
Elektronik Metinlerin Tarihi 
Eskiden el yazısı metinler, gramer ve biçim yönünden kontrol edilmek üzere bir 

editöre teslim edilirdi. Yaklaşık yüzyıl süren bu dönemde gazete editörleri düzensiz 
yazılmış metinlerin ne şekilde görünmesi gerektiğine karar verirdi. Daha sonra 
baskıdan sorumlu olan matbaacılar yazının üzerindeki ve editör tarafından 
işaretlenen kodları yorumlar ve buna göre baskıya geçerlerdi. Örneğin manşet için 
editör tarafından “TR36k/o” şeklindeki bir kod, dizgiciler tarafından Times New 
Roman, 36 Punto, Kalın ve Ortalanmış olarak yorumlanır ve buna göre dizgiye 
girerdi.  

Birçok yayın kuruluşunda, özel standartlar geliştirilmişti. Böylece editör tekrar 
tekrar aynı kodları yazmak zorunda kalmıyordu. Kodları tekrar tekrar yazmak yerine, 
sayfadaki her bir nesneye özel bir isim verilmişti. Bu sayede sadece zaman 
kazanılmıyor aynı zamanda yayın üzerinde bir tutarlılık sağlanıyordu. Örneğin 
gazetelerde, her makalenin sayfadaki yerine göre 6 farklı başlık büyüklüğü 
tanımlanmıştı. Editör, manşet için “HEAD3” gibi bir kod yazarak zaman kazanırdı. 
Dizgici HEAD3’e karşılık gelen biçimi listeden bularak dizgiyi buna göre yapardı. Bu 
yolla tutarlılık sağlanırdı. Kullanılan bu yöntem yayın kuruluşlarında olduğu gibi 
bilgisayar bilimleri için de bir çıkış yolu oldu. 

İlk bilgisayar kelime işlem programları birbirine benzer evrimler geçirmiştir. Bu 
programlar metne kullanılan özel kodları eklerlerdi. Kullanıcı, metne şeklini verir (Örn: 
kalın, italik, küçük ya da büyük) ve program tarafından yapılan düzenlemeler metnin 
içine kod olarak yazılırdı. 

1960’ların sonunda Charles Goldfarb’in de  içinde bulunduğu bir avuç dolusu 
araştırmacı, kırılma noktası denebilecek bir araştırmaya imza attılar. İşe kelime 
işlemcilerin miyop (kullanışsız) olduğunu fark ederek başladılar. Elektronik metinler, 
editörler ve dizgiciler tarafından ortak olarak kullanılan ifadelerle kodlanmalıydı.  

Goldfarb’in bulduğu yöntem şu şekilde özetlenebilir. Örneğin artık 36 punto, 
Kalın, Times New Roman yerine sadece “Başlık” (Title) denebilirdi. Aynı şekilde 
metnin her zaman kullanılan belli parçaları yazar, yayımlama tarihi, özet, vs.. gibi 
kodlanabilirdi. Binlerce farklı parça editörler ve dizgiciler tarafından bilinen ifadelerle 
kodlanıyordu. 

Charles Goldfarb, 1970’lerin başlarında çalışmalarına IBM şirketinde Edward 
Mosher ve Ray Loire ile birlikte devam etti. Ekip araştırmalarını, hukuk büroları 
arasındaki bilgi paylaşımının şifrelenmesi üzerinde yoğunlaştırmıştı. Şifreleme, 
doküman yapısının bir takım etiketlerle kodlanmasıyla yapılıyordu. Ekip çalışmasını 
GML olarak duyurdu. (GML – Generalized Markup Language). Bu kavram IBM içinde 
hızlı bir şekilde yayıldı. Daha sonra yayın kuruluşları GML’in gerçekten bir standardı 
karşılayabileceğini fark ettiler. 1980’lerin ortalarında bu çalışma SGML ile sonuçlandı. 
(Standart Generalized Markup Language). Bu tanımlama şu anda dünya üzerinde 
ISO 8879 olarak bilinir. 

Web’in Doğuşu 
1989’a gelindiğinde Tim Berners-Lee adındaki bir araştırmacı Avrupa Partikül 

Fizik laboratuarında basit hypertext sistemi üzerine bir çalışmaya başlamıştı. Bu 
sistem sayesinde farklı yerlerde bulunan fizik araştırmacılarını bir araya toplamayı 
umuyordu. Berners-Lee’nin geliştirdiği prototip bağlantı sistemi üç kritik parçadan 
oluşuyordu; her şeyin gönderileceği bir adres, bilgiyi iletmeye yarayan bir protokol ve 



son olarak bilginin kodlandığı bir dil.  Berners-Lee ve Mike Sendall (çalışmayı birlikte 
yürütmekteydiler) istemci tarafından gözlemlenmesi amacıyla  tüm bilgilerin sunucu 
üzerinde depolanması ve yayımlanması fikriyle yeni bir sistem geliştirdiler. Ve bu 
sisteme “World Wide Web” dediler. Bu sistemde aşağıdaki özellikler bulunuyordu; 

- Basitlik: SGML’in oldukça karmaşık kodlar kullanılarak 
gerçekleştiriliyor olmasına karşın Berners-Lee kullanımı kolay olması 
bakımından bu kodlama sisteminin alt kümesi denebilecek küçük bir 
kısmını kullanmayı öngörmüştü. 

- Evrensellik: Berners-Lee sistemin dünya üzerinde düzinelerce belki 
de yüzlerce istemci tarafından izlenebilmesini hayal etmişti. Bu 
yüzden ağ üzerindeki dokümanlar istemci ve sunucular tarafından 
kolay dönüştürülebilir nitelikte olmalıydı. Bu anlayış günümüzde HTML 
olarak adlandırılan bir olgunun doğmasına yol açmıştır. 

- Uyumluluk: HTML Berners-Lee tarafından gerçekleştirilerek 
evrensellik sağlanmıştı. Ancak henüz gelişmemiş olan Web sektörü 
gelişmeye başladığında yeni sistemler eski sistem üzerindeki bilgileri 
görüntüleyebilmeliydi. 

 
  HTML’in ilk sürümündeki bazı temel elementler şunlardır; <H1>’den <H6>’ya 
kadar başlıklar ve alt başlıklar, <p> paragraf, <li> liste vs… Bu şekilde tasarlanmış 
bir sistem şimdiye kadar ortaya atılan en pratik metin değişim sistemiydi. 
 
  Web Tasarımı’nın Kronolojik Tarihi 
1965 – Ted Nelson tarafından Hesaplama Makineleri Birliği konferansında “hypertext” 
terimi kullanıldı. 
1967 – Kanada Devlet Baskı Bürosu başkanı William Tunnicliffe dokumanı, içeriği ile 
sunumunu birbirinden ayırarak değerlendirdi. 
1968 – Douglas Englebart “Augment/NLS” hypertex sistemini, ilk nesil mouse ve 
video konferans sistemi kullanarak tanıttı. 
1969 – IBM firmasında çalışan Charles Goldfarb, Edward Mosher ve Reymond Loire, 
elektronik metinleri düzenleyeme, paylaşmaya ve yeniden düzenlemeye yarayan 
GML yöntemini icat ettiler. 
1969 – ARPANET üzerinden ilk veri paketi gönderildi. 
1974 – Bob Kahn ve Vint Cerf  ilk defa temel Internet protokolleri üzerinden sayfa 
yayımlamayı önerdiler. 
1984 – Apple Macintosh kişisel bilgisayarlarında hypertext metin görüntüleyen 
HyperCard’ları kullanmaya başladı. 
1986 – Goldfarb’ın GML’i ISO (International Standards Organization) tarafından 
SGML olarak benimsendi. 
1987 – Internet’teki host sayısı 10.000’e ulaştı. 
1989 – Tim Berners-Lee World Wide Web projesi üzerinde çalışmaya başladı. 
1989 – Internet üzerindeki host sayısı 100.000’e ulaştı. 



1991 – Ağ üzerinde Hypertext Markup Language (HTML) ‘ın ilk taslağı yayınlandı. 
1991 – Dağıtılmış veri havuzu olan Gopher, Minnesota Üniversitesi tarafından 
geliştirildi. 
1992 – Internet’teki host sayısı 1.000.000’a ulaştı. 
1993 - Marc Andreesen ve Eric Bina Illinois Üniversitesinde ilk grafiksel browser olan 
Mosaic’i geliştirdiler. 
1994 – Netscape ilk grafiksel browserını piyasaya sürdü. 
1995 – Microsoft Internet Explorer’ı piyasaya sürdü. 
1995 – Internet üzerindeki host sayısı 10.000.000’a ulaştı. 
1996 – CSS (Cascading Stylesheets) W3C tarafından tavsiye edildi. 
1997 – Durağan sayfalardan daha ilerisi anlamına gelen “Dynamic HTML” Netscape 
ve Internet Explorer tarafından desteklenmeye başlandı. 
1998 – Extensible Markup Language (XML) W3C tarafından tavsiye edildi. 
2000 – Internet üzerindeki host sayısı 75.000.000’a ulaştı. 
 
 
 
 
 
  


