5.5

Ortalama Bağlantı 
Yöntemi

r

s
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Bir komşuluk matrisi alarak ve bir istatistik paket programı (MINITAB) kullanarak verileri-
mizi ortalama bağlantı yöntemini ve Öklidyen uzaklığı kullanarak kümeleyelim.

Topluluk No. Düğüm 1 Düğüm 2 Düğüm 3 Düğüm 4 Düğüm 5
1 3 4 6 7 8
2 3 4 6 7 12
3 1 2 2 1 2
4 2 5 5 6 4

İzleyen kutuda bu veriler için elde edilen sonuçları görüyoruz. Üç adımda kümeleme 
işlemi tamamlanmış; öncelikle 1 ve 2 gözlemleri benzer bulunarak onlar bir kümede bir-
leştirilmiş, daha sonra ikinci aşamada bu kümeye benzer bulunan 4 gözlemi eklenmiştir.  
Son aşamada ise bu kümeye 3 gözlemi de eklenmiştir. Elde edilen sonuç Şekil 5.6’daki 
dendogramda görülmektedir.

Farklı kümeleme yöntemleri için, iki küme arasındaki uzaklık nasıl tanımlanmaktadır? 

ÖRNEK 5.1

Şekil 5.6

Örnek Dendogram
Euclidean Distance, Average Linkage
Amalgamation Steps

                                                           Number
                                                          of obs.
            Number of   Similarity  Distance  Clusters      New         in new
Step       clusters         level          level         joined      cluster      cluster
   1              3              68,3772     4,00000     1      2             1                 2
   2              2              49,7263     6,35917     1      4             1                 3
   3              1              22,5894     9,79176     1      3             1                 4

Dendrogram
Average Linkage; Euclidean Distance

22,59

48,39

74,20

Observations
1 2 4 3

Si
m

ila
rit

y

100,00

6
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DENDOGRAMLAR
Hiyerarşik kümelenme algoritmasının bir dizi nesneyi benzerliklerine göre bir soy ağacın-
da yani dendogramda düzenlediğini belirtmiştik. Dendogram, aşağıdan yukarıya doğru 
okunmalıdır. Örneğin; Şekil 5.6’da 1 ve 2 gözlemleri birbirlerine fazla benzeyen gözlem-
lerdir. Bu kümeye daha sonra onlara benzeyen ama onlardan biraz farklı olan 4 gözlemi 
katılır ve 1, 2 ve 4 gözlemleri bir küme oluşturur. 3 gözlemi ise 1, 2 ve 4 gözlemlerinden 
farklı olduğu, onlara benzemediği için tek başına ayrı bir küme oluşturur.

Bu bölümde üç önemli ağın içindeki toplulukları elde edip, bu ağların dendogram-
larını çizeceğiz. İlk örneğimiz Wayne W. Zachary tarafından 1970-1972 arasında üç yıl 
incelenen ve 34 üyeden oluşan Karate Club örneği (Zachary, 1977). Örnek, sonuçta Karate 
Club’ın zıt görüşlere sahip iki kişinin etrafında toplanarak bölünmesi ile ilgili bir örnek. 
Şekil 5.7’de solda, 5 toplulukta toplanan çizge ve sağda ise bu çizgenin dendogramı görü-
lüyor. Şekil 7’nin solundaki çizge, ağdaki 5 topluluğu 1970-1972 arasındaki tek bir anda 
gösteren bir fotoğraf gibi. Oysa şeklin sağındaki dendogram, bize işi başından sonuna ka-
dar anlatıyor. İlk kümelenme 11, 5, 1, 7, 6 ve 17 nolu üyelerle olmuş daha sonra bu kümeye 
12 nolu üye de katılmış. Dendogramda temelde dikdörtgen içine alınmış 3 büyük küme 
var. Ancak bunlardan solda olan ilk ikisi de birleşerek tek bir küme(topluluk) oluşturmuş 
ve sonuçta Karate Club ikiye bölünmüş.

Ayrıca şekillerde modülarite diye bir ölçü de verilmiş durumda. Yüksek modülariteye 
sahip olan ağların modüllerinin (topluluklarının) içindeki bağlantılar yoğun ancak farklı 
modüllerdeki düğümler arasındaki bağlantılar ise seyrektir. Burada ayrıca bir hatırlatma 
yaparak, 7, 8 ve 9 nolu şekillerin ve bu şekillerdeki modülarite hesaplamalarının bilgisayar 
programı ile yapıldığını, şimdilik öğrencinin bu işlerin nasıl yapıldığı konusu ile ilgilen-
meyi son ünitelere bırakması gerektiğini ekliyoruz.

Şekil 5.7

Karate Club Çizge ve Dendogram (Modularite=0,35)
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Bu kez de 100 düğümden oluşan bir Barabasi ağı ile bu ağın dendogramını çizelim. 
Şekil 5.8’de görüldüğü bu çizge ve dendogram bize kümelenmenin çok fazla olduğunu 
göstermektedir.

Şekil 5.9’da verilen Erdös-Renyi 100 düğümlü rassal ağ modelinde ise kümelenmenin 
çok az olduğu görülüyor. Modülarite katsayıları da bu yorumumuzu desteklemektedir. En 
düşük modülarite Karate Club örneğinde, en yüksek modülarite ise Barabasi ağı örneğin-
de karşımıza çıkmaktadır.

Dendogramı inceleyerek edinilecek bilginin, çizgeyi inceleyerek edinilecek bilgiden farklı 
olarak sağladığı katkı nedir? 

Şekil 5.8

Barabasi Çizgesi ve Dendogramı (Modularite=0,77)

Şekil 5.9

Erdös-Renyi Çizgesi ve Dendogramı (100 düğüm, p=0,02, Modularite=0,60)

7
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Özet
Topluluk kavramını açıklayarak bir topluluğun iç ve dış 
yoğunluğunu hesaplamak
Topluluk tanımı konusunda herkesin üzerinde uzlaş-
tığı ortak bir tanım yoktur. Yapılan topluluk tanımla-
rı, elde bulunan örneğe veya yapılan uygulamaya göre 
değişir. En basitinden topluluk, ortak bazı özelliklere 
sahip olan bir grup insan olarak tanımlanabilir. Top-
luluklar kan bağı, din, dil, tarih, bölge, kültür gibi 
ortak özelliklerle birbirine bağlı sosyal organizasyon-
lardır. Toplulukların en belirgin özelliği kendi içlerin-
deki bağlantı sayısının çok, dışarıları ile olan bağlantı 
sayılarının ise az olmasıdır. Leskovec’e göre, gerçek 
ağların çoğuna denizanası veya ahtapot yaklaşımı ile 
yaklaşılabilir. Ağların genelde bir çekirdeği ve bu çe-
kirdeğin çevresinde de ahtapotun veya denizanasının 
uzantılarına, kollarına benzeyen uzantıları bulunur. 

 Topluluklar neden önemlidir? Topluluklar bir ağın 
içindeki fonksiyonel birimlere karşı geldikleri için 
önemlidirler. Ağlarda fonksiyonları düzenlemek, ge-
liştirmek, iyileştirmek istersek öncelikle toplulukları 
ve bu toplulukların fonksiyonlarını belirlemeliyiz.

 Bir çizgenin genelinde N düğüm var ise, herhangi bir 
alt çizgeyi C ile gösterirsek ve bu alt çizgede NC tane 
düğüm varsa, bu alt çizgenin içindeki iç ve dış yoğun-
luklar aşağıdaki formüller ile hesaplanır: 

 C’nin iç yoğunluğu = C’nin içindeki bağlantı sayısı / 
[NC(NC-1)/2]

 C’nin dış yoğunluğu = C’nin kümeler arası bağlantı 
sayısı / [NC(N-NC)]

Uyum modelini açıklamak
1896 yılında bir Fransız psikoloğu olan Gustave Le 
Bon, kollektif davranış biçimi için bir açıklama getir-
di ve kalabalığın, yığınların üyeleri üzerinde hipnotik 
bir etki yaptıklarını gözledi. Kalabalıklar belirli bir 
hayat biçimi varsayıyorlar ve bireylerin duygularını 
karıştırarak akıl dışı hareketlere neden oluyorlardı. 
Le Bon’un bulaşma teorisi belki de sosyal uyum kav-
ramının ilk şekliydi. Uyum her grup üyesinin diğer 
grup üyelerine bir patika ile ulaşması ile başlıyordu. 
Bu patikalar da grup üyeleri arasındaki sosyal tutkalı 
oluşturarak grubu bir arada tutuyordu. Gruptaki uyu-
mun gücü, bağlantılı birey sayısına bağlıydı.

Yapısal eş değerlilik modelini açıklamak
Yapısal eş değerlilik modeli, 1982 yılında Burt tara-
fından oluşturuldu. Bu modele göre kişi, bir yeniliği 
kendine yapısal olarak eş değer olarak algıladığı ki-
şiler kullandığında kullanıyordu. Ona göre rekabet, 
yayılma sürecini başlatan birinci güçtü. 

 İki düğümün ne zaman benzer olduğu veya hangi dü-
ğümlerin bir düğüme benzediği sorusu ağların analizi 
açısından önemlidir. Düğüm benzerliği yapısal bir 
benzerliktir. Burt, Öklidyen uzaklığı yapısal eş değer-
liliği ölçmede kullanmıştır.

Hiyerarşik kümelenmenin işlevlerini açıklayarak bağ-
lantı yöntemlerini sıralamak
Hiyerarşik kümelenme algoritması bir dizi nesneyi 
benzerliklerine göre bir soy ağacında (dendogram) dü-
zenler. Benzerlik ise bu nesneler arasındaki bir uzaklık 
fonksiyonu ile bulunur. Birbirlerine benzer veya/ve ya-
kın olan nesneler aynı kümelerde toplanır. Sürekli ola-
rak aynı işlemlerin tekrarlanması yoluyla her adımda 
en yakın kümeler yeni kümelerde birleştirilir.

 Hiyerarşik kümelemede, kümeler birleştirilerek yeni 
kümelere ulaşılır. Uygulamada seçtiğimiz bağlantı 
yöntemi, iki küme arasındaki uzaklığın hangi tanım-
la ölçüleceğini belirler Bağlantıyı tanımlamak üzere 
hesaplanan bir kümedeki gözlem ile diğer kümedeki 
gözlem arasındaki uzaklık; tekli bağlantı yönteminde 
minimumun; tam bağlantı yönteminde maksimu-
mun alınmasından; ortalama bağlantı yönteminde ise 
uzaklık ortalamasının alınmasıyla hesaplanmaktadır.

Dendogramları okumak
Hiyerarşik kümelenme algoritması, bir dizi nesne-
yi benzerliklerine göre oluşturulan bir soy ağacında 
yani dendogramda düzenler. Düzenlemede kullanılan 
benzerlik ise bu nesneler arasındaki uzaklık fonksiyo-
nu ile bulunur. Birbirlerine benzer veya/yada yakın 
olan nesneler aynı kümelerde toplanır. Sürekli olarak 
aynı işlemlerin tekrarlanması yoluyla, her adımda en 
yakın kümeler yeni kümelerde birleştirilir. 

1

2

3

4

5
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Kendimizi Sınayalım
1. Topluluk ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Herkesin üzerinde uzlaştığı bir topluluk tanımı yoktur.
b. Topluluk tanımları yapılan uygulamaya göre değiş-

mektedir.
c. Topluluk, çoğunlukla farklı bazı özelliklere sahip 

olan bir grup insan olarak tanımlanabilir.
d. Topluluklar kan bağı, din, dil, tarih, bölge, kültür gibi 

ortak özelliklerle birbirine bağlı sosyal organizasyon-
lardır. 

e. Topluluğu oluşturan düğümler arasında çok sayıda 
bağlantı vardır.

2. Toplulukların en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangi-
sidir?

a. Kendi içlerindeki bağlantı sayısının çok, dışarıları ile 
olan bağlantı sayılarının ise az olması.

b. Kendi içlerindeki bağlantı sayısının az, dışarıları ile 
olan bağlantı sayılarının ise çok olması.

c. Kendi içlerindeki bağlantı sayısının az olması.
d. Dışarıları ile olan bağlantı sayılarının çok olması. 
e. Sadece insanlardan oluşması.

3. Sosyal ağların istatistiksel özelliklerine ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Ağlarda düğümler kümeler (topluluk-cluster) oluş-
turmazlar ve ağların yarıçapları küçüktür.

b. Ağlarda zaman içinde yarıçap küçülür. 
c. Genelde ağlarda kuvvet yasaları dağılımları (Power 

Law) geçerlidir.
d. Ağdaki bir düğümden diğerine birkaç sıçrama ile 

ulaşabilirsiniz. 
e. Kalın kuyruklu derece dağılımları söz konusudur.

4. Gerçek ağların çoğuna aşağıdakilerden hangisiyle yakla-
şılabilir?

a. Balina yaklaşımı
b. Ahtapot yaklaşımı
c. Çekirge yaklaşımı
d. Timsah yaklaşımı
e. Karınca yaklaşımı

5. İki küme arasındaki uzaklık aşağıdakilerden hangisiyle 
ölçülür?

a. En ortalama komşu yöntemi 
b. En yakın küme yöntemi 
c. En yakın komşu yöntemi 
d. En çapraz komşu yöntemi 
e. En uzak komşu yöntemi

6. Tam bağlantı yönteminde, iki küme arasındaki uzaklık 
bir kümedeki gözlem ile diğer kümedeki gözlem arasındaki 
………… cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi 
doğru şekilde tamamlar?

a. Minimum uzaklıktır. 
b. Minimum yakınlıktır. 
c. Maksimum uzaklıktır. 
d. Minimum ortalamadır. 
e. Ortalama uzaklıktır.

7. Kosinüs benzerlik ölçüsünün değişim aralığı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

a. 0-0.5 
b. 0-1 
c. 0-2 
d. 0-3 
e. 0-4

8. Kalabalığın, yığınların üyeleri üzerinde hipnotik bir etki 
yaptığı gözlemi aşağıdaki modellerden hangisinde yer alır?

a. Hiyerarşik kümelenme modeli 
b. Uyum modeli 
c. Yapısal uyumsuzluk modeli
d. Yanlılık modeli 
e. Küçük dünya modeli

9. Dendogram aşağıdakilerden hangisine benzer?
a. Deniz anasına 
b. Balinaya 
c. Ahtapota 
d. Soy ağacına 
e. Çekirgeye

10. Dendogram nasıl okunur?
a. Yukarıdan aşağıya 
b. Soldan sağa 
c. Sağdan sola 
d. Aşağıdan yukarıya 
e. Çapraz
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yanlış ise “Topluluk” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
2. a Yanıtınız yanlış ise “Topluluk” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
3. a Yanıtınız yanlış ise “Topluluk” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz. 
4. b Yanıtınız yanlış ise “Topluluk” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
5. c Yanıtınız yanlış ise “Hiyerarşik Kümelenme” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
6. c Yanıtınız yanlış ise “Hiyerarşik Kümelenme” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
7. b Yanıtınız yanlış ise “Yapısal Eş değerlilik Modeli” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. b Yanıtınız yanlış ise “Uyum Modeli” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
9. d Yanıtınız yanlış ise “Dendogram” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
10. d Yanıtınız yanlış ise “Dendogram” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Toplulukların içindeki bağlantı sayıları, topluluklar arasında-
ki bağlantı sayılarına göre çok daha fazladır. Küçük topluluk-
lar çizgeler incelenerek belirlenebilir, çok büyük ağlarda ve 
çizgelerde ise bilgisayar kullanımı gerekmektedir.

Sıra Sizde 2
Ağ ilacı (network medicine) yeni bir konudur ve topolojik ağ 
özellikleri ile bir hastalık (biyolojik fonksiyon) arasında ilişki 
kurmaya çalışır. Belirli bir hastalığın moleküler karmaşıklığı-
nı araştırarak, hastalık modüllerini ve patikalarını bulmaya 
uğraşır. Bu tür araştırmaların sonucunda, belirli bir hastalık 
ile ilgili yeni hastalık modüllerinin ve genlerinin bulunması 
amaçlanmaktadır.

Sıra Sizde 3
Uyum modeli, bir fikrin bir ürünün önceki ve potansiyel kul-
lanıcıları arasındaki sosyal yakınlığı, potansiyel kullanıcıla-
rın uyum kararını verme olasılığını kestirmede kullanıyordu. 
Bu model, sorunların gözlem ve tartışma ile çözüldüğü sos-
yal süreçlere odaklanıyordu.

Sıra Sizde 4
Düğüm benzerliği yapısal bir benzerliktir. İki düğüm ağda 
komşularının çoğunu paylaşmaları durumunda yapısal ola-
rak eş değer kabul edilirler.

Sıra Sizde 5
Dendogram, hiyerarşik kümelenme algoritmasının bir dizi 
nesneyi benzerliklerine göre düzenlediği bir soy ağacı olup, 
düzenlemede kullanılan benzerlik nesneler arasındaki bir 
uzaklık fonksiyonuna göre tanımlanır. 

Sıra Sizde 6
İki küme arasındaki uzaklık, tekli bağlantı yönteminde, bir 
kümedeki gözlem ile diğer kümedeki gözlem arasındaki 
minimum uzaklık; tam bağlantı yönteminde, bir kümedeki 
gözlem ile diğer kümedeki gözlem arasındaki maksimum 
uzaklık; ortalama bağlantı yönteminde ise gözlem çiftleri 
arasındaki uzaklıkların ortalaması olarak tanımlanır.

Sıra Sizde 7
Çizge, ağdaki toplulukları tek bir anda gösteren bir fotoğraf 
gibidir, ancak dendogram incelendiğinde, kümelenmenin 
önce hangi kümeler arasında oluştuğu ve daha sonra hangi 
kümelerin katılımı ile değiştiği gibi zamansal gelişimi hak-
kında da bilgi edinilebilir. 

Yararlanılan ve Başvurulabilecek 
Kaynaklar
Bruhn, J.G. (2009). The Group Effect: Social Cohesion and 

Health Outcomes. Springer Science+Business Media. 
Doi:10.1007/978-1-4419-0364-8_2

Burt, R. (1982). Toward a Structural Theory of Action: Net-
work Models of Social Structure, Perception, and Action. 
Quantitative Studies in Social Relations;; New York: Aca-
demic Press.

Fortunato, S. (2010). Community detection in graphs. Physics 
Reports, 486, 75-174. Doi:10.1016/j.physrep.2009.11.002

Leskovec, J., Lang K.J., Dasgupta, A. ve Mahoney M.W. 
(2008). Statistical Properties of Community Structure in 
Large Social and Information Networks. WWW 2008 / 
Refereed Track: Social Networks & Web, 695-704. Doi: 
10.1145/1367497.1367591

McGlohon, M., Akoglu, L. ve Faloutsos, C. (2011). Statis-
tical Properties of Social Networks, Chapter 2, Social 
Network Data Analytics, by Aggarwal, Charu C., Sprin-
ger Science+Business Media. Doi: 10.1007/978-1-4419-
8462-3_2

Newman, M.E.J. (2012). Communities, modules and large-
scale structure in networks. Nature Physics, 8, 25–31. 
Doi:10.1038/nphys2162

Newman, M.E.J. ve Girvan, M. (2004). Finding and evalua-
ting community structure in networks. Physical Review 
E, 69, 026113. http://arxiv.org/abs/cond-mat/0308217v1

Zachary, W.W. (1977). An Information Flow Model for Conf-
lict and Fission in Small Groups. Journal of Anthropolo-
gical Research, 33, 452-473.



w

6
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Merkezîlik ölçülerini tanımlayabilecek, 
Verilen bir ağın derece merkezîliğini hesaplayabilecek,
Yönlü ve yönsüz ağlarda arasındalık merkezîliği ölçüm yöntemini ayırt edebi-
lecek,
Yakınlık merkezîliğini açıklayarak örnekleyebilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

•	 Merkezîlik
•	 Derece	Merkezîliği
•	 Arasındalık	Merkezîliği
•	 Yakınlık	Merkezîliği

•	 Gelen	Derece
•	 Giden	Derece
•	 Toplam	Derece
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•	 YAKINLIK	MERKEZÎLİĞİ

SOSYAL AĞ ANALİZİ



GİRİŞ 
Çoğu zaman bir ağdaki en önemli aktörlerin ve grupların kimler olduğunu bilmek isteriz. 
Bunu bilmenin yolu “merkezîlik” ölçülerinden geçer. Çok farklı merkezîlik ölçüleri ol-
makla birlikte şu üç tanesi en sık kullanılan merkezîlik ölçüleridir:

•	 Derece	(degree)
•	 Yakınlık	(closeness)
•	 Arasındalık	(betweenness)
Bu ünitede, söz edilen bu merkezîlik ölçülerini tanımlayarak merkezîliğin hesaplan-

masına	ilişkin	örnekler	vereceğiz.

MERKEZÎLİK ÖLÇÜLERİ
İşe basit bir örnek ile başlayalım. Merkezi bir kent nasıl bir kenttir? Eğer bir kentten başka 
kentlere	ulaşan	çok	sayıda	yol	geçiyorsa	o	kent	merkezi	bir	kenttir.	Daha	küçük	ölçekte,	bir	
kentin merkezi de yine hemen hemen kentin içindeki bütün yolların geçtiği bir merkezi 
noktadır.	Merkezîlik,	sosyal	ağ	analizinin	en	çok	incelenen	konuları	arasındadır	ve	derece	
merkezîliği, yakınlık, arasındalık, özvektör merkezîliği ve daha başkaları gibi çok sayıda 
merkezîlik ölçüsü geliştirilmiştir. Merkezîlik, ağlarda düğümlerin ve bağlantıların ne ka-
dar önemli oldukları sorusunu yanıtlamaya çalışır. Bir düğüm veya bir bağlantı ise ne ka-
dar	akışı	(bilgi,	otomobil,	ihracat/ithalat)	yüklenebiliyorsa	ne	kadar	çok	sayıda	farklı	grup	
arasında	köprü	görevi	görebiliyorsa	ne	ölçüde	önemli	düşüncelerin,	bilginin,	kararların	
kaynağı olabiliyorsa o ölçüde önemlidir. Merkezîliğin ölçülmesi ve merkezi düğümlerin 
belirlenmesi ile ağda enformasyonun daha hızlı yayılması sağlanabilir, salgın hastalıklar 
ve ağdaki bozulmalar önlenebilir.

Merkezîlik,	ağdaki	bir	birim	için	ölçülebileceği	gibi	ağın	geneli	için	de	ölçülebilir.	Ağ-
larda merkezîlik ile ilgilenirken, yönlü ve yönsüz ağ ayrımı yapmamız gerekir. Merkezîlik 
genelde	yönsüz	ağlar	 içindir.	Yönlü	ağlar	 için	 ise	“prestij”	ölçülür.	Bir	düğümden	giden	
bağlantı	sayısı	ne	kadar	fazla	ise	o	düğüm	prestij	anlamında	o	kadar	etkilidir,	gelen	bağ-
lantı	sayısı	ne	kadar	fazla	ise	o	düğüm	prestij	anlamında	o	kadar	desteklenmektedir.	Bir	
aktör	(düğüm)	bir	ağda	sağa	sola	ne	kadar	çok	komut	veriyor,	bilgi	gönderiyorsa	o	kadar	
etkilidir; ona ne kadar çok oy, para, mal, bilgi veriliyorsa o kadar çok destekleniyordur 
(Mrvar,	2015).

Merkezîliğin ölçülmesi ve merkezi düğümlerin belirlenmesi ile ne önlenebilir?

Merkezîlik Ölçüleri

1
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Merkezîlik ölçüm türleri aşağıdaki gibidir:
•	 Merkezîlik	ağdaki	bir	birim	için	ölçülebileceği	gibi	ağın	geneli	için	de	ölçülebilir.
•	 Merkezîlik	mutlak	ve	göreli	olarak	ölçülebilir.

Bir	birimin	derecesi	ne	kadar	yüksekse	diğer	birimler	tarafından	ne	kadar	kolay	eri-
şilebilirse ne kadar çok sayıda diğer birimler arasındaki en kısa patikalarda arada bulu-
nuyorsa	o	birim	o	kadar	merkezidir.	Örneğin	Şekil	6.1’de	bu	ilkeleri	sağlayan	yıldız	şek-
lindeki	ağdaki	düğüm	7	nolu	düğümdür.	Döngü	şeklindeki	ağda	ise	bütün	düğümler	eşit	
derecede	merkezidir.

Yönlü	ağlarda	bir	düğüm	(aktör)	için	üç	tür	derece	söz	konusu	olur:	Gelen derece (in-
degree, incoming degree), giden derece (outdegree, outgoing degree) ve bu ikisinin toplamı 
olarak toplam derece (total degree).	Gelen	derece;	destek ölçüsü,	giden	derece	ise	etki ölçüsü 
olarak	da	adlandırılır.	Yönsüz	ağlarda	ise	bir	düğüm	için	sadece	derece	kavramı	söz	konu-
sudur.	Şekil	6.2’de;	x	düğümünün	gelen	derece,	giden	derece,	arasındalık	ve	yakınlık	gibi	
merkezîlik ölçüleri açısından y düğümüne göre daha merkezi olduğunu söyleyebiliriz.

DERECE MERKEZÎLİĞİ
Derece merkezîliği,	bir	düğümün	tek	bir	bağlantı	 ile	bağlandığı	birinci	dereceden	kom-
şularının	sayısı	ile	ilgilidir.	Derece	merkezîliği	bir	düğümün	bağlantı	sayısı	ile	ölçülür	ve	
bu	ölçü	derece	merkezîliğini	mutlak	bir	şekilde	ölçer.	Mutlak	derece	merkezîliği	karşılaş-
tırmalar	için	uygun	olmadığı	için	bu	ölçü	normalize	edilerek	mutlak	derece	merkezîliği	
N-1	değerine	bölünerek	göreli	derece	merkezîliğine	ulaşılır.	Göreli	derece	merkezîliği	0-1	
arasında	değişir.	Derece	merkezîliği	1’e	yaklaştıkça	o	düğümün	derece	merkezîliği	artar.

Yukarıda	da	belirttiğimiz	gibi	yönlendirilmiş	ağlarda	gelen,	giden	ve	 toplam	derece	
söz konusu olabiliyordu. Konuyu basitleştirmek için şimdi yıldız, daire ve çizgi tipindeki 
yönsüz	ağlarda,	ağların	çizgelerini	ve	komşuluk	matrislerini	vererek	derece	hesaplayalım.	
Şekil	6.3’te	verilen	yıldız	 şeklindeki	 çizgenin	bağlantı	 sayılarını	hemen	şeklin	ardından	
verilen	komşuluk	matrisinde	görüyoruz.	Yönsüz	ve	yıldız	 şeklindeki	bu	çizgede	1	nolu	
düğümün	derecesi	6,	diğer	düğümlerin	dereceleri	ise	1’dir.

Şekil 6.1

Yıldız ve Döngü 
Şeklindeki Ağlarda 
Merkezîlik

1 2

3

45

6

1

6

5 4

3

2

Şekil 6.2

x Düğümünün 
y’ye Göre Derece, 
Arasındalık, Yakınlık 
Açısından Durumu

X X

X
X

Y Y

Y

Y
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1 2 3 4 5 6 7 Derece

1 0 1 1 1 1 1 1 6

2 1 0 0 0 0 0 0 1

3 1 0 0 0 0 0 0 1

4 1 0 0 0 0 0 0 1

5 1 0 0 0 0 0 0 1

6 1 0 0 0 0 0 0 1

7 1 0 0 0 0 0 0 1
 

Şekil	6.4’te	görülen	döngü	şeklindeki	çizgeyi	ve	izleyen	komşuluk	matrisini	incelediği-
mizde	bütün	düğümlerin	derecelerinin	2	olduğu	görülür.

Şekil 6.3

Yıldız

71

2 6

4

5 3

Şekil 6.4

Döngü4
3

2

1

7

6

5



Sosyal Ağ Analizi96

1 2 3 4 5 6 7 Derece

1 0 1 0 0 0 0 1 2

2 1 0 1 0 0 0 0 2

3 0 1 0 1 0 0 0 2

4 0 0 1 0 1 0 0 2

5 0 0 0 1 0 1 0 2

6 0 0 0 0 1 0 1 2

7 1 0 0 0 0 0 1 2
 
Şekil	6.5’teki	çizgi	şeklindeki	çizge	ve	onu	izleyen	komşuluk	matrisi	bize,	6.	ve	7.	dü-

ğümlerin	dışında	bütün	düğümlerin	derecelerinin	2	olduğunu;	6.	ve	7.	düğümlerin	dere-
celerinin	ise	1	olduğunu	göstermektedir.

1 2 3 4 5 6 7 Derece

1 0 1 1 0 0 0 0 2

2 1 0 0 1 0 0 0 2

3 1 0 0 0 1 0 0 2

4 0 1 0 0 0 1 0 2

5 0 0 1 0 0 0 1 2

6 0 0 0 1 0 0 0 1

7 0 0 0 0 1 0 0 1

Şekil	6.6’da	görülen	6	düğümlü	yönsüz	çizge	ve	onu	izleyen	komşuluk	matrisini	ince-
lersek:	1.	düğümün	2,	2.	düğümün	3,	3.	düğümün	2,	4.	düğümün	3,	5.	düğümün	3	ve	6.	
düğümün	1	dereceye	sahip	olduğunu	görürüz.

Şekil 6.5

Çizgi 6

4

2

1

3

5

7
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1 2 3 4 5 6 Derece

1 0 1 0 0 1 0 2

2 1 0 1 0 1 0 3

3 0 1 0 1 0 0 2

4 0 0 1 0 1 1 3

5 1 1 0 1 0 0 3

6 0 0 0 1 0 0 1

Bu	kez	de	yönlü	bir	ağda	(Şekil	6.7)	düğümlerin	gelen	ve	giden	dereceleri	ile	toplam	
derecelerini	hesaplayalım.	Şekil	6.7’deki	yönlü	çizgenin	gelen,	giden	ve	toplam	dereceleri	
komşuluk matrislerinin son sütunlarında görülmektedir.

Şekil 6.6

Diğer Bir Çizge

1

5

2

3

4

6

Şekil 6.7

Yönlü Bir Çizge6

4

2

1

3

5
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1 2 3 4 5 6 Gelen	
Derece

1 0 1 1 1 1 1 5

2 1 0 1 1 0 0 3

3 1 1 0 1 0 0 3

4 1 1 1 0 0 0 3

5 1 0 0 0 0 1 2

6 1 0 0 0 1 0 2

1 2 3 4 5 6 Giden	
Derece

1 0 1 1 1 1 1 5

2 1 0 1 1 0 0 3

3 1 1 0 1 0 0 3

4 1 1 1 0 0 0 3

5 1 0 0 0 0 1 2

6 1 0 0 0 1 0 2

Gelen	
Derece

Giden	
Derece

Toplam	
Derece

1 5 5 10

2 3 3 6

3 3 3 6

4 3 3 6

5 2 2 4

6 2 2 4

Bizim	burada	hesapladığımız	ölçüler	mutlak	derece	ölçüleridir.	Eğer	bu	hesaplanan	
ölçüler	0-1	aralığında	değişecek	şekilde	normalize	edilirlerse	o	zaman	da	göreli	merkezîlik	
ölçülerini	elde	etmiş	oluruz.	Döngüleri	olmayan,	aynı	düğümden	çıkıp	aynı	düğüme	dö-
nen	bağlantıların	olmadığı	bir	ağda	x	düğümünün	göreli	derecesini	hesaplamak	için	şu	
formül kullanılır:

CD(x)	=	cD(x)	/	(N-1)

İzleyen ağdaki düğümlerin (aktörlerin) derece merkezîliğini ve standardize edilmiş, göreli 
derece merkezîliğini hesaplayalım (Watabe, 1998).

ÖRNEK 6.1

Şekil 6.8

Yönsüz Bir Ağ Çizgesi
1

2

3

4
5

6

7



6. Ünite - Merkezîlik Ölçüleri 99

Standardize edilmiş merkezîliği bulmak için her düğümün merkezîliğini; N ağdaki 
düğüm	sayısı	olmak	üzere	N-1’e	bölmek	gerekir.	Ağda	7	düğüm	olduğuna	göre,	her	ölçüyü	
7-1=6’ya	bölmek	gerekir.

Düğüm Derece	merkezîlikleri Standardize		edilmiş	göreli
derece	merkezîlikleri

1 1 1/6=0,16

2 1 1/6=0,16

3 3 3/6=0,50

4 2 2/6=0,33

5 3 3/6=0,50

6 2 2/6=0,33

7 2 2/6=0,33

Yönlü ve yönsüz bağlantılara aynı zamanda sahip bir ağın (Şekil 6.9) gelen bağlantılarının 
mutlak derecelerini ve göreli derecelerini hesaplayalım (Mrvar, 2015).

ÖRNEK 6.2

Şekil 6.9

Yönlü ve Yönsüz 
Bağlantılara Sahip Bir 
Ağ Çizgesi

13

6

4

11

8

9

10

5

7

1817

16

12

15

14

2

1

3
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	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Mutlak	
derece

Göreli	
derece

1 	 1 1 	 	 	 	 	 	 	 	 1 	 1 	 	 	 	 4 4/17=0,23

2 	 	 	 	 	 	 1 	 	 	 	 1 	 	 1 1 1 1 6 6/17=0,35

3 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 1 3 3/17=0,17

4 	 	 	 	 1 1 	 1 	 1 	 	 	 	 	 	 	 	 4 4/17=0,23

5 	 	 	 1 	 1 	 	 1 1 1 	 1 	 	 	 	 	 6 6/17=0,35

6 	 	 	 1 	 	 	 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2 2/17=0,11

7 	 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 1 	 1 1 	 	 5 5/17=0,29

8 	 	 	 	 	 	 	 	 1 	 1 	 	 	 	 	 	 	 2 2/17=0,11

9 	 	 	 	 1 1 	 1 	 1 	 	 	 	 	 	 	 	 4 4/17=0,23

10 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0 0,00

11 	 	 	 1 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2 2/17=0,11

12 1 1 	 	 	 	 1 	 1 	 	 	 	 1 1 	 	 	 6 6/17=0,35

13 	 	 1 	 	 	 	 	 	 1 	 	 	 	 	 	 	 	 2 2/17=0,11

14 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 1 	 	 	 	 	 	 3 3/17=0,17

15 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 	 1 	 	 2 2/17=0,11

16 	 	 	 	 	 	 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 1/17=0,05

17 	 	 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 2 2/17=0,11

18 	 	 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 	 	 	 1 	 3 3/17=0,17

ARASINDALIK MERKEZÎLİĞİ
Arasındalık	merkezîliği	bir	ağdaki	en	kısa	patikalara	dayanır.	Her	i	düğümü	için	bu	dü-
ğümden	kaç	tane	en	kısa	patika	geçtiğini	sayarak	arasındalık	hesaplayabiliriz.	Arasındalık	
bir	ağdaki	akışlar	açısından	önemlidir.	Eğer	yüksek	derecede	arasındalığa	sahip	bir	dü-
ğüm	ortadan	kaldırılırsa	en	kısa	patikaların	ortalaması	yükseleceği	için	bu	ağdaki	akışla-
rın	etkin	olamayacağı	anlamına	gelir.

Arasındalık	farklı	şekillerde	ölçülebilir.	En	basit	şekilde	arasındalık,	bir	düğümden	ge-
çen en kısa patikaların sayısıdır. Bir anlamda arasındalık, bir düğümün ağdaki bilginin 
yayılmasına	olan	etkisini	ölçer.	Ancak	hemen	ekleyelim	ki,	bu	tanımda	bilginin	sadece	en	
kısa	patikalarda	yayıldığı	varsayılır	(Newman,	2005).

Matematiksel olarak ns,t
i , i düğümünden geçen s ve t arasındaki en kısa patika sayısı, 

ns,t ise s ile t düğümleri arasındaki toplam patika sayısı olsun. Bu durumda i düğümünün 
mutlak arasındalık ölçüsü aşağıdaki şekildedir:

 

bi = ws,t
i

s,t∑ =
ns,t
i

ns,t
s,t∑

Yönsüz	ağlar	için	mutlak	arasındalık	ölçüsünü	(N-1)(N-2)/2’ye	bölerek	göreli	arasın-
dalık	ölçüsünü	hesaplayabiliriz.	Yönlü	ağlar	 için	 ise	mutlak	arasındalık	ölçüsünü	(N-1)
(N-2)’ye	bölerek	göreli	arasındalık	ölçüsü	elde	edilir.	Bunun	nedeni,	bir	ağda	N	düğüm	
olduğunda,	yönsüz	ağlarda	sıra	önemli	olmadığı	için	x	dışındaki	farklı	çift	sayısı	

 
C2
N−1

olurken,	yönlü	ağlarda	sıra	önemli	olduğu	için	x	dışındaki	farklı	çift	sayısının	(N-1)(N-2)	
olmasından kaynaklanmaktadır.
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Şekil 6.10’da arasındalık ölçülerini hesaplayalım. 

Şekil	6.10’daki	0	düğümünden	4	düğümüne	iki	tane	en	kısa	patika	bulunmaktadır	ve	bu	
patikalar	2	düğümünden	geçmektedir.	Bu	nedenle,	

 
w0,4
2

= 2 / 2=1  , 
 
w0,4
1

= w0,4
3

=1 / 2  
olarak	hesaplanır.	Bu	çizge	yönsüz	olduğu	için	ve	düğüm	sayısı	N=5	olduğu	için	göreli	ara-
sındalık ölçüsünü hesaplamak istediğimizde hesapladığımız mutlak arasındalık ölçülerini 
(N-1)(N-2)/2=	(5-1)(5-2)/2=6’ya	bölerek	göreli	arasındalık	ölçülerini	hesaplarız.

Şekil 6.11’deki ağın mutlak ve göreli arasındalık merkezîliklerini hesaplayınız (Adamic, 
2015).

A	ve	E	düğümleri	hiçbir	iki	düğümün	arasında	olmadığı	için	bunların	arasındalıkları	
0’dır.	B	düğümü,	A-C,	A-D	ve	A-E	düğümleri	arasında	yer	aldığı	 için	3	değerini	alır.	C	
düğümü,	A-D,	A-E,	B-D	ve	B-E	düğümleri	arasında	yer	aldığı	için	4	değerine	sahiptir.	D	
ise,	A-E,	B-E	ve	C-E	düğümleri	arasında	yer	aldığı	için	3	değerini	alır.	

Bu ağ yönlendirilmemiş bir ağ olduğu için göreli arasındalık hesabında, mutlak ara-
sındalık	değerleri	 (N-1)(N-2)/2	=	 (5-1)(5-2)/2=6	değerine	bölünerek	göreli	 arasındalık	
değerleri bulunur.

YAKINLIK MERKEZÎLİĞİ 
Derece	merkezîliği	bir	düğüme	birinci	dereceden	komşu	olan	düğümlerle	ilgilidir.	Oysa	
bir	düğümle	dolaylı	olarak	bağlantılı	olan	düğümler	de	vardır.	Yakınlık	merkezîliği	uzak-
lığa	odaklanır	ve	dolaylı	bağlantı	içinde	bulunan	düğümleri	de	hesaba	katar.	Yakınlık,	bir	
düğüm ile çizgedeki diğer bütün düğümler arasındaki en kısa patikaların ortalama uzun-

ÖRNEK 6.3

Şekil 6.10

1
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ÖRNEK 6.4

Şekil 6.11
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luğudur. Erişimin en kısa patikalardan sağlanması koşuluyla yakınlık, ortalama erişim 
süresi olarak yorumlanabilir. 

Mutlak yakınlık hesaplanırken, en kısa patikaların toplamının tersi alınır. Göreli ya-
kınlık	hesaplamasında	ise	mutlak	yakınlık	ölçüsü	N-1’e	bölünüp	tersi	alınır:

 

Cc(i)= [ d(i, j)}
−1

j=1

N
∑

C
'
c (i)= [ d(i, j) / (N−1)}

−1

j=1

N
∑

Şekil 6.12’deki yönsüz ağdaki düğümlerin (aktörlerin) yakınlık merkezîliklerini ve standardi-
ze edilmiş, göreli yakınlık merkezîliklerini hesaplayınız (Watabe, 1998).

Önce	bir	düğümden	diğer	düğüme	en	kısa	yoldan,	en	kısa	patikadan	kaç	adımda	gidi-
leceğini	ve	bu	adımların	toplamını	hesaplayalım:

1 2 3 4 5 6 7 Toplam

1 2 1 2 3 4 4 16

2 2 1 2 3 4 4 16

3 1 1 1 2 3 3 11

4 2 2 1 1 2 2 10

5 3 3 2 1 1 1 11

6 4 4 3 2 1 1 15

7 4 4 3 2 1 1 15

Düğüm Yakınlık Standardize		edilmiş	göreli	
yakınlık	merkezîlikleri

1 1/16 6/16=3/8

2 1/16 6/16=3/8

3 1/11 6/11

4 1/10 6/10=3/5

5 1/11 6/11

6 1/15 6/15=2/5

7 1/15 6/15=2/5

ÖRNEK 6.5

Şekil 6.12
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Şekil 6.13’teki ağın gelen bağlantılarının mutlak ve göreli yakınlıklarını hesaplayalım (Mrvar, 
2015).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Mutlak	
yakınlık

Göreli	
yakınlık

1 1 1 3 3 3 2 3 2 3 2 1 3 1 2 2 2 2 1/36 17/36=0,472

2 2 2 4 3 3 1 3 2 3 3 1 2 2 1 1 1 1 1/35 17/35=0,486

3 1 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 1 2 3 3 1 1 1/45 17/45=0,378

4 4 5 4 1 1 6 2 2 1 1 5 2 5 6 6 4 3 1/58 17/58=0,293

5 3 4 2 1 1 5 2 1 1 1 4 1 4 5 5 3 3 1/46 17/46=0,370

6 5 6 4 1 2 7 1 2 2 2 6 3 6 7 7 5 5 1/71 17/71=0,239

7 2 1 2 4 3 3 3 2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1/35 17/35=0,486

8 5 6 4 2 2 2 7 1 2 1 6 3 6 7 7 5 5 1/71 17/71=0,239

9 4 5 3 2 1 1 6 1 1 2 5 2 5 6 6 4 4 1/58 17/58=0,293

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 4 5 3 1 1 2 6 2 2 2 5 2 5 6 6 4 4 1/60 17/60=0,283

12 1 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1/29 17/29=0,586

13 2 3 1 5 5 5 4 5 4 1 4 3 3 4 4 2 2 1/57 17/57=0,298

14 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 1 3 2 3 3 3 1/38 17/38=0,447

15 2 3 3 3 3 4 2 4 3 4 2 2 3 1 1 4 4 1/48 17/48=0,354

16 3 2 3 5 4 4 1 4 3 3 4 2 2 3 2 3 3 1/51 17/51=0,333

17 2 3 1 5 5 5 4 5 4 3 4 3 2 3 4 4 1 1/58 17/58=0,293

18 2 3 1 5 5 5 4 5 4 2 4 3 1 3 4 4 1 1/56 17/56=0,304

Yakınlık nedir?

ÖRNEK 6.6
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Özet

 Merkezîlik ölçülerini tanımlamak
 Bir ağdaki en önemli aktörlerin ve grupların kimler 
olduğunu bilmenin yolu “merkezîlik” ölçülerinden 
geçer.	 En	 sık	 kullanılan	 merkezîlik	 ölçüleri;	 De-
rece	 (degree);	 Yakınlık	 (closeness)	 ve	 Arasındalık	
(betweenness)’tır.	

 Merkezîliğin ölçülmesi ve merkezi düğümlerin belir-
lenmesi ile ağda enformasyonun daha hızlı yayılması 
sağlanabilir, salgın hastalıklar ve ağdaki bozulmalar 
önlenebilir. Merkezîlik ağdaki bir birim için ölçü-
lebileceği	 gibi	 ağın	 geneli	 içinde	ölçülebilir.	Ağlarda	
merkezîlik ile ilgilenirken yönlü ve yönsüz ağ ayırımı 
yapmamız gerekir. Merkezîlik genelde yönsüz ağlar 
içindir;	 yönlü	ağlar	 için	 ise	 “prestij”	ölçülür.	Bir	dü-
ğümden giden bağlantı sayısı ne kadar fazla ise o dü-
ğüm	prestij	anlamında	o	kadar	etkilidir;	gelen	bağlan-
tı	sayısı	ne	kadar	fazla	ise	o	düğüm	prestij	anlamında	
o kadar desteklenmektedir.

	 Merkezîlik	 ağdaki	 bir	 birim	 için	 ölçülebileceği	 gibi	
ağın	geneli	içinde	ölçülebilir.	Yine	merkezîlik	mutlak	
ve	göreli	olarak	ölçülebilir.	Yönlü	ağlarda	bir	düğüm	
(aktör)	için	üç	tür	derece	söz	konusu	olur:	Gelen	dere-
ce,	giden	derece	ve	bu	ikisinin	toplamı	olarak	toplam	
derece.

Verilen bir ağın derece merkezîliğini hesaplamak
	Derece	merkezîliği	 bir	düğümün	 tek	bir	bağlantı	 ile	
bağlandığı	 birinci	 dereceden	 komşularının	 sayısı	 ile	
ilgilidir.	Derece	merkezîliği	bir	düğümün	bağlantı	sa-
yısı	ile	ölçülür	ve	bu	ölçü	derece	merkezîliğini	mutlak	
bir	şekilde	ölçer.	Mutlak	derece	merkezîliği	N-1	değe-
rine	bölünerek	göreli	derece	merkezîliğine	ulaşılır.

Yönlü ve yönsüz ağlarda arasındalık merkezîliği ölçüm 
yöntemini ayırt etmek
	Arasındalık	merkezîliği	bir	ağdaki	en	kısa	patikalara	
dayanır.	Her	 i	 düğümü	 için	 bu	 düğümden	 kaç	 tane	
en kısa patika geçtiğini sayarak arasındalık hesap-
layabiliriz.	 Arasındalık	 bir	 ağdaki	 akışlar	 açısından	
önemlidir.	 Eğer	 yüksek	 derecede	 arasındalığa	 sahip	
bir düğüm ortadan kaldırılırsa en kısa patikaların 
ortalaması	yükseleceği	için	bu	ağdaki	akışların	etkin	
olamayacağı	anlamına	gelir.	Yönsüz	ağlar	için	mutlak	
arasındalık	 ölçüsünü	 (N-1)(N-2)/2’ye	 bölerek	 göre-
li	 arasındalık	ölçüsünü	buluruz.	Yönlü	 ağlar	 için	 ise	
mutlak	 arasındalık	 ölçüsünü	 (N-1)(N-2)’ye	 bölerek	
göreli arasındalık ölçüsü elde edilir.

Yakınlık merkezîliğini açıklayarak örneklemek
	Yakınlık,	 bir	 düğüm	 ile	 çizgedeki	 diğer	 bütün	 dü-
ğümler arasındaki en kısa patikaların ortalama uzun-
luğudur. Erişimin en kısa patikalardan sağlanması 
koşuluyla yakınlık, ortalama erişim süresi olarak yo-
rumlanabilir. Mutlak yakınlık hesaplanırken, en kısa 
patikaların toplamının tersi alınır. Göreli yakınlık 
hesaplamasında	ise	mutlak	yakınlık	ölçüsü	N-1’e	bö-
lünüp tersi alınır.
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Kendimizi Sınayalım
1.	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 ile	 ağda	 enformasyonun	 daha	
hızlı yayılması sağlanabilir, salgın hastalıklar ve ağdaki bo-
zulmalar önlenebilir?

a. Merkezi düğümlerin belirlenmesi 
b.  İzole düğümlerin belirlenmesi 
c.		 Bağlantısız	düğümlerin	belirlenmesi	
d.  Bağlantıların belirlenmesi 
e.		 Düğüm	sayısının	belirlenmesi

2. “………………. genelde yönsüz ağlar içindir, yönlü ağlar 
için	 ise	……………….	 	 ölçülür.”	 cümlesinde	 boş	 bırakılan	
yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

a.  Uyum-eşdeğerlilik 
b.  Eşdeğerlilik-uyum 
c.		 Merkezîlik-prestij	
d.  Uzaklık-yakınlık 
e.  Merkezîlik-uzaklık

3.	 Yönlü	ağlarda	bir	düğüm	için	kaç	tür	derece	vardır?
a.		 1	
b.		 2	
c.		 3	
d.  4 
e.		 5

4. 	 Mutlak	derece	merkezîliği	aşağıdaki	değerlerden	hangi-
sine	bölündüğünde	derece	merkezîliğine	ulaşılır?

a.  N 
b.		 N-1	
c.		 N-2	
d.  N-3 
e.  N-4

5. 	 “Derece	merkezîliği	bir	düğümün	tek	bir	bağlantı	ile	bağ-
landığı	…………	dereceden	komşularının	sayısı	ile	ilgilidir.”	
cümlesinde	boş	bırakılan	yeri	aşağıdakilerden	hangisi	doğru	
şekilde tamamlar?

a.		 Beşinci	
b.		 Dördüncü	
c.		 Üçüncü	
d.		 İkinci	
e.		 Birinci

6.
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Verilen	çizgedeki	5	düğümünün	göreli	derecesi	kaçtır?
a.		 0,75	
b.		 0,50	
c.		 0,25	
d.		 0,10	
e.		 0,05

7. 	 “Yüksek	derecede	………	sahip	bir	düğüm	ortadan	kal-
dırılırsa, en kısa patikaların ortalaması ………….. için bu ağ-
daki	akışların	etkin	olamayacağı	anlamına	gelir.”	cümlesinde	
boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde 
tamamlar?

a.		 Yakınlığa-yükseleceği	
b.		 Yakınlığa-azalacağı	
c.		 Arasındalığa-yükseleceği	
d.		 Arasındalığa-azalacağı
e.		 Arasındalığa-sabit	kalacağı

8. 	 Yönsüz	ağlar	için	mutlak	arasındalık	ölçüsünü	aşağıdaki-
lerden hangisine bölerek göreli arasındalık ölçüsü bulunur?

a.		 N’ye	
b.		 N-1’e	
c.		 (N-1)(N-2)’ye	
d.		 (N-1)(N-2)/2’ye	
e.		 (N-1)(N-2)/4’e	

9.  Erişimin en kısa patikalardan sağlanması koşuluyla aşa-
ğıdakilerden hangisi ortalama erişim süresi olarak yorumla-
nabilir?

a.		 Yakınlık	
b.		 Arasındalık	
c.		 Derece	
d.		 Gelen	derece	
e.		 Giden	derece	

10. “Mutlak yakınlık hesaplanırken, en kısa patikaların top-
lamının	…………..	alınır.”	cümlesinde	boş	bırakılan	yeri	aşa-
ğıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

a.  Çarpımı 
b.  Bölümü 
c.		 Logaritması	
d.  Karekökü
e.  Tersi 



Sosyal Ağ Analizi106

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1.	a	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Merkezîlik	Ölçüleri”	konusunu	

yeniden gözden geçiriniz. 
2.	c	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Merkezîlik	Ölçüleri”	konusunu	

yeniden gözden geçiriniz.
3.	c	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Merkezîlik	Ölçüleri”	konusunu	

yeniden gözden geçiriniz. 
4.	b		 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Derece	Merkezîliği”	konusunu	

yeniden gözden geçiriniz.
5.	e		 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Derece	Merkezîliği”	konusunu	

yeniden gözden geçiriniz.
6.	b	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Derece	Merkezîliği”	konusunu	

yeniden gözden geçiriniz.
7.	c		 Yanıtınız	yanlış	 ise	“Arasındalık	Merkezîliği”	konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
8.	d		 Yanıtınız	yanlış	 ise	“Arasındalık	Merkezîliği”	konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
9.	a		 Yanıtınız	yanlış	ise	“Yakınlık	Merkezîliği”	konusunu	

yeniden gözden geçiriniz.
10.	e	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Yakınlık	Merkezîliği”	konusunu	

yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Merkezîliğin ölçülmesi ve merkezi düğümlerin belirlenmesi 
ile ağda enformasyonun daha hızlı yayılması sağlanabilir, sal-
gın hastalıklar ve ağdaki bozulmalar önlenebilir.

Sıra Sizde 2
Yakınlık,	bir	düğüm	ile	çizgedeki	diğer	bütün	düğümler	ara-
sındaki en kısa patikaların ortalama uzunluğudur.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Pajek programını kullanarak ağ oluşturabilecek ve çizebilecek,
Pajek programında merkezîlik ölçülerini hesaplayabilecek,
Pajek programında kümelenme katsayısı hesaplayabilecek,
Pajek programında topluluk arama işleminin adımlarını sıralayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 Pajek
•	 Ağ	Oluşturma
•	 Ağ	Çizimi

•	 Merkezîlik	Ölçüsü	Hesaplama
•	 Kümelenme	Katsayısı	Hesaplama
•	 Topluluk	Arama
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•	 KÜMELENME	KATSAYISININ	
HESAPLANMASI

•	 TOPLULUK	ARAMA

SOSYAL AĞ ANALİZİ



GİRİŞ
Pajek (Slovakçada Pahyek okunur) ağ analizi ve görselleştirmesi için Vladimir Batagelj ve 
Andrej Mrvar tarafından yazılmış ücretsiz bir programdır. Pajek programının İngilizce kul-
lanım kılavuzuna http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/doc/pajekman.pdf adresin-
den erişilebilir. Ayrıca yine programla ilgili İngilizce kaynak niteliğinde bir kitap da vardır 
(De Nooy vd., 2005). Pajek ile çalışmak için öncelikle İnternet’ten Pajek’i indirmeli ve bilgi-
sayarınıza kurmalısınız. Pajek’i açtığımızda karşımıza Şekil 7.1’deki ekran gelir.

Pajek nedir?

AĞLARIN OLUŞTURULMASI VE ÇİZİMİ
Ağları Pajek’in içinde oluşturabileceğiniz gibi, Pajek dışında kelime işlemcilerle (Notepad 
gibi) dosya oluşturabilir veya başka ilişkisel veri tabanlarından Pajek’e dosya alabilirsiniz. 
Biz bu kitap çerçevesinde bunlardan sadece birincisine örnek vereceğiz. 

Pajek ile Ağların 
Çizimi ve Analizi

Şekil 7.1

Pajek Açılış Ekranı

1
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Şimdi Pajek ile Pajek’in içinde yeni bir ağ oluşturalım. Şekil 7.2’de de görüldüğü gibi, 
önce Pajek programının ilk satırındaki ilk “Network” (Ağ) sözcüğünü seçeriz. Daha sonra 
bu sözcüğün altında açılan menüden “Create Random Network” (Rassal ağ oluştur) ve 
onun sağındaki menüden de “Total Number of Archs”ı (Toplam bağlantı sayısı) tıkla-
nır. Şekil 7.3’te karşımıza çıkan diyalog kutusunda “Number of Vertices”ı (Düğüm sayısı) 
50’ye değiştirelim ve “Number of Arcs” (Bağlantı sayısı) ise şimdilik 0 olsun (Şekil 7.4). 
Şekil 7.4’teki diyalog kutusunun içindeki OK tıklandıktan sonra karşımıza çıkan “Report” 
adlı ekranı kapatıp Şekil 7.5’teki ekrana erişiriz. Şekil 7.5’teki ekran bize rassal bir ağ olan 
50 düğümlü, 0 bağlantılı Erdös-Renyi ağını oluşturduğumuzu göstermektedir.

Şekil 7.2

Pajek ile Rassal Bir Ağ 
Oluşturmak

Şekil 7.3

Düğüm Sayısı 
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Şekil 7.4

Bağlantı Sayısı

Şekil 7.5

Erdös-Renyi Ağı
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Ardından ekranın ilk sırasından yararlanarak:
Partition->Create Constant Partition komutlarını seçelim (Şekil 7.6) ve karşımıza 

çıkan Şekil 7.7’deki diyalog kutusundaki OK’yi tıklayalım. Bütün bunları yaptığımızda, 
Şekil 7.8’deki ekran bize 0 bağlantılı 50 düğümlü sabit bir partition oluşturduğumuzu, 
ekranının yatay ikinci bölümü olan “Partitions” bölümünde gösterecektir.

Şekil 7.6

Partition Menüsü

Şekil 7.7

Partition Boyut
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Şimdi artık sıra, oluşturduğumuz bu ağın düğüm ve bağlantıları ile ilgili özellikleri 
programa girmeye geldi. Şekil 7.9’daki ekranda izlenen:

File->Partition->View/Edit yolu ile Şekil 7.10’daki ekranda görülen tabloya ulaşırız. 
Bu tabloda düğümlerin değerlerini ve etiketlerini istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Biz dü-
ğümlerin etiketlerini aynı bırakarak, değerlerini biraz da rasgele bir şekilde değiştireceğiz. 
Değiştirdiğimiz düğüm değerleri Şekil 7.11’de görülmektedir.

Şekil 7.8

Partition

Şekil 7.9

Özellik Düzenleme
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Şekil 7.10

Düğüm Değer ve 
Etiketleri

Şekil 7.11

Değiştirilen Değerler
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Bu kez de:
File->Network->View/Edit yolu ile (Şekil 7.12) ağımızdaki bağlantıları oluşturalım. 

Bu komutları uyguladığımızda Şekil 7.13’teki diyalog kutusu ile karşılaşırız. Bu diyalog 
kutusunu OK’lediğimizde, Şekil 7.14’ün ortasındaki “Newline” ile karşılaşırız. Onun üs-
tünü iki kez tıkladığımızda Şekil 7.15’teki diyalog kutusu ile karşılaşırız. Geriye dönersek, 
Şekil 7.13’teki diyalog kutusunda, “Select vertex number or vertex label” (Düğüm numa-
rasını veya etiketini seç) hizasında 1 olduğunu görebiliriz. Bunun anlamı, bağlantının 1 
düğümünde başlayacağıdır. Şekil 7.15’teki diyalog kutusunda ise 1 düğümünden çıkacak 
bağlantının bağlanacağı düğümü 2 olarak yazdık ve Şekil 7.16’da bu bağlantının oluştu-
ğunu gördük.

Şekil 7.12

Bağlantı Oluşturma

Şekil 7.13

Bağlantı Başlangıç 
Noktası



Sosyal Ağ Analizi116

Şekil 7.14

Bağlantı

Şekil 7.15

Bağlantı Kurulacak 
Düğüm
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Benzer şekilde başka bağlantılar da oluşturduktan sonra:
Draw->Network yolu ile Şekil 7.17’deki ağa ulaşılır.

Pajek ile N= 50 ve ilgili düğümün komşu sayısını 8 olarak alıp p= 0.10, P= 0.20 ve p= 0.50 
olasılıkları ile küçük dünya ağları çiziniz.

Çözüm 7.1: Önce Şekil 7.18’de olduğu gibi: Network->Create Random Network-
>Small World yolu ile elde edilen Şekil 7.19’daki tercihleri yaparak, Şekil 7.20’deki gibi 
Draw>Network ile Şekil 7.21’deki küçük dünya ağının çizgesine ulaşılır. 

Şekil 7.16

Oluşan Bağlantı

Şekil 7.17

Elde Edilen Ağ

ÖRNEK 7.1



Sosyal Ağ Analizi118

Şekil 7.18

Küçük Dünya Ağı 
Oluşturmak

Şekil 7.19

Düğüm ve Komşu 
Sayısı

Şekil 7.20

Küçük Dünya Ağı 
Çizgesi Çizmek
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Pajek ile istenilen parametreleri girerek ölçekten bağımsız bir ağ çizip; daha sonra bu çizimi 
Kamada-Kawai tasarım algoritması ile yeniden çiziniz.

Şekil 7.21

Elde Edilen Küçük 
Dünya Ağı Çizgesi 

ÖRNEK 7.2

Şekil 7.22

Ölçekten Bağımsız Ağ 
Oluşturmak
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Draw->Network yolu ile Şekil 7.24’teki ağa ulaşılır.

Şekil 7.23

Ölçekten Bağımsız 
Ağ Çizimi için 
Parametrelerin 
Girilmesi

Şekil 7.24

Ölçekten Bağımsız Ağ
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Şimdi de Şekil 7.24’te elde edilen ölçekten bağımsız ağı, bu kez Kamada-Kawai algorit-
ması ile Şekil 7.25’teki komutları uygulayarak çizelim ve Şekil 7.26’daki çizimi elde edelim.

Şekil 7.25

Ölçekten Bağımsız 
Ağın Kamada-Kawai 
Algoritması ile Çizimi

Şekil 7.26

Kamada-Kawai 
Algoritması ile Çizilen 
Ölçekten Bağımsız Ağ
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Bu noktada farklı çizim algoritmalarının ne işe yaradığını düşünebilirsiniz. Bu algor-
timalar, çizimleri farklı şekillerde tasarlayarak çizen algoritmalardır. Ağları farklı algorit-
malarla çizerek farklı ağ özelliklerini görmek isteyebiliriz. Şekil 7.24’te verilen ilk ölçekten 
bağımsız ağ çizimi dairesel bir çizimdir. Bir ağı çizdikten sonra Şekil 7.27’de görüldüğü 
gibi bu ağı farklı tasarımlarla (Layout) çizebiliriz.

Örneğin Şekil 7.28’deki komutlarla bir başka tasarım biçimi kullanılmış ve sonuçta 
Şekil 7.29’daki çizim elde edilmiştir.

Şekil 7.27

Elde Edilen Ağın 
Farklı Bir Tasarımı

Şekil 7.28

Fruchterman Reingold 
Algoritması ile Çizim 
Komutları



7. Ünite - Pajek ile Ağların Çizimi ve Analizi 123

MERKEZÎLİK ÖLÇÜLERİNİN HESAPLANMASI
Önce Pajek ile 20 düğümlü ve 42 bağlantılı ölçekten bağımsız bir ağ çizmeyi isteyelim (Şe-
kil 7.30). Daha sonra Şekil 7.31’deki komutlarla Network->Create Partition->Degree->All 
sırasını izlediğimizde sonuçta Şekil 7.32’deki sonuçları elde ederiz.

Şekil 7.29

Fruchterman Reingold 
Algoritması ile Çizilen 
Ölçekten Bağımsız Ağ

Şekil 7.30

20 Düğümlü ve 42 
Bağlantılı Ölçekten 
Bağımsız Ağ Çizimi
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Şekil 7.32’de çizdiğimiz ağın ortalama derecesinin 1,7 olduğu görülür. Şekil 7.33’teki 
yatay olarak ikinci bölüm olan “Partitions” bölümündeki “All Degree Partition of N1(20) 
iki kez tıklanırsa Şekil 7.34’te tüm düğümlerin toplam dereceleri elde edilir. Dikkatli bir 
öğrenci Şekil 7.34’te elde edilen sonuçlarla önceden çizilen Şekil 7.30’daki bağlantıları kar-
şılaştırmalıdır.

Şekil 7.31

Ölçekten Bağımsız 
Ağ İçin Derece 
Hesaplama Komutları

Şekil 7.32

Ölçekten Bağımsız 
Ağın Özellikleri ve 
Derecesi
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Şekil 7.33

Düğümlerin Toplam 
Dereceleri -1

Şekil 7.34

Düğümlerin Toplam 
Dereceleri -2
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Şekil 7.34’teki düğümlerin toplam derece merkezîliklerine bir başka şekilde daha ula-
şabiliriz. Şekil 7.35’teki yolu izleyip eğer Şekil 7.36’daki yatay üçüncü bölüm olan “Vec-
tors” bölümündeki “All Degree of N1(20)” iki kez tıklanırsa Şekil 7.37’deki toplam dere-
celer yine elde edilir.

Şekil 7.35

Düğümlerin Toplam 
Derece Merkezîlikleri -1

Şekil 7.36

Düğümlerin Toplam 
Derece Merkezîlikleri -2



7. Ünite - Pajek ile Ağların Çizimi ve Analizi 127

Pajek’te toplam derece merkezîliklerine ulaşma yolları nelerdir?

Şimdi ise aynı ölçekten bağımsız ağın 20 düğümü için yakınlık ölçülerini hesaplaya-
lım. Şekil 7.38’deki yol izlenerek Şekil 7.39’a ulaşılır. Şekil 7.39’un üçüncü yatay bölümün-
deki “2 All Closeness centrality of N1(20)” iki kez tıklandığında Şekil 7.40’taki yakınlık 
ölçüleri elde edilir. Eğer Şekil 7.38’de:

Network-> Create vector->Centrality->Betweenness->Input dizisi izlenmiş olsaydı o 
zaman da aynı ağ için düğümlerin girdi bağlantıları için merkezî arasındalık ölçüsü elde 
edilecekti.

Şekil 7.37

Düğümlerin Toplam 
Derece Merkezîlikleri -3

2

Şekil 7.38

Yakınlık Ölçülerinin 
Hesaplanması
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KÜMELENME KATSAYISININ HESAPLANMASI
Şimdi yapacağımız uygulama ile Pajek programı aracılığı ile Şekil 7.41’deki komutlarla 
bir yönlü rassal ağ oluşturalım ve bu ağda kümelenme katsayılarını hesaplayalım. Şekil 
7.42’deki diyalog kutusunda görüldüğü gibi oluşturulmasını istediğimiz rassal ağ 30 dü-
ğümlü ve düğümlerin ortalama derecesinin 2 olmasını istiyoruz. Şekil 7.42’deki diyalog 
kutusunda bulunan OK tıklandığında Şekil 7.43 elde edilir.

Şekil 7.39

Yakınlık Ölçüleri

Şekil 7.40

Yakınlık Ölçüleri 
Sonuçlar
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Şekil 7.41

Yönlü Rassal 
Ağ Oluşturma 
ve Kümelenme 
Katsayılarını 
Hesaplama-1

Şekil 7.42

Yönlü Rassal 
Ağ Oluşturma 
ve Kümelenme 
Katsayılarını 
Hesaplama-2
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Şekil 7.43’te Draw->Network komutu uygulanırsa, Şekil 7.44’teki rassal ağ elde edilir.

Şekil 7.43

Yönlü Rassal 
Ağ Oluşturma 
ve Kümelenme 
Katsayılarını 
Hesaplama-3

Şekil 7.44

Draw->Network 
Komutu Uygulanarak 
Elde Edilen Rassal Ağ
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Daha sonra, Şekil 7.45’teki komutları uygulayarak Şekil 7.46’daki sonuçlar elde edilir. 
Şekil 7.45’te neden CC1 seçildi sorusunun yanıtı, programda iki farklı kümelenme katsa-
yısının uygulamasının olması ile ilgilidir. Program bize istenildiğimiz zaman CC2’yi de 
hesaplama olanağını sağlıyor.

Şekil 7.46’daki sonuçlara göre Watts-Strogatz kümelenme katsayısı 0,09317311 ve ağın 
kümelenme katsayısı ise 0,08848315 olarak hesaplanır.

Şekil 7.45

CC1 Kümeleme 
Katsayılarını 
Kullanarak 
Hesaplama

Şekil 7.46

Bernoulli/Poisson 
Rassal Ağ Üreticisi 
Sonuçları
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Tek tek düğümlerin kümelenme katsayılarını hesaplamak istersek, bu kez de Şekil 
7.47’nin yatay üçüncü bölümü olan “Vectors” bölümündeki “5.Clustering Coefficients 
CC1in N1(30)”ın üstünü iki kez tıklamamız gerekir. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman, Şe-
kil 7.48’deki 30 düğüme ilişkin kümelenme katsayılarını elde ederiz.

Şekil 7.47

Tek Tek Düğümlerin 
Kümelenme 
Katsayılarını 
Hesaplamak

Şekil 7.48

30 Düğüme İlişkin 
Kümelenme 
Katsayıları Sonuçları
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TOPLULUK ARAMA
Çizdiğimiz aynı ağdaki toplulukları aramak için ise Şekil 7.49’daki yolu izleriz. Bu komutlarla 
elde edilen Şekil 7.50’deki diyalog kutusunun OK tuşuna bastıktan sonra eğer Şekil 7.51’deki 
ikinci yatay bölüm olan “Partitions” bölümündeki “1.Louvain..” şeklindeki bölüm iki kez 
tıklanırsa Şekil 7.52 elde edilir. Şekil 7.52 bize bu ağda 7 topluluk olduğunu anlatmaktadır. 
Örneğin, v1 ve v13 bir numaralı topluluk; v2, v3, v8, v15 ve v17 ise 2 nolu topluluğun üye-
sidir. Hangi düğümlerin hangi toplulukta yer aldığını diğer topluluklar için incelemelisiniz.

Şekil 7.49

Aynı Ağdaki 
Toplulukları 
Aramak-1

Şekil 7.50

Aynı Ağdaki 
Toplulukları 
Aramak-2
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Layout->Energy->Kamada-Kawai->Seperate Components yolu ile çizilen Şekil 7.53 
ise bize toplulukları daha net bir şekilde göstermektedir.

Pajek’te ağda topluluk arama sonuçları nasıl yorumlanır?

Şekil 7.51

Aynı Ağdaki 
Toplulukları 
Aramak-3

Şekil 7.52

Aynı Ağdaki Topluluk 
Sonuçları

3



7. Ünite - Pajek ile Ağların Çizimi ve Analizi 135

Şekil 7.53

Aynı Ağdaki Topluluk 
Sonuçlarının Ağsal 
Gösterimi
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Özet

 Pajek programını kullanarak ağ oluşturmak ve çizmek
 Pajek, ağ analizi ve görselleştirmesi için Vladimir 
Batagelj and Andrej Mrvar tarafından yazılmış 
ücretsiz bir programdır. Pajek ile çalışmak için 
öncelikle İnternet’ten Pajek’i indirmemiz ve 
bilgisayarımıza kurmamız gerekir. 

 Ağları Pajek’in içinde oluşturabileceğiniz gibi, Pajek 
dışında kelime işlemcilerle (Notepad gibi) dosya oluş-
turabilir veya başka ilişkisel veri tabanlarından Pajek’e 
dosya alabilirsiniz. Pajek ile benzetim anlamında ras-
sal, ağ, küçük dünya ağı, ölçekten bağımsız ağ oluştu-
rabileceğimiz gibi; istediğimiz gerçek veya hipotetik 
bir ağın verilerini Pajek’e girip bu ağları da çizebiliriz. 

  Pajek programında merkezîlik ölçülerini hesaplamak
 Pajek ile merkezîlik ölçüleri, Network ve Partitions 
kısımlarından yararlanılarak hesaplanabilir.

 Pajek programında kümelenme katsayısı hesaplamak
 Pajek programında kümelenme katsayısı hesaplarken 
Vectors ve Clustering Coefficients kısımlarından ya-
rarlanılır. 

  Pajek programı menülerini kullanarak ağda topluluk 
aramak
 Pajek programı menülerini kullanarak ağda topluluk 
aranabilir. Bu işlem için Partition, Components kı-
sımları kullanılabilir.

1

2

3

4
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Kendimizi Sınayalım

1. Yukarıdaki Pajek diyalog kutusunda aşağıdakilerden 
hangisi amaçlanmaktadır?

a. Düğüm sayısının 0, bağlantı sayısının 1000 olması 
b. Düğüm sayısının 1000, bağlantı sayısının 0 olması
c. Derecenin 1000, yakınlığın 0 olması
d. Yakınlığın 1000, derecesinin 0 olması
e. Merkezîlik ölçüsünün 1000 olması

2. Yukarıdaki ekranda verilen komutlarla aşağıdakilerden 
hangisi yapılabilir?

a. Düğümlerin değerleri değiştirilebilir.
b. Düğümlerin ve bağlantıların değerleri değiştirilebilir.
c. Bağlantıların değerleri değiştirilebilir.
d. Hem düğümlerin değerleri hem de etiketleri değişti-

rilebilir. 
e. Topluluk aranabilir.

3. Pajek’de aşağıdakilerden hangisi ile ağ çizilebilir?
a. Draw-> Network
b. Network-> Draw
c. Network-> Create random Network
d. Create random Network-> Network 
e. Network-> Layout

4. Ağımızın bağlantılarını aşağıdaki yollardan hangisi ile 
oluşturabiliriz.

a. Network -> File-> Layout
b. Network -> File-> Draw
c. File-> Network-> View/Edit
d. Network-> Layout-> File
e. File-> Network-> Draw

5. Bir  küçük dünya  ağı oluşturmak için aşağıdaki yollar-
dan hangisi izlenir?

a. Network->Create Random Network-> Small World
b. Create Random Network-> Networ-> Small World
c. Small World-> Create Random Network-> Network
d. Network-> Small World-> Create Random Network 
e. File-> Network-> Small World

6. Aşağıdakilerden hangisinin üstü iki kez tıklandığında 
yeni bağlantılar oluşturulabilir?

a. Layout
b. Fruchterman
c. Newline
d. Closeness
e. Centrality

7. Aşağıdakilerden hangisi ile yakınlık hesaplanır?
a. Layout
b. Fruchterman
c. Newline
d. Closeness
e. Laplace

8. Aşağıdakilerden hangisi ile arasındalık hesaplanır?
a. Layout
b. Fruchterman
c. Newline
d. Closeness
e. Betweenness

9. Aşağıdakilerden hangisi ile kümelenme katsayısı hesap-
lanır?

a. Closeness
b. Clustering Coefficients
c. Kamada_Kawai
d. Random Network
e. Vertex number

10. Kamada-Kawai aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bir kümelenme katsayısı türü 
b. Bir yakınlık ölçüsü
c. Bir uzaklık ölçüsü
d. Bir merkezîlik ölçüsü
e. Bir tasarım algoritması 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Yararlanılan ve Başvurulabilecek 
Kaynaklar

1. b Yanıtınız yanlış ise “Ağların Oluşturulması ve Çizi-
mi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. d Yanıtınız yanlış ise “Ağların Oluşturulması ve Çizi-
mi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. a Yanıtınız yanlış ise “Ağların Oluşturulması ve Çizi-
mi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yanıtınız yanlış ise “Ağların Oluşturulması ve Çizi-
mi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. a Yanıtınız yanlış ise “Ağların Oluşturulması ve Çizi-
mi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yanıtınız yanlış ise “Ağların Oluşturulması ve Çizi-
mi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. d Yanıtınız yanlış ise “Merkezîlik Ölçülerinin Hesap-
lanması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yanıtınız yanlış ise “Merkezîlik Ölçülerinin Hesap-
lanması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. b Yanıtınız yanlış ise “Kümelenme Katsayısının He-
saplanması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yanıtınız yanlış ise “Ağların Oluşturulması ve Çizi-
mi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
Pajek ağ analizi ve görselleştirmesi için Vladimir Batagelj ve 
Andrej Mrvar tarafından yazılmış, ücretsiz bir programdır.

Sıra Sizde 2
Pajek’te toplam derece merkezîliklerine ulaşmak için; Net-
work-> Create Partition->Degree->All yolu izlenip “Partiti-
ons” bölümündeki “All Degree Partition of N1(**)” çift tık-
lanabilir ya da Create Vector->Centrality->Degree->All yolu 
izlenip “Vectors” bölümündeki “All Degree of N1(**)”çift 
tıklanabilir.

Sıra Sizde 3
Ağda topluluk arama sonuçları, ağda tespit edilen topluluk 
numarası ve düğüm adı yan yana listelenecek şekilde göste-
rilir. En büyük topluluk numarası, ağda toplam kaç topluluk 
olduğunu belirtir. Aynı topluluğa ait düğümler, aynı topluluk 
numarasına sahiptir.

De Nooy, W., Mrvar, A. ve Batagelj, V. (2005). Exploratory 
Network Analysis with Pajek. Structural Analysis in the 
Social Sciences (No. 27). Cambridge University Press, 
New York, USA.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
NodeXL programında veri girişi ve çizge çizimi işlemlerini uygulayabilecek,
NodeXL programında topluluk arama işleminin adımlarını sıralayabilecek,
NodeXL programında ölçüleri hesaplayabilecek,
NodeXL programını kullanarak alt çizgeleri saptayabilecek,
NodeXL Graph Gallery’den veri alma işlemini gerçekleştirebilecek,
Pajek’te üretilen bir çizgenin merkezilik ölçülerini NodeXL’de hesaplayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 NodeXL
•	 Veri	Girişi
•	 Çizge	Çizimi
•	 Topluluk	Arama

•	 Ölçü	Hesaplama
•	 Alt	Çizge
•	 NodeXL	Graph	Gallery

İçindekiler
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•	 GİRİŞ
•	 VERİ	GİRİŞİ	VE	ÇİZGE	ÇİZİMİ
•	 TOPLULUK	ARAMA
•	 ÖLÇÜLERİN	HESAPLANMASI
•	 ALT	ÇİZGELERİ	BULMAK
•	 NODEXL	GRAPH	GALLERY’DEN	VERİ	
ALMAK

•	 PAJEK’TE	ÜRETİLEN	İKİ	ÇİZGENİN	
MERKEZİLİK	ÖLÇÜLERİNİN	NODEXL’DE	
HESAPLANMASI

SOSYAL AĞ ANALİZİ



GİRİŞ
NodeXL de Pajek gibi sosyal ağ analizleri için kullanılabilen bir programdır. Temelde bir 
Excel şablonu olan NodeXL, ağın görselleştirilmesi ve analizi için verileri yapılandırır. Beş 
çalışma sayfası NodeXL’in temel şablonunu oluşturur: “Edges (bağlantılar tablosu)”, “Ver-
tices (düğümler tablosu)”, “Groups (gruplar tablosu)”, “Group Vertices (düğüm grupları 
tablosu)” ve “Overall Metrics (genel ölçüler tablosu)”. NodeXL bu temelde verileri oluştur-
duktan veya aldıktan sonra ağı çizip hesaplamalar yaparak verileri işler ve sonuçları verir. 

VERİ GİRİŞİ VE ÇİZGE ÇİZİMİ
NodeXL programını açtığımızda, karşımıza programın açılış ekranı olan bir ekran çıkar 
(Şekil 8.1). Dikkat edilirse Şekil 8.1’de sol tarafta ve üstte kutu içinde, “Vertex 1 name, 
Enter the name of the edge’s first vertex (Düğüm 1’in adı, bağlantının birinci düğümünün 
adını giriniz) yazmaktadır. Verileri girmeye başladığımızda, ilk düğümün adını Vertex 
1’in hemen altına girebiliriz.

 NodeXL ile Ağların
Çizimi ve Analizi

Şekil 8.1

NodeXL’in Açılış Ekranı
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Şekil 8.1’de sol altta görülen “Edges”, “Vertices”, “Groups”, “Group Vertices” ve “Ove-
rall Metrics” satırı, NodeXL’in temel şablonunu oluşturur. NodeXL’in temel şablonundaki 
tablolar şunlardır:

•	 Edges	(bağlantılar	tablosu):	Bu	tabloya	bağlantıların	listesi	ve	özellikleri	girilebilir.	
Tabloda ilk iki sütun olan Vertex 1 (Düğüm 1) ve Vertex 2 (Düğüm 2) sütunlarına 
sırasıyla, “bağlantının çıktığı düğüm” ve “bağlantının varacağı düğüm”ler girilir. 

•	 Vertices	(düğümler	tablosu):	Bu	tabloda	düğümler	ve	özellikleri	bulunur.	Düğüm-
ler bağlantılar tablosundan alınabilir. 

•	 Groups	(gruplar	tablosu):	Özellikler,	kümeler	ve	bileşenler	tarafından	tanımlanan	
düğüm grupları tablosudur. 

•	 Group	Vertices	(düğüm	grupları	tablosu):	Her	bir	gruba	dahil	olan	düğümler	bu	
tabloda verilir. 

•	 Overall	Metrics	 (genel	ölçüler	 tablosu):	Ağın	ve	düğümlerin	ölçüleri	bu	 tabloda	
verilir. 

NodeXL’de düğümler ve bağlantılar nasıl adlandırılır?

NodeXL ile programının kullanıcısı, program ile olan iletişimini öncelikle solda ve en 
altta bulunan (Şekil 8.2): “Edges (Bağlantılar)”, “Vertices (Düğümler)”, “Groups (Grup-
lar)”,	“Group	Vertices	(Düğümleri	grupla)”	ve	“Overall	Metrics	(Genel	Ölçüler)”	noktala-
rından yapar. Şekil 8.2’deki açılış ekranında, “Edges (Bağlantılar)” tablosu açılmış durum-
dadır ve veri girişine hazırdır. İstersek Şekil 8.2’de “Overall Metrics”ten sonra gelen işareti 
tıklayarak Şekil 8.3’te görüldüğü gibi sayfa 1 adında yeni bir sayfa daha açabiliriz.

Şekil 8.4’te açılış ekranı olan Şekil 8.1’in üst bölümü görülmektedir. Bu ekranda en üst 
sıradaki “NodeXL” noktasını tıkladığımızda, bu kez Şekil 8.5 ile karşılaşırız.

Dikkat ederseniz Şekil 8.4 ile Şekil 8.5’te görülen ekranların üstlerindeki şeritlerdeki 
komutlar	birbirinden	farklıdır.	Örneğin;	Şekil	8.4’te	üstteki	şeritte,	“yapıştır”,	“kes”,	“kop-
yala”,	“biçim	boyacısı”	görülürken;	Şekil	8.5’te	“Import”,	“Export”	ve	“Prepare	Data”	gibi	
komutlar görülmektedir.

1

Şekil 8.2

NodeXL’in Açılış Ekranın Sol Alt Bölümü

Şekil 8.3

NodeXL’in Açılış Ekranında Ek Bir Sayfanın (Sayfa1) Açılması
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Ağ	verileri	bir	veya	birden	fazla	veri	kaynağından	alınabilir.	Kullanıcılar	veri	dosyala-
rını virgüllerle ayrılmış metin dosyası biçiminde (CSV dosyası) veya ilişkisel veri taban-
larında saklandıkları şekilleriyle alabilir. NodeXL’in diğer önemli bir özelliği de Twitter, 
Facebook gibi sosyal ağlardan veri almayı kolaylaştırmasıdır. Veri NodeXL şablonuna, 
“Edges	(bağlantılar)”	çalışma	sayfasına	ad	çiftleri	biçiminde	alınır.	Ad	çiftlerine	ait	ilişki-
deki	diğer	ek	özellikler	de	bu	çalışma	sayfasına	kaydedilir.	Aynı	tabloda	çok	sayıda	bağ-
lantı listesi saklanabilir. Bu ilişkiler, düğümler kümesi arasındaki farklı ilişkileri veya farklı 
zamanlarda aynı ilişkileri ifade edebilirler. İlişkinin gücü ile ilgili veriler de bu tabloya 
eklenir.

Önce	NodeXL’e	kendi	verilerimizi	nasıl	girebileceğimizi	görelim.	Şekil	8.6’daki	gibi	sol	
alttaki “Edges” (bağlantılar) tıklanmış olarak, Vertex 1 ve Vertex 2’ye bağlantılardaki baş-
langıç ve bitiş düğümlerinin adlarını girelim. 

Şekil 8.4

NodeXL’in Açılış Ekranının Üst Bölümü

Şekil 8.5

Şekil 8.4’te Üstteki “NodeXL” Tıklandıktan Sonra Görünüm
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Şekil 8.6

NodeXL’de Veri 
Girişi-1

Şekil 8.7

NodeXL’de Veri 
Girişi-2
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Daha sonra bu kez sol alttaki “Vertices” (düğümler) şablonu tıklandıktan sonra, Şekil 
8.7’de görüldüğü gibi bu boş şablona düğümlerin adlarını, renklerini (color), biçimlerini 
(shape), büyüklüklerini (size), etiketlerini (label) girelim. Bir hücreye renk girmek için 
o hücrenin üstüne sağ tıklayıp “select color”(renk seç)’dan renk seçilir. Bütün bu işler, 
Şekil 8.8’deki gibi şablonun sağ yarısını oluşturan “belge eylemleri” bölümünde en sağda 
görülen “Graph Options” (çizge seçenekleri) tıklanarak da yapılabilir. Şekil 8.8’de “Graph 
Options” tıklanırsa Şekil 8.9 elde edilir ve Şekil 8.9’da istenilen seçenekler seçildikten son-
ra	OK	tıklanarak	şablona	aktarılabilir.	Sonuçta	düğümlere	ilişkin	veriler	de	Şekil	8.10’daki	
gibi girilmiş olur. 

Şekil 8.8

NodeXL’de Veri Girişi-3

Şekil 8.9

NodeXL’de Veri 
Girişi-4
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Şablonun	 sağ	 tarafındaki	 “belge	 eylemleri”	 bölümünde	 tasarım	 olarak	 “Hare-Korel	
Fast Multiscale” seçilip “Refresh Graph” (çizgeyi yenile) tıklandığında Şekil 8.11’deki çizge 
elde edilir.

Şekil 8.10

NodeXL’de Veri 
Girişi-5

Şekil 8.11

Hare-Korel Fast Multiscale ile Çizge Elde Edilmesi
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Verilerin Alınması (Import)
NodeXL’e bilgisayara girilmiş Excel ve CSV veri dosyaları alınıp çizim ve hesaplamalar yapı-
labileceği	gibi,	programın	“Import”	(veri	al)	özelliği	ile	de	sosyal	ağlardan	veri	alınabilir.	Şe-
kil	8.11’de	sol	üstte	dosya	sözcüğünün	altında	görülen	“Import”	tıklandığında	Şekil	8.12’ye	
erişilir.	Bu	şekilden	de	anlaşılacağı	gibi	NodeXL’e	UCINET,	Pajek	gibi	sosyal	ağ	analizi	yapan	
programlardan, NodeXL Graph Gallery’den, Flickr’dan, Twitter’dan ve Youtube’dan veri al-
mak mümkündür. Bunun bir örneğini Twitter’dan veri alarak yapabiliriz. Şekil 8.12’de “From 
Twitter Search Network” (Twitter’ın kullanıcı ağından) seçersek Şekil 8.13’ü elde ederiz.

NodeXL’den hangi veriler alınabilir?
2

Şekil 8.12

Twitter’ın Kullanıcı 
Ağından Veri Alımı

Şekil 8.13

Twitter Kullanıcı Ağı 
Örneği
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Varsayalım ki Twitter’dan #BigData (büyük veri) etiketiyle veri almak istiyoruz. Şekil 
8.14’te görüldüğü gibi ilk boşluğu BigData ile doldurup sağ altta da fazla zaman harcama-
mak	için	“Limit	to	30	tweets”	düzenlemesi	yapılır	ve	OK’e	tıklanırsa,	Şekil	8.15’teki	veriler	
elde edilir. 

Eğer Şekil 8.15’in sağ yarısındaki “Belge Eylemleri” ifadesinin hemen altındaki “Show 
Graph”	(çizgeyi	göster)	tıklanırsa	Şekil	8.16’daki	çizge	elde	edilir.

Şekil 8.14

BigData Hashtagi ile 
Veri Alımı-1

Şekil 8.15

BigData Hashtagi ile Veri Alımı-2
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TOPLULUK ARAMA
Daha sonra elde ettiğimiz ve çizgesini çizdiğimiz verilere, topluluk bulmak amacıyla Şekil 
8.17’deki gibi “Group by cluster” (kümelere göre grupla) uygularsak ve karşımıza çıkan 
diyalog kutusundan uygulamada kullanacağımız algoritmayı seçersek (Şekil 8.18) ve “Ref-
resh Graph” (çizgeyi yenile) uygularsak Şekil 8.19 elde edilir. Şekil 8.19’da sağ altta bulu-
nan	“Group	Vertices”	tıklanırsa	bu	kez	de	Şekil	8.20’ye	erişilir	ve	Şekil	8.20’nin	sol	tarafı	
bize hangi düğümün hangi grupta yer aldığını gösterir.

Şekil 8.16

BigData Hashtagine Göre Elde Edilen Çizge

Şekil 8.17

Kümelere Göre Gruplama
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Şekil 8.18

Kümeleme ile 
Gruplama İçin 
Algoritma Seçimi

Şekil 8.19

Kümelere Göre Gruplama Sonucu Elde Edilen Çizge

Şekil 8.20

Düğümlerin Yer Aldığı Gruplar
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ÖLÇÜLERİN HESAPLANMASI
NodeXL ile merkezilik ölçülerini ve diğer çizge ölçülerini de hesaplayabiliriz. Şekil 8.21’deki 
gibi “Graph Metrics” (çizge ölçüleri) tıklandığında Şekil 8.22’deki diyalog kutusu karşımıza 
çıkar. Şekil 8.22’de istediklerimizi işaretleyip “Calculate metrics” (ölçüleri hesapla) tıklanırsa, 
Şekil 8.23’ün sol tarafındaki sonuçlara ulaşırız. Şekil 8.23’teki sonuçların daha fazlasını görmek 
için Şekil 8.23’ü iki parçaya ayırmak ve çizgide bulunan sürgüyü aşağıya doğru çekmek gerekir. 

Şekil 8.21

Merkezilik ve Diğer Çizge Ölçülerinin Hesaplanması-1

Şekil 8.22

Merkezilik ve Diğer 
Çizge Ölçülerinin 
Hesaplanması-2

Şekil 8.23

Merkezilik ve Diğer 
Çizge Ölçülerinin 
Hesaplanması-3



Sosyal Ağ Analizi152

ALT ÇİZGELERİ BULMAK
NodeXL ile her düğüme ilişkin alt çizge görüntülerini de Şekil 8.24’teki gibi elde edebiliriz.

Şekil 8.25’te istersek düğüme en yakın komşu düğüm derecesini 1, istersek 2 veya daha 
fazla	yaparak	“Create”	(oluştur)	tıklanırsa,	Şekil	8.26	elde	edilir.	Şekil	8.26’da	ise	düğümle-
rin 2 adımlık alt çizgelerinin şekilleri her düğümün yanında verilmektedir.

Alt çizgeler, hangi kritere göre çizilmektedir?

Şekil 8.24

Alt Çizge Görüntüleri Elde Etmek

Şekil 8.25

Düğüme En Yakın 
Komşu Düğüm 
Derecesini Belirlemek

3
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NODEXL GRAPH GALLERY’DEN VERİ ALMAK
NodeXL Graph Gallery’de, başkalarının verilerini oluşturup çizdikleri çizgelerin verileri bu-
lunmaktadır. İsterseniz siz de buraya çizgelerinizin verilerini başkalarının kullanımı ama-
cıyla yükleyebilirsiniz. Şekil 8.27’deki yolu izleyerek Graph Gallery’yi açalım (Şekil 8.28).

Şekil 8.26

Düğümlerin Alt Çizgelerinin Gösterimi

Şekil 8.27

Graph Gallery’nin 
Açılması
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Şekil 8.28’in altlarında bulunan: Download the Graph Data as a NodeXL Workbook  
 tıklandığında Şekil 8.29 elde edilir. Şekil 8.29’un en altındaki “Overall metrics” (genel 

ölçüler)	ile	ise	Şekil	8.30’daki	değerleri	bulabiliriz.	Şekil	8.30’un	ortasındaki	sürgüyü	aşa-
ğıya çekerek ise Şekil 8.31’e ulaşılabilir. 

Şekil 8.28

Graph Gallery

Şekil 8.29

Ağ Verisinin NodeXL Dosyası Olarak Kaydedilmesi
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NodeXL Graph Gallery’de hangi veriler bulunur?

Şekil 8.30

Genel Ölçüler

Şekil 8.31

Genel Ölçüler

4
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PAJEK’TE ÜRETİLEN İKİ ÇİZGENİN MERKEZİLİK ÖLÇÜLERİNİN 
NODEXL’DE HESAPLANMASI
Bu bölümde, önce Pajek’te Şekil 8.32’deki yol ile özelliklerini Şekil 8.33 ve Şekil 8.34’teki 
diyalog	kutularında	belirlediğimiz	iki	rassal	ağ	üretiyoruz.	Ardından	bu	ağları	Pajek’teki	
“Save” (sakla) komutu ile masaüstünde G1 ve G2 adları ile saklıyoruz.

Şimdi ürettiğimiz G1 ve G2 adlı ağ verilerini NodeXL’e teker teker alıp bu ağların mer-
kezilik	ölçülerini	hesaplayıp	ağları	karşılaştıralım.	Örneğin;	G1	ağına	ilişkin	Pajek	dosyası-
nı	NodeXL’e	almak	için	önce	NodeXL’in	ilk	satırındaki	“NodeXL”	tıklanarak	“Import”	(veri	
alma,	dosya	alma)	fonksiyonu	Şekil	8.35’teki	gibi	ortaya	çıkarılır.	Daha	sonra	“Import”	tık-
lanarak,	Şekil	8.36	ve	Şekil	8.37’deki	gibi	G1	Pajek	dosyası	NodeXL’de	açılır	(Şekil	8.38)	ve	
ağ	ölçüleri	hesaplanır.	G1	için	hesaplanan	ağ	ölçüleri	sırasıyla	Şekil	8.39,	Şekil	8.40	ve	şekil	
8.41’de verilmektedir. Çıktılarda bazı ölçülerin karşısında “Not available” (elde edilemedi) 
yazmasının nedeni Şekil 8.38’deki diyalog kutusunda bu ölçüleri istemememizdir.

Şekil 8.32

Rassal Ağ Oluşturma

Rassal Ağın 
Özelliklerini 
Belirleme-1

Rassal Ağın 
Özelliklerini 
Belirleme-2

Şekil 8.33 Şekil 8.34
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Şekil 8.35

Import (Veri Alma, Dosya Alma) Fonksiyonu

Şekil 8.36

G1 Pajek Dosyasının 
NodeXL’de Açılması

Şekil 8.37

G1 Pajek Dosyasının 
NodeXL’de Açılması-2
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Şekil 8.38

G1 Pajek Dosyasının Ağ Ölçülerinin Hesaplanması

G1 İçin Hesaplanan Ağ Ölçüleri G1 İçin Hesaplanan Ağ Ölçüleri-Devam

Şekil 8.39 Şekil 8.40
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Bu kez de Şekil 8.34’te özelliklerini belirlediğimiz G2 dosyasını NodeXL’e alıp ağı çize-
rek ölçülerini hesaplayalım (Şekil 8.42). G2 için elde edilen ağ ölçüleri ise Şekil 8.43, Şekil 
8.44 ve Şekil 8.45’te verilmektedir.

Şekil 8.41

G1 İçin Hesaplanan 
Ağ Ölçüleri-Devam

Şekil 8.42

G2 Dosyasındaki Ağın Çizilmesi
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G2 İçin Elde Edilen Ağ Ölçüleri G2 İçin Elde Edilen Ağ Ölçüleri-Devam

Şekil 8.43 Şekil 8.44

Şekil 8.45

G2 İçin Elde Edilen Ağ 
Ölçüleri-Devam
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G1	ve	G2	için	elde	edilen	ağ	ölçüleri	karşılaştırılmalıdır.	Ayrıca	düğüm	bazında	ölçüle-
ri	elde	etmek	için	ölçüler	hesaplandıktan	sonra	şekil	8.46’da	olduğu	gibi	alttaki	“Vertices”	
tıklanarak	Şekil	8.46’daki	düğüm	bazında	ağ	ölçüleri	de	elde	edilebilir.

Şekil 8.46

Düğüm Bazında Ağ Ölçüleri
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Özet

NodeXL programında veri girişi ve çizge çizimi 
işlemlerini uygulamak
 NodeXL de Pajek gibi sosyal ağ analizi için kullanıla-
bilen bir programdır. Temelde bir excel şablonu olan 
NodeXL, ağın görselleştirilmesi ve analizi için verileri 
yapılandırır. Programda, NodeXL’in temel şablonu-
nu	oluşturan	altı	çalışma	sayfası;	“Edges	(bağlantılar	
tablosu)”, “Vertices (düğümler tablosu)”, “Groups 
(gruplar tablosu)”, “Group Vertices (düğüm grupları 
tablosu)” ve “Overall Metrics (genel ölçüler tablosu)” 
için veriler oluşturulduktan veya alındıktan sonra ağ 
çizilip hesaplamalar yapılarak veriler işlenir ve sonuç-
lar ortaya konur.

	 Ağ	verileri	bir	veya	birden	fazla	veri	kaynağından	alı-
nabilir. Veri dosyaları virgüllerle ayrılmış metin dos-
yası biçiminde (CSV dosyası) veya ilişkisel veri taban-
larında saklandıkları şekilleriyle alınabilir. Programın 
“Import”	(veri	al)	özelliği	de	sosyal	ağlardan	veri	alımı	
için	kullanılabilir.	NodeXL’e	UCINET,	Pajek	gibi	sos-
yal ağ analizi yapan programlardan, NodeXL Graph 
Gallery’den, Flickr’dan, Twitter’dan ve Youtube’dan 
veri almak mümkündür. 

NodeXL programında topluluk arama işleminin 
adımlarını sıralamak
NodeXL programında çizge çizildikten sonra, “Gro-
ups” kısmından “Group by cluster” (kümelere göre 
grupla), kullanılacak algoritma seçimi ile uygulanır ve 
“Refresh Graph” (çizgeyi yenile)’e tıklanır. Elde edilen 
çizgeye ait verilerin bulunduğu çalışma sayfasında 
“Group Vertices” tıklandığında hangi düğümün hangi 
grupta yer aldığı görülebilir.

NodeXL programında ölçüleri hesaplamak
NodeXL programında merkezilik ve diğer çizge öl-
çülerini hesaplamak için “Graph Metrics” (çizge öl-
çüleri) tıklanarak ekrana gelen diyalog kutusunda 
istenenler işaretlenerek “Calculate metrics” (ölçüleri 
hesapla) tıklanır.

NodeXL programını kullanarak alt çizgeleri saptamak
NodeXL’de alt çizgeleri saptamak için “Supgraph ima-
ges” kısmına tıklanır, ekrana gelen kutuda düğüm de-
recesi girilerek “Create” (oluştur) tıklanır. 

NodeXL Graph Gallery’den veri alma işlemini 
gerçekleştirmek
NodeXL	Graph	Gallery’den	veri	almak	için	“Import”	
kısmından “From NodeXL Graph Gallery” seçilir. 
Daha sonra “Download the Graph Data as a NodeXL 
Workbook” tıklanır. 

Pajek’te üretilen bir çizgenin merkezilik ölçülerini 
NodeXL’de hesaplamak
Pajek’te üretilen bir çizgenin merkezilik ölçülerini 
NodeXL’de hesaplamak için öncelikle NodeXL’in ilk 
satırındaki	“NodeXL”	tıklanarak	“Import”	(veri	alma,	
dosya alma) fonksiyonu kullanılır. Burada “From Pa-
jek file” seçilerek ilgili dosya alındıktan sonra önceki 
başlıklarda yer alan ölçü hesaplama adımları takip 
edilir.

1

2

3

4

5

6
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Kendimizi Sınayalım
1. Excel’in bir şablonu gibi çalışan sosyal ağ programı aşağı-
dakilerden hangisidir?

a. Pajek 
b.	 UCINET	
c. NodeXL 
d. Gephi 
e. Cytoscape

2.	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 NodeXL’in	 temel	 şablonunda	
yer almaz?

a. Edges (Bağlantılar Tablosu) 
b. Groups (Gruplar Tablosu) 
c.	 Overall	Metrics	(Genel	Ölçüler	Tablosu)	
d. Communities (Topluluklar Tablosu) 
e. Vertices (Düğümler Tablosu)

3. Yukarıda verilen diyalog kutusu NodeXL’de ne amaçla 
kullanılır?

a.	 Ağ	ölçüleri	hesaplama	
b. Topluluk ararken kullanılacak algoritmayı seçme 
c.	 Küçük	dünya	ağı	oluşturma	
d. Rassal ağ oluşturma 
e.	 Ölçekten	bağımsız	ağ	oluşturma

4. Graph Options (Çizge seçenekleri) NodeXL ekranında 
nerede yer alır?

a. Belge eylemleri bölümünde 
b. Visual properties bölümünde 
c. Graph metrics bölümünde 
d. Refresh Graph bölümünde 
e. Show Notifications bölümünde

5. Bir ağa ilişkin verileri NodeXL’e girdikten sonra çizge 
aşağıdaki komutlardan hangisi ile çizilebilir?

a. Show Graph-Refresh Graph 
b. Make Graph-Remake Graph 
c. Enter Graph-Reenter Graph 
d. Play Graph-Replay Graph 
e. Create Graph-Show Graph

6. Topluluk arama NodeXL’de üstte ortada bulunan 
Groups’ta aşağıdakilerden hangisine tıklanarak yapılır?

a. Group by gender 
b. Group by color 
c. Group by size 
d. Group by vertex attribute
e. Group by cluster 

7. Düğüm bazında ölçüleri elde etmek için ölçüler hesap-
landıktan sonra aşağıdakilerden hangisine tıklanmalıdır?

a. Edges 
b. Vertices 
c. Groups 
d. Group Metrics 
e. Graph Metrics

8. NodeXL Graph Gallery’de aşağıdaki ağ dosyalarından 
hangisi bulunur?

a. Bizim yüklediğimiz 
b. Microsoft’un yüklediği 
c. Başkalarının yüklediği 
d. Tamamlanmamış 
e. Twitter’daki

9. “NodeXL ile her düğüme ilişkin alt çizge görüntüleri-
ni……………… ile elde edebiliriz.” cümlesinde boş bırakılan 
yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tanımlar?

a. Group by cluster 
b.	 Images	
c. Graph images 
d.	 Image	graph	
e.	 Hiçbiri

10. Overall metrics (Genel ölçüler) ile ağ ölçülerini elde et-
tikten sonra bu ölçüler tek ekranda görülmediği durumda so-
nuçların tümü aşağıdakilerden hangisi yapılarak görülebilir?

a. Ekranın ortasındaki sürgüyü aşağıya çekerek 
b. Ekranın ortasındaki sürgüyü sağa çekerek 
c. Ekranın ortasındaki sürgüyü sola çekerek 
d. Ekranın ortasındaki sürgüyü yukarı çekerek 
e. Ekranda beliren ikinci sayfaya tıklayarak
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Okuma Parçası
Facebook Verilerine Göre Zenginlerin Daha Az Yabancı Ar-
kadaşları Var
“Eğer yüksek sosyal sınıflardan insanların yurtdışında daha 
fazla arkadaşları olduğunu düşünüyorsanız, olasıdır ki yanılı-
yorsunuz. Facebook verilerine göre varlıklı kişiler küresel an-
lamda başka ülkelerden daha az arkadaşa, kendi ülkelerinden 
daha fazla arkadaşa sahipler.
Cambridge Üniversitesi tarafından Facebook ile iş birliği 
içinde yapılan bir çalışma, kişilerin sosyal ve finansal statüle-
ri ile arkadaşlık ağlarındaki uluslararası olma düzeyleri ara-
sında bir korelasyonu gösteriyor. 
Çalışmanın ortak yazarı olan Cambridge Üniversitesi’nden 
Dr	 Aleksandr	 Spectre,	 “Bulgular	 zenginlerin	 kendi	 sosyal	
çevrelerinde kalmalarının daha olası olduğuna işaret ediyor 
ama bunun nihai olarak kârlı olması söz konusu değil. Eğer 
uluslararası ilişkilere girmezseniz bu durumda yeni fikirlerin 
ve enformasyonun akışı anlamına gelen uluslararası kaynak-
ları kaçırırsınız” diye açıklıyor.
Araştırmacılara	göre,	elde	edilen	sonuçlar,	“kısıtlayıcı	sosyal	
sınıf ” hipotezi adıyla bilinen hipotez ile de tutarlı. Bu hipo-
teze göre, yüksek sosyal sınıflar büyük kaynaklara sahip ol-
dukları için diğer insanlara ve özellikle kendi gruplarının dı-
şındaki gruplara bunun sonucu olarak daha az bağımlıdırlar.
Bu olguyu anlamak için araştırmayı yürüten takım, biri yerel 
ve	biri	küresel	olmak	üzere	 iki	çalışma	yaptı.	Küresel	çalış-
mada kullanılan veri kümesinde milyarlarca Facebook arka-
daşlığı kullanıldı. Birinci çalışmada ise, takım, 857 kişiden, 
algıladıkları sosyal statülerini kendi kendilerine raporlama-
larını	istedi.	Ayrıca	bu	kişiler	gönüllü	olarak	araştırmacıların	
Facebook ağlarına erişimlerine izin verdiler.
Sonuçlar, alt sosyal sınıflardaki kişilerin üst sosyal sınıflarda-
ki	kişilere	göre,	yaklaşık	olarak	yüzde	50	oranında	daha	fazla	
uluslararası arkadaşa sahip olduğunu gösterdi.
Küresel	 çalışmada	 ise,	 araştırmacılar	 2011	 yılında	dünyada	
her ülkede ulusal toplam düzeyde oluşan tüm arkadaşlık ağ-
larına Facebook aracılığı ile eriştiler. Bu veri kümesinde 57 
milyar	arkadaşlık	bağlantısı	vardı.	Araştırmacılar	bu	kez	de	
ulusal düzeyde, sosyal sınıf ile başka ülkelerden Facebook 
aracılığı ile arkadaşlığa sahip olma olgusu arasında yine ne-
gatif korelasyon buldular.
Araştırmacılara	göre,	“Alt	sosyal	sınıflı	ülkelerdeki	insanların	
ortalamada arkadaşlarının yüzde 35’i ülkelerinin dışından 
iken, yüksek sosyal sınıflı ülkelerde bu oran yüzde 28”.

Bulgular “kısıtlayıcı sosyal sınıf ” hipotezine, hem yerel hem 
de küresel düzeyde destek sağlamakta. Sonuçlar aynı zaman-
da Facebook gibi platformlardan alt sosyal sınıflarda bulu-
nanların, ulusal sınırlar dışında sosyal sermayelerini artırma 
amacıyla	yararlandıklarını	da	ortaya	koyuyor.	Sonuçlar	Kişi-
lik ve Bireysel Farklılıklar dergisinde yayımlandı.”

Kaynak: IANS Publishing. (2015). Rich people have fewer fore-
ign friends, suggests Facebook data. The Express Tribune > Life 
& Style. http://tribune.com.pk/story/956032/facebook-data-
suggests-rich-people-have-fewer-international-friends/

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c  Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeniden göz-

den geçiriniz.
2. d  Yanıtınız yanlış ise “Veri Girişi ve Çizge Çizimi” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
3.	b		 Yanıtınız	yanlış	ise	“Topluluk	Arama”	konusunu	ye-

niden gözden geçiriniz. 
4. a  Yanıtınız yanlış ise “Veri Girişi ve Çizge Çizimi” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz. 
5. a  Yanıtınız yanlış ise “Veri Girişi ve Çizge Çizimi” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz. 
6.	e		 Yanıtınız	yanlış	ise	“Topluluk	Arama”	konusunu	ye-

niden gözden geçiriniz.
7. b  Yanıtınız yanlış ise “Pajek’te Üretilen İki Çizgenin 

Merkezilik	 Ölçülerinin	 NodeXL’de	 Hesaplanması”	
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. c Yanıtınız yanlış ise “NodeXL Graph Gallery’den Veri 
Almak”	konusunu	yeniden	gözden	geçiriniz.	

9.	e		 Yanıtınız	yanlış	ise	“Alt	Çizgeleri	Bulmak”	konusunu	
yeniden gözden geçiriniz.

10.	a		 Yanıtınız	yanlış	ise	“NodeXL	Graph	Gallery’den	Veri	
Almak”	konusunu	yeniden	gözden	geçiriniz.	
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Yararlanılan ve Başvurulabilecek 
Kaynaklar 

Sıra Sizde 1 
NodeXL’de düğüm(ler) “Vertex” (Vertices) ve bağlantı(lar) 
“Edge” (Edges) şeklinde adlandırılır.

Sıra Sizde 2 
NodeXL’e bilgisayara girilmiş Excel ve CSV veri dosyaları 
alınıp çizim ve hesaplamalar yapılabileceği gibi, programın 
“Import”	(veri	al)	özelliği	ile	de	sosyal	ağlardan	veri	alınabilir.

Sıra Sizde 3
Alt	çizgeler,	istenen	komşu	düğüm	derecesine	göre	çizilebil-
mektedir.

Sıra Sizde 4 
NodeXL Graph Gallery’de, başkalarının verilerini oluşturup 
çizdikleri çizgelerin verileri bulunmaktadır. 

Hansen,	D.L.,	Shneiderman,	B.	ve	Smith	M.A.	(2010).	Analy-
zing	Social	Media	Networks	with	NodeXL		Insights	from	
a Connected World. Morgan	Kaufmann	Publishing,	Bos-
ton,	USA.
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