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Farkl› bir kentsel gelecek için olas›l›klar
Bu çal›ﬂmada gerek Türkiye’de gerekse
dünyada son y›llarda gündeme gelen
biliﬂim teknolojileri kaynakl› “ak›ll›
kent”(1) kavram› ele al›nacak, geliﬂen
biliﬂim teknolojileri temelinde bu kavram
yeniden tan›mlanmaya çal›ﬂ›lacakt›r. Bu
çerçevede, an›lan kavram›n nas›l bir kent
modeline iﬂaret etti¤ine dair öneriler
geliﬂtirilecek ve nihayet gelecekte kentleri
etkin bir ﬂekilde biçimlendirmesi beklenen
potansiyel güçlerden biri olarak biliﬂim
teknolojileri, "ak›ll› kentler" ve kent planlamas› aras›ndaki olas› iliﬂkiler üzerinde
tart›ﬂ›lacakt›r. Ele al›nan konular ve
kavramlar ile ifade edilen görüﬂlerin bir
gelecekbilim (fütüroloji) ya da fantastik bir
gelecek hayali ﬂeklinde de¤erlendirilmesi
do¤ru olmayaca¤› gibi, bunlar›n mutlak
bir gerçeklik ﬂeklinde alg›lanmas› da
yanl›ﬂ olacakt›r. Bununla birlikte mevcut
teknolojik geliﬂmeler gözönüne
al›nd›¤›nda, gelece¤e iliﬂkin kimi
görüﬂlerin gerçekleﬂme olas›l›klar›n›n hiç
de yabana at›lmamas› gerekti¤i gözden
uzak tutulmamal›d›r.
“Kentlerin inﬂaas›, insanl›¤›n en önemli
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baﬂar›lar›ndan biridir. Kentinin yap›s› da,
bir toplumun uygarl›k düzeyinin her
zaman amans›z bir göstergesi olmuﬂtur ve
olacakt›r” (Bacon, 1978). Asl›nda, öteden
beri uygarl›¤›n en geliﬂmiﬂ ürünlerinden
biri olarak de¤erlendirilen ve insanl›¤›n en
önemli baﬂar›lar›ndan biri olan kent, do¤al
olarak yap›s›nda insan zekas› ve zihinsel
yarat›c›l›¤›n her türlü unsurunu ayr›ca
“ak›ll› kent” ya da benzeri bir tan›ma
ihtiyaç duymayacak oranda bünyesinde
bar›nd›ragelmiﬂtir. “Kent” do¤rudan insan
zekas›n›n bir ürünü, somutlaﬂm›ﬂ halidir
ve yap›s›nda “zeki” davran›ﬂlar› do¤al
olarak bar›nd›r›r. Bununla birlikte, “ak›ll›
kent” kavram›, kent ve insan zekas›n›n
yeni ve farkl› bir birlikteli¤ine iﬂaret
ederken, iki temel bileﬂen, “ak›l” ve
“kent”, bize biri biliﬂim, di¤eri ise, kentbilim alan›nda olmak üzere, kavram›n
baﬂl›ca iki kökeni oldu¤unu belirtmektedir. Hiç kuﬂkusuz, “kent”in kentbilim ya
da kent planlamas› ile iliﬂkisi son derece
aç›k ve do¤rudand›r. Ancak, konunun
“ak›l” ve “zeka” ile ilgili k›sm›, özel bir
ilgiyi gerektirecek kadar önemlidir. “Ak›l”
burada, Biliﬂim Kuram›’ndan hareketle

Özet:
21. yüzy›l›n kentsel manzaralar›nda,
günümüze kadar kentleri biçimlendiren
nüfus, sosyo-ekonomik yap›, ulaﬂ›m-altyap›inﬂaat teknolojileri gibi aktörlerin yan› s›ra
bilgi-iﬂlem ve iletiﬂim teknolojilerinin de ön
saflarda yer alaca¤› öngörülmektedir. Bu
de¤iﬂimler kimi zaman spekülatif denebilecek bir çerçevede ele al›nmas›na ra¤men,
özellikle yapay zeka (us) ve mobil iletiﬂim
temelli “biliﬂim teknolojileri”nde
halihaz›rda gözlenen geliﬂmeler, ad› geçen
teknolojilerin kentsel ortama olas› etkileri
konusunda bizlere, spekülasyonlar›n ötesine
geçen, daha kendine güvenli yarg›lara varabilece¤imiz, kimi ipuçlar› da sunmaktad›r.
Özellikle, “özerk” ve “zeki” nesnelerden
oluﬂan “ak›ll› kent” kurgular› tatmin edici
çözümler bulunamayan kentsel sorunlar için
ilginç ve yarat›c› olanaklar sunabilecek gibi
gözükmektedir. Keza mobil iletiﬂim de,
bilinen etkileri yan›s›ra kimi kronik kentsel
sorunlara yeni ve yarat›c› çözüm geliﬂtirebilme potansiyelini bar›nd›rmaktad›r. Tüm
bu teknolojik geliﬂmeler, biliﬂim teknolojileri temelli yeni kentsel yap›lar ve kent kurgular› üzerinde düﬂünmeyi teﬂvik etmektedir. Bu çal›ﬂmada, 21. yüzy›lda kentleri
biçimlendirmesi beklenen çeﬂitli bilgi
teknolojilerinin, kentsel yaﬂam ve ortama
olas› etkileri tart›ﬂ›lmaktad›r.
Summary:
Information and communication technologies will undoubtely be leading
determinants of urban landscape in the 21st
century. Until the present day, it was
assumed that urban landscapes were being
shaped by conventional factors such as
demography, social and economical
structure, transportion, infrastructure,
building technologies etc. In spite of many
speculative approaches, recent developments in information and communication
technologies can offer us some clues which
may go beyond mere speculation.
The“intelligent city” which is based on
“autonomous” and “intelligent” objects
and agents promising novel solutions to
urban problems. Mobile communication is
also another promising domain to offer
creative solutions to some cronical urban
problems. All these novelties provide
sufficient reasons to think about new urban
structures based upon information
technologies.This paper is an attempt to
discuss probable effects of information
technologies, as new dynamics to shape the
urban environment and urban life of the
21st century.
Anahtar Kelimeler:
Kent planlamas›, ak›ll› kentler, biliﬂim
teknolojileri, bilgi toplumu, yapay zeka
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Resim: 1
Kentler için gelecek tahayyülleri
ço¤u kez yüksek teknolojiye
bo¤ulmuﬂ abart›l› senaryolar ve
görünümlerle birlikte
sunulmuﬂtur. Ancak öyle
görünmektedir ki, as›l belirleyici
de¤iﬂimler d›ﬂ görünüﬂten çok
yaﬂam döngülerinin düzenlenmesi
ve nesnelerin iﬂlev ve özelliklerinde olacakt›r. 20. yüzy›ldan
bir yüksek teknolojili kent projeleri seçkisi. S›ras›yla;
A) ‹talyan Gelecekçilik (Fütürizm)
ak›m›n›n kurucu ve önde gelen
isimlerinden Sant’Elia’n›n 1914
tarihli ünlü “Fütürist Kent”
projesinde kentin ana aks›.
B) Tony Garnier’nin 1904-1917
aras›nda geliﬂtirdi¤i “Sanayi
Kenti” projesinden bir görünüm.
C) Bauhaus’dan Ludwig
Hilberseimer’›n gelecek için bir
kent modeli-1930
D) Fritz Lang’›n ünlü Metropolis
filminden “yüksek teknolojili” bir
“gelece¤in kenti” görünümü -1927.
E) Vesnin’in SSCB A¤›r Sanayi
Bakanl›¤› ve K›z›l Meydan için bir
önerisi -1934
F) 1950’lerden bir “Yar›n›n ﬁehri”
nostaljisi.
G) Archigram grubundan fantastik
ve bilim-kurgusal bir “gelece¤in
kenti” tasar›m›-1964.
(M. R›fat Akbulut, A) Tisdall, C.;
Bozzolla, A. 1993. Futurism.
Thames and Hudson. Londra. C) F.
Whitford (Ed.) 1992. The Bauhaus,
Masters&Students by Themselves
Conran Octopus. Londra. s.292. F)
Hayat Dergisi, 1957).

“yapay zeka” çerçevesinde ele al›nacakt›r.
“Ak›ll› kent”, sonuç olarak soyut bir
kavram ya da kurgu de¤ildir. ﬁu anda
henüz gelece¤e ait bir tasar› gibi gözükse
de, bir yönüyle somutlaﬂmakta olan,
nesnel bir gerçekliktir. Bu aç›dan, “ak›ll›
kent”i salt kavramsal düzeyde tart›ﬂmak
yanl›ﬂ olmasa bile eksik bir yaklaﬂ›m
olacakt›r ve “ak›ll› kent”i burada
tan›mlanmaya çal›ﬂ›laca¤› biçimiyle
nesnel aç›dan somutlaﬂt›rmaya yönelik
çeﬂitli örnekler de tart›ﬂ›lacakt›r. Bu örnek
ve tart›ﬂmalar›n hedefi sonuçta, “ak›ll›
kent”in nas›l bir “ﬂey” ya da “yer”
olabilece¤i konusunda yol gösterici
olabilecek “ak›ll› kent” senaryolar›,

ya da tasar›mlar›n›n geliﬂtirilmesidir.
Kentlerin gelecekteki yap›lar›yla ilgili
olarak, ço¤unlukla fiziksel özellik ve
biçim üzerine çeﬂitlemeler içeren, buna
karﬂ›n, yaﬂam ve üretim biçimleriyle
ilgili önerilerin daha s›n›rl› ya da geri
planda kald›¤› çok çeﬂitli tasar›m ve
projeler geliﬂtirilmiﬂtir. Gelece¤in ço¤u
kez ütopya ve fantezilere kar›ﬂt›¤› ya da
kar›ﬂt›r›ld›¤› bu tasar›mlarda, gelecek
vizyonlar›n›n kendilerini, genellikle
kentin biçimsel yap›s›yla s›n›rland›rd›klar›
görülür. K›sacas› bir çok gelece¤in kenti
projesi üretilmiﬂ ancak, bu projelerin ço¤u
kentin fiziksel yap›s›n›n yeniden tasar›m›
düzeyinde kalm›ﬂt›r (Resim 1).

1 Baz› Bat› dillerinde yapay zeka disiplini ve bu disiplinin yöntemleriyle
geliﬂtirilmiﬂ ürün ya da teknolojileri
tan›mlamak için “intelligence” ve
“intelligent” kelimeleri
kullan›lmaktad›r. Bunlar›n Türkçe’de
kabul edilmiﬂ karﬂ›l›klar› “zeka” ve
“zeki”dir. Keza “intelligent city” ya da
“la ville intelligent” ifadelerinin
Türkçe’deki do¤ru karﬂ›l›¤›n›n “zeki
kent” olmas› gerekirken, Türkçe
popüler literatüre yanl›ﬂ bir biçimde
“ak›ll› kent” olarak girmiﬂtir. Burada,
popüler literatürde kastedilenin
gerçekte ne oldu¤unu do¤ru ifade edebilmek ve bu amaçla mevcut literatürle anlam ba¤lant›s›n› koparmamak için
sadece kentle ilgili tan›mlamalarda
“ak›ll› kent” ifadesi kullan›lm›ﬂt›r.

Say› 7, May›s 2009

37

Mehmet R›fat Akbulut

19. yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren
makineleﬂme kültürünün artan etkisiyle
‹talyan Fütüristleri (Gelecekçileri) gibi,
gelece¤e yönelik kent projelerinde
teknoloji boyutunun öne ç›kt›¤› görülür.
Biliﬂimin, bu alanda do¤rudan ya da
dolayl› bir biçimlendirici unsur olarak ele
al›nd›¤› tasar›m ve kurgular ise, çok daha
yak›n dönemlere aittir. 1980'lerden
itibaren küresel bir olgu haline dönüﬂen
Biliﬂim Devrimi ise, bilgi iﬂlem ve iletiﬂim
teknolojilerini gelece¤in kenti projelerine
daha yo¤un taﬂ›r ya da daha yerinde bir
ifadeyle gelece¤in kentleri biliﬂim
vizyonlar›n›n birer parças› haline dönüﬂür.
Otomasyon ve geliﬂkin bilgi-iﬂlem/iletiﬂim
teknolojilerinin gelece¤in kentlerini de,
kentsel yaﬂam›n› da olas›l›kla bugünden
öngörülebilen s›n›rlar›n çok ötesinde
etkileyip farkl› ﬂekilde biçimlendirece¤i
aç›kt›r. Bugünden ileriye do¤ru biliﬂim
teknolojileri çerçevesinde bir kent kurgusu
geliﬂtirirken, öncelikle göz önünde
bulundurulmas› gereken iki önemli nokta
vard›r: Kentlerin günümüzdekilerden
farkl› olarak salt edilgen bir yap› ve
nesneler y›¤›n› yerine ba¤›ms›z, “zeki”,
önceden öngörülmüﬂ ve buna göre
programlanm›ﬂ davran›ﬂlar› gerçekleﬂtirebilen “k›smi özerk” nesne ve teknolojik
ürünlerden meydana gelme olas›l›¤› ki, bu
çal›ﬂman›n temel vurgular›ndan birini
oluﬂturmaktad›r.
Gelecek için yeni kavramlar
“Ak›ll› kent” de t›pk› 20. yüzy›l›n
sonunda gündeme gelmiﬂ olan ve
içlerinde her zaman gelece¤e iliﬂkin
göndermeler bar›nd›ran “sürdürülebilir
kent” ya da “yarat›c› kent” türündeki
di¤er kentsel kavramlar gibi yeni bir
kent tasavvuru ﬂeklinde düﬂünülmeli ve
anlaﬂ›lmal›d›r. “Ak›ll› kent” de di¤erleri
gibi, önceden belirlenmiﬂ bir fiziksel
biçim ya da tasar›ma sahip de¤ildir. Bu
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aç›dan, yine t›pk› di¤erleri gibi al›ﬂ›lm›ﬂ
gelece¤in kenti veya kent ütopyalar›ndan
ciddi bir farkl›l›k gösterir. Bundan dolay›
“ak›ll› kent”e günümüzün moda deyimiyle
bir “proje” olarak bile bakmak yan›lt›c›
olabilir. Ancak teknolojik aç›dan, bir
k›sm› ﬂimdiden gerçekleﬂmiﬂ, bir k›sm›
gerçekleﬂme yolunda, di¤er bir bölümü de
zaman içinde gerçekleﬂecek bir projeler
toplam› olarak bak›labilir.
“Ak›ll› kent” kavram›n›n henüz,
ülkemizde de, dünyada da toplumsal
anlamda yayg›n bir kullan›m ve kabule
ulaﬂmam›ﬂ oldu¤u söylenebilir. Ülkemizde
kavram›n, daha çok 1990’lardaki politik
kampanya ve propaganda çal›ﬂmalar› ile
gündeme geldi¤ini söylemek mümkündür.
Bu ﬂekilde de genellikle, kavram›n aç›k
bir tan›m› yap›lmaks›z›n ve kapsam›
belirlenmeksizin bir teknolojik özlem ya
da adeta kaç›n›lmaz bir yazg› ve nihayet
kimi teknik bilgi yanl›ﬂlar›yla birlikte
sloganlaﬂt›r›lm›ﬂ politik projeler ﬂeklinde,
telafuz edilmeye baﬂland›¤› görülür.
Bununla birlikte, Türkiye’de “ak›ll› kent”
söylemini ilk ortaya atanlar politikac›lar
de¤il, do¤al olarak daha çok biliﬂim
çevreleri ve profesyonelleri olmuﬂtur.
1990’lardan bu yana kimi yay›n veya
etkinliklerle özellikle yerel yönetimlere
duyurulmaya çal›ﬂ›lan ve yerel
politikac›lar›n da ilgisini çekmeyi baﬂaran
bu “ak›ll› kent” tasar›mlar›n›n genelde bir
yönetim bilgi teknolojileri dizisi ﬂeklinde
ele al›nd›¤› ve kentlerin fiziksel yap›lar›
konusunda varolanlardan farkl› bir modeli
öngörmeyip, temelde genel olarak üç
biliﬂim teknolojisini içerdi¤i görülür
(Resim 2, 3, 4). Bunlar:
1) Co¤rafi/kent bilgi sistemleri;
2) Uzaktan alg›lama/yerküresel
konumland›rma sistemleri;
3) Internet ve bilgisayar a¤lar› ile say›sal
ve hareketli iletiﬂim ﬂebekeleri.

Resim: 2
Türkiye’de “ak›ll› kent” in temelde
biliﬂim teknolojilerine dayanan bir
yönetim bilgi teknolojileri dizisi
ﬂeklinde ele al›nd›¤› görülür. Trafik,
ulaﬂ›m, su, elektrik, gaz ve benzeri
altyap› sistemlerinin yüksek teknolojili
otomasyonu günümüzde “ak›ll› kent”
söylemleriyle kastedilen ve
hedeflenenlerin baﬂ›nda yer
almaktad›r. ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyesi, Trafik Kontrol Merkezi’nin
internet üzerindeki gerçek zamanl›
‹stanbul Trafik Yo¤unluk Haritas›.
(www. ibb. gov. tr)
Resim: 3, 4
Co¤rafi/kent bilgi sistemleri, uzaktan
alg›lama, yerküresel konumland›rma
sistemleri (Global Positioning
System-GPS), internet ve bilgisayar
a¤lar› yan›s›ra say›sal ve hareketli
iletiﬂim ﬂebekeleri dünyada da bilgi
teknolojilerinin baﬂat rol oynad›¤› ve
oynayaca¤› kentlerin ve kent
yaﬂamlar›n›n ﬂimdilik en yayg›n ve
eriﬂilebilir teknolojik örnekleri olarak
“günümüz ak›ll› kenti”nin inﬂas›na
katk›da bulunmaya devam ediyor
(M. R›fat Akbulut).
2 1991 y›l›nda Sony firmas› taraf›ndan düzenlenen
bir uluslararas› yar›ﬂmaya “Intelligent City” ad›n›n
verilmesinin yan› s›ra Sun bilgisayar firmas›nca
ortaya at›lm›ﬂ olan “Smart City” kavramlar›
‹ngilizce yaz›nda rastlan›lan örnekler olmas›na
karﬂ›n benzeri kavramlar›n bu dilde de kullan›m
yayg›nl›¤›na ulaﬂt›¤›n› söylemek zordur.
3“Belediye Baﬂkanı Ali Talip Özdemir, “ak›ll› kent
bilgi sistemi” ve “co¤rafi bilgi sistemi” ile taksici
cinayetlerinin önlenebilece¤ini ileri sürdü. Özdemir,
kendisinin Bak›rköy Belediye Baﬂkanl›¤› s›ras›nda
çöp araçlar›n› takip etmek için bu sistemi
uygulad›¤›n› söyledi: “Sistemle taksicilerin nereye
gitti¤i ekrandan ›ﬂ›kl› olarak takip edilebilecek.
Tehlike halinde taksicilerin sinyal vermesiyle
nerede bulundu¤u hemen tespit edilebilecek ve
emniyet güçleri uyar›l›p müdahale edilebilecek. Bu
sistemde tüm sokaklar bir karta yüklenerek
modem ile ticari taksiye yerleﬂtirilecek. Merkezdeki
ekranlarda taksiler ›ﬂ›kl› olarak izlenebilecek.
Tehlike an›nda ﬂoförün sinyal vermesiyle olaya
müdahale edilebilecek.” (“Özdemir’den Uydulu
Taksi”; Hürriyet ‹stanbul Eki; 27-1-1999). “
Özdemir’in en çok üzerinde durdu¤u proje ise, tüm
‹stanbul’u bilgisayarla kontrol etmek ve yap›lan
kaçak binay› da, sintine boﬂaltan gemiyi de bu
yöntemle belirlemek.” (“‹stanbul O’nun”; Hürriyet;
19-2-1999). Burada as›l kastedilmek istenenler
uydular arac›l›¤›yla küresel konumland›rma
sistemleri (GPS) ve uzaktan alg›lama t
eknolojileridir.“...Madde 5:Yönetim:...Yönetimde
uydu teknolijisine geçilecek. ‹stanbul uydusuna
kavuﬂacak. Kent bilgi sistemi oluﬂturulacak.
Internet arac›l›¤›yla belediye yönetimi ﬂeffaf hale
getirilecek. Ak›ll› kart uygulamas›na geçilecek.”
(“Özdemir’in ‹stanbul Sözleﬂmesi”; Hürriyet
‹stanbul Eki; 18-3-1999).

4 Bkz.: “Ça¤daﬂ Toplum için Ça¤daﬂ Kent”, Türkiye
Biliﬂim Derne¤i’nin Mart 1998’de Ankara ve
‹stanbul’da düzenledi¤i “21. Yüzy›l’›n Kenti: Ak›ll›
Kent” toplant›lar›nda ifade edilen görüﬂler (TBD
Biliﬂim, No: 69. Haziran 1998. s. 14-15..)
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de¤ildir. K›sacas› bu teknolojiler sadece
“ak›lc› yönetim” araçlar›d›r. Bununla
birlikte, “ak›ll› ve ak›lc› yönetim” araçlar›
da “ak›ll› kent” kurgular› içinde bir yere
sahip olmay› haketmektedirler.

Buna göre, bu teknolojilerin tümüne
birden sahip olup, bunlar› etkin bir ﬂekilde
kullanabilen herhangi bir kent, do¤al
olarak “ak›ll› kent” olmaktad›r. Oysa, sözü
edilen teknolojiler bir kenti “ak›ll›”
k›lmaktan çok, “ak›lc›” ve do¤ru kararlar
vermeye yönelik biliﬂim teknolojileridir ve
bu teknolojilerin varl›¤› ya da yoklu¤u tek
baﬂ›na bir yönetimin kararlar›n› “ak›lc›”
yapmaya yetmeyece¤i gibi bir kenti
“ak›ll›” yapmak için de elbette yeterli

Günümüzde, kentlerin gelece¤iyle ilgili
olarak, biliﬂim teknolojileri çerçevesinde
geliﬂen baﬂl›ca yaklaﬂ›m›n, baﬂta internet
olmak üzere, taﬂ›nabilir bilgisayarlar ve
GSM türü hareketli iletiﬂim gibi, geliﬂen
iletiﬂim/bilgi iﬂlem teknolojileri etkisinde
kentin iﬂlevsel ve fiziksel olarak u¤rayaca¤› de¤iﬂimler üzerine yo¤unlaﬂmakta
oldu¤u söylenebilir. Hâlihaz›rda, kent ve
biliﬂim teknolojileri çerçevesinde en ilgi
çeken ve en üretken alan›n bu türdeki
çal›ﬂmalar oldu¤u görülmektedir. ﬁimdilik
fazlaca ilgi çekmemiﬂ bir di¤er yaklaﬂ›m
ise, gelece¤in dünyas›nda yer alacak
nesnelerin birer k›smi özerk varl›k olarak
hangi fiziksel/teknolojik özelliklere sahip
olabilece¤ine iliﬂkin çal›ﬂmalard›r ki, bu
konuyla ilgili literatürün daha s›n›rl›
kald›¤› gözükmektedir. ‹lk yaklaﬂ›m›n
kenti bir a¤ olarak görüp alg›lad›¤›,
toplumsal yaﬂam›n ise, bilgi-iﬂlem ve
iletiﬂim cihazlar›ndan oluﬂan bu fiziksel
a¤ üzerinde bir tür matris ﬂeklinde
biçimlenece¤i iddias›nda oldu¤u
söylenebilir. Bu yaklaﬂ›m› en genel
anlamda, “siberkent”, “siberuzay”, türü
tan›mlamalarla ifade edilmeye çal›ﬂ›lan
“sanal mekan” olgusu ﬂeklinde de
özetlemek mümkündür. Ak›ll› kent (bu
yarg› henüz genel bir kabul görmemiﬂtir)

yaklaﬂ›m›n›n teknolojik temelleri ise,
ço¤unlukla biliﬂimin “zeki” cihazlar
geliﬂtirmeyi hedefleyen yapay zeka
alan›ndaki çal›ﬂmalar›na yak›n durmaktad›r. Bununla birlikte her iki yaklaﬂ›m›n
da farkl›l›klar›na ra¤men, bütünüyle
birbirlerine karﬂ›t ve iliﬂkisiz olduklar›n›
düﬂünmek yan›lt›c› olacakt›r. Benzer
teknolojiler üzerine temellenen her iki
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kent yaklaﬂ›m› da do¤al olarak bir ölçüde
bir di¤erini içermektedir. K›sacas›
“siberkent” her zaman bir parça da “ak›ll›
kent” iken, her “ak›ll› kent” de bir yönüyle
“siberkent” olacakt›r.
Ne kadar Ak›ll› Kent?
1990'larda ortaya at›lan bir kavram olan
“eﬂ uzaml›-eﬂ zamanl› bilgisayarlar”
(ubiquitous chip) say›sal teknolojilerin yeni
ve önemli bir aﬂamas›n› göstermektedir
(Resim 5, 6). Bu yeni kavram›n, önümüzdeki
on y›llar boyunca insan›n gündelik yaﬂam
ve fiziksel çevresini radikal biçimde etkileyebilecek dönüﬂümlerin habercisi
oldu¤u söylenebilir. Burada, kavramlar ve
uzmanlarca beklenen geliﬂmeler hakk›nda
baz› aç›klamalarda bulunmak yararl›
olacakt›r. Bilginin üretilmesi, saklanmas›,
iletilmesi, yay›mlanmas›yla ilgili hemen
tüm faaliyetlerin say›sal ortamda
gerçekleﬂtirilmesinin yan›s›ra, gündelik
ev yaﬂam›ndan kamu hizmetlerine, sanayi
üretiminden e¤itim ve e¤lence-dinlence
faaliyetlerine kadar her alanda bilgisayar
ve iletiﬂim teknolojilerinin bugünkünden
çok daha yo¤un bir ﬂekilde
kullan›lmas›yla, bilgisayarlar›n halihaz›rda
insanlarca yap›lan bir çok iﬂi üstlenmesi
ve giderek nesnelerin birer bilgisayara
dönüﬂmesinin beklendi¤i bir gelecek söz
konusudur. “Eﬂ uzaml›-eﬂ zamanl›
bilgisayar” kavram›yla iliﬂkili ikinci
tespite göre, bilgisayar “ayn› anda her
yerde” olacak, daha do¤rusu “her ﬂey”
bir parça bilgisayar olacakt›r. Böylece,
kimi uzmanlar›n iddialar›na göre,
bilgisayarlar bugünkü anlam ve
biçimlerini önemli ölçüde yitireceklerdir.
Bu iddian›n, çok aç›k bir ﬂekilde tan›mlanmam›ﬂ olmakla birlikte en az›ndan, bilgi
iﬂleyen makine olarak “bilgisayar”›n halen
oldu¤u gibi art›k sadece salt genel amaçl›,
elektronik, programlanabilir bilgi-iﬂlem
cihazlar›n› tan›mlamayaca¤›na, bir ﬂekilde,
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Resim: 5

Resim: 5
“The ubiquitous chip”, “eﬂ uzaml›-eﬂ
zamanl› bilgisayarlar” say›sal
teknolojilerin yeni ve önemli bir
aﬂamas›n› göstermektedir. Buna
göre, bilgisayar art›k “her yerde”
olacak, daha do¤rusu “her ﬂey” bir
parça bilgisayar olacakt›r. Konuyu
duyuran Time dergisinin sayfalar›
(Time. Dec. 29, 1997-Jan. 5, 1998).
Resim: 6
Bilgisayarlar›n salt karmaﬂ›k bir
hesaplama arac›ndan çok daha
fazlas›, uygarl›¤›n yeni bir
aﬂamas›n›n habercisi ve taﬂ›y›c›s›
oldu¤u yeni bir tespit de¤ildir. Daha
1970’de National Geographic dergisi
bilgisayar ve bilgi iﬂlemin yaﬂam›n
her alan›na yay›lan, s›zan ve onu
dönüﬂtüren gücünü fark edip, bu
olgunun ad›n› da koyarak
sayfalar›na taﬂ›m›ﬂt›: “Bilgisayar
Devriminin Fark›na Varmak”
(National Geographic, Vol. 138. No. 5.
November 1970).

Resim: 6

elektronik bilgi-iﬂlem donan›m› (iﬂlemci,
bellek, veri giriﬂi, v.b.) içeren her türlü nesne,
eﬂya ve cihaz›n da bilgisayar olarak
tan›mlanabilece¤ine iﬂaret etti¤i
söylenebilir. 1990’lar›n ortalar›ndan
itibaren çal›ﬂmalar›n› bu alana odaklayan
ABD’deki Massachussetts Teknoloji
Enstitüsü Media Laboratuar› bu yeni tür
eﬂyalar› “düﬂünen nesneler”(things that think)
olarak da adland›rmaktad›r.
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Resim: 8

Resim: 7

Resim: 9

Resim: 7, 8, 9
Bilgi iﬂlem teknolojileri ve iﬂ
yerlerinde, özellikle de hizmet
sektöründe ofis otomasyonu,
yaﬂam›n
otomasyonunun ilk
önemli ad›mlar›ndan ve baﬂar›l›
aﬂamalar›ndan biri olarak
evrimini sürdürürken, insanlara
da teknolojinin “sevimli” ve
“dost” yüzünü göstererek, “daha
ak›ll› teknolojiler” konusunda
ikna edici bir profil çiziyor.
S›ras›yla, 1950ler, 1960lar ve
1990lar’dan “yüksek teknolojili”
ofis manzaralar›
Resim: 10
ATM, otomatik vezne ya da
bildi¤imiz ad›yla “bankamatik”
makinas›, günümüzde “gündelik
yaﬂam›n araçsallaﬂmas›” ve
otomasyon manzaralar›n›n en s›k
karﬂ›laﬂt›¤›m›z ve en aﬂina
oldu¤umuz ögelerinden biri olarak
bugünün teknolojisi ve hayal gücü
çerçevesinde “ak›ll› kent”in insana
dönük yüzünün ne olabilece¤i
konusunda da güçlü ipuçlar›
sunuyor.

Biliﬂim teknolojilerindeki h›zl›
geliﬂmelerin bir sonucu olarak, özellikle
1980’lerden bu yana, say›lar› ve türleri
gittikçe artan “ak›ll›” nesnelerin gündelik
yaﬂamda yerlerini almalar›n› izliyoruz:
“Ak›ll› kart” ve “biletler”, otomatik bilet
makinalar› ve ATM cihazlar› olarak
tan›mlanan otomatik vezneler (gündelik
yaﬂamda ço¤u kez “bankamatik” dedi¤imiz),
bilgisayar kontrollü araçlar, zeki binalar
ve bir çok benzerleriyle belki ço¤u kez
pek de fark›nda olmadan, ama daha s›k ve
yo¤un bir ﬂekilde karﬂ›laﬂ›yoruz (Resim 7, 8,
9). Üstelik, kimbilir giderek sessiz bir
memnuniyetle de, bu nesnelerin gündelik
yaﬂam ve iliﬂkilerimize s›zmas›n›,
sa¤lad›klar› kolayl›k ve teknolojiyi kullanmay›, bir makineye hükmetmenin verdi¤i
karmaﬂ›k hazlar nedeniyle kabulleniyoruz.
Asl›nda burada, iki önemli boyutu olan bir

Resim: 10

geliﬂme söz konusudur. ‹nsanlar
aras›ndaki yüzyüze iliﬂkilerin
makineleﬂmesi ki, “gündelik yaﬂam›n
araçsallaﬂmas› (enstrümanlaﬂmas›)” olarak
da adland›r›lmaktad›r (Resim 10). Di¤eri ise,
yukar›da da belirtildi¤i gibi eﬂ uzaml›-eﬂ
zamanl› bilgisayarlar kavram›yla
iliﬂkilidir. Günümüzde “iletiﬂimde üçüncü
dalga” olarak da adland›r›lan bu “ak›ll›
nesneler ça¤›”nda, bilimadamlar›na göre,
21. yüzy›lda, düﬂünebilece¤imizden çok
daha çeﬂitli gündelik eﬂya ve nesne bir tür
yapay zeka ile donat›lacakt›r. Eﬂyan›n ya
da nesnenin içine gizlenmiﬂ çeﬂitli
iﬂlemciler, bu nesne ve eﬂyalar› kendi
alanlar›nda belirli baz› kararlar›
verebilecek ve uygulayabilecek kadar
çevrelerini alg›layan ve bunlardan do¤ru
sonuçlar› ç›kartabilen “zeki”, “k›smi
özerk” varl›klar haline dönüﬂtürecektir.
Tüm bu geliﬂmelerin ›ﬂ›¤›nda, kent
planlamas› aç›s›ndan ortaya ç›kan sorular
ﬂu ﬂekilde belirtilebilir:
1) Eﬂ uzaml›, eﬂ zamanl› bilgisayarlar ile
gündelik yaﬂam›n enstrümanlaﬂmas› ya da
bir di¤er ifadeyle “araçsallaﬂmas›” kente
nas›l uyarlanacakt›r?
2) Ayn› teknolojik geliﬂmeler kentsel
yap›lar› ne ﬂekilde biçimlendirecektir?
Kentin fiziksel özellikleri, çeﬂitli insan
yap›s› ve do¤al unsurlardan oluﬂmuﬂ bir
nesne ya da nesneler y›¤›n› olarak ele
al›nd›¤›nda, kent ve insan iliﬂkisi de
insanlar›n çevrelerinde yer alan bu do¤al
ya da yapay nesnelerle olan kullan›m
iliﬂkisine indirgenebilir. Yap›lar, yollar,
nesneler gibi insan ürünü her ﬂeyin bir
anlamda ak›ll› sistemlere dönüﬂüyor ya da
dönüﬂecek olmas› ve bu yöndeki
uygulamalar›n yavaﬂ yavaﬂ hayata
geçmesi, insanlar aç›s›ndan bu nesnelerle
iliﬂki kurma biçim ve ortamlar›n› da
önemli bir sorun ve tasar›m alan› haline
getirir. Nesnelerin k›smi “özerk” zeka ile
donat›lm›ﬂ cihazlara dönüﬂmesiyle de,
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Resim: 11

insan›n makine ile iliﬂki kurdu¤u bir
iletiﬂim ortam› olarak, “arayüz” önem
kazan›r (Resim 11).
ﬁüphesiz, cihaz ya da nesnenin özelli¤ine
göre arayüzde de farkl›l›klar olmas› do¤al
bir durumdur. Günümüzde farkl› türdeki
cihaz ve makineler için yine birbirinden
çok farkl› arayüzler bulunmaktad›r.
Örne¤in, bir otomobilin arayüzü (sürücü
panelindeki gösterge ve cihazlar, direksiyon,
pedallar, vites kolu, v.b.) ile bir televizyon
al›c›s›n›n ya da bir foto¤raf makinesinin
arayüzlerinin büyük farkl›l›klar
gösterdi¤ini biliyoruz. S›radan
ayd›nlatma cihazlar› genellikle, cihaz›
açma ya da kapamaya yarayan
dolay›siyle, cihaz üzerinde ak›m›n var
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olup olmamas› ﬂeklinde sadece iki
durumun denetlenebildi¤i, elektrik
dü¤mesi veya anahtar olarak adland›r›lan
bir arayüze sahiptirler. Cihaz ya da
makinelerin iﬂlevlerinin yani
“durum”lar›n›n artmas›na ba¤l› olarak
izleme ve denetim gereksiniminin
ço¤almas›, dolay›sıyla “arayüz”ün
farkl›laﬂ›p karmaﬂ›klaﬂmas› iyi bilinen
bir neden-sonuç iliﬂkisidir. Asl›nda,
insanlar taraf›ndan bir cihaz ya da
makinenin kullan›m›n›n ö¤renilmesi,
hemen tamamen bu makine ya da
cihaz›n iﬂlev ve performans›n› izleyip
denetleyebilmek amac›yla kendine özgü
arayüzün nas›l kullan›laca¤›n›n
ö¤renilmesi iﬂlemine indirgenebilir.
‹nsan yap›s› nesnelerin “zeki” özellikler

Resim: 11
Çevremizde hergün
karﬂ›laﬂt›¤›m›z çeﬂitli
makine ve cihazlar›n
arayüzleri. ‹nsan-makine
iletiﬂiminin söz konusu
oldu¤u her durumda bu
iletiﬂimin gerçekleﬂti¤i
ortam olarak “arayüz”
önem kazan›r. Daha pek çok
nesnenin k›smen “özerk” bir
zeka ile donat›lm›ﬂ cihaz ya
da makinelere dönüﬂmesiyle
ﬂüphesiz “arayüzler” ve
tasar›mlar› daha da önem
kazanacakt›r
(M. R›fat Akbulut).
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8 Örne¤in, IBM firmas›nca geliﬂtirilen
“Home Director” adl› bir teknoloji, özel
yaz›l›m ve cihazlar yoluyla, evdeki
elektrik anahtarlar› ile prizlere kiﬂisel
bilgisayardan merkezi ﬂekilde komuta
edilebilmesine olanak tan›r ve evin
elektrik ﬂebekesi üzerinde tam bir
merkezi denetim imkan› sunarken,
programlanan de¤erler d›ﬂ›nda,
insanlar›n bu sisteme müdahalesini de
bütünüyle ortadan kald›rmaktad›r:
Yani sistem bir odada belirli bir
saatden sonra ›ﬂ›klar›n söndürülmesi
ﬂeklinde programland›ysa, an›lan
mekan›n ›ﬂ›klar›n› elektrik
dü¤meleriyle açmak mümkün
olmamaktad›r (Computerworld No: 48,
26 Ocak-8 ﬁubat 1998).
9 “...Ak›ll› nesneler ça¤›n› bir
bilimkurgu senaryosu gibi, ileri tarihte
gerçekleﬂme olas›l›¤› yüksek bir olgu
olarak alg›lamak, bugünkü teknolojik
düzeyi küçümsemek anlam›na gelir.
Bugün çeﬂitli türdeki alg›lay›c›lar ve
elektronik konusundaki son geliﬂmeler
ak›ll› nesneleri yavaﬂ yavaﬂ günlük
yaﬂant›m›z›n vazgeçilmez bir parças›
haline getiriyor” (“‹letiﬂimde Üçüncü
Dalga”. Cumhuriyet Bilim Teknik. 24-11998. s. 11.)

kazanarak k›smi özerk birer makine ya da
cihaza dönüﬂmesinin kullan›m aç›s›ndan
sa¤layacaklar› kolayl›k veya zorluklar
eﬂde¤erde görülebilir. Yani, “zeki”
k›l›nm›ﬂ bir nesnenin faaliyetlerini
izleme ve denetlemenin, bu nesnenin
içerdi¤i otomasyon donan›m› nedeniyle
daha kolay olaca¤›n› sanmak yan›lt›c›
olabilir. Örne¤in günümüzün geliﬂkin bir
bilgisayar denetimli ›s›tma sisteminin
kullan›m› soba ya da ateﬂ yakmaktan daha
kolay de¤ildir. Gündelik yaﬂamda yer alan
nesnelerin “zeki” k›l›nmas›, insanlar›n
konforlar›n› art›r›c› bir geliﬂme ﬂeklinde
alg›lanabilece¤i gibi, herhangi bir arayüz
kullan›m› ve insan-makine iliﬂkisine
ihtiyaç göstermeyen bir çok gündelik iﬂin
art›k makine ya da cihazlarla bir dizi
etkileﬂim sonucu gerçekleﬂtirilecek
olmas›ndan dolay› sorunlu bir alan olarak
da görülebilir. ‹nsan-makine iliﬂkisinin
sorunlu yanlar›n› oldukça iyi özetleyen
güzel bir ifadeyle, “E¤er... makineye
ba¤›ml›ysak, bilemedi¤imiz, dolay›s›yla
da kaprisli bir kural›n kölesi haline
gelmiﬂiz demektir. S›k›nt›m›z bundan
kaynaklan›r” (Weizenbaum, 1995, 52). Esasen,
mevcut teknolojiler gözönüne al›nd›¤›nda,
günümüzdeki karmaﬂ›k iﬂlev ve özelliklere
sahip olan ve düzgün bir ﬂekilde
çal›ﬂabilmeleri için çok say›da de¤iﬂkenin
izlenmesi gereken makine ya da cihazlar›n
hiçbirinin, baz›lar› için söylenenlerin
aksine kolay olmad›klar›n› ve
kullanabilmek için ciddi bir e¤itim veya
uzmanl›k gerekti¤i aç›kt›r. Otomobiller,
uçaklar, tüm kullan›m kolayl›¤› iddialar›na
karﬂ›n bilgisayarlar, hatta y›kama ve
iklimlendirme cihazlar› bu duruma son
derece iyi uyan örneklerden baz›lar›d›r.
ﬁu halde, “zeki” nesnelerde yer almas›
beklenen arayüzlerin, halihaz›rda
bilgisayarlarda kullan›lanlardan daha
farkl› olmas› gerekti¤ini düﬂünmek
yerinde bir beklenti olacakt›r. Bunun

için olabilecek çözümlerden bir tanesi,
"arayüz yard›mc›s›” (interface agents) olarak
adland›r›labilecek arayüzlerin geliﬂtirilmesidir. "Arayüz yard›mc›lar›n›n” belirli bir
uyum yani ö¤renme yetene¤ine sahip
cihaz ve arayüzler olmas› ve ﬂimdiden
kesin olarak belirlenemeyecek bir
gelecekte, okuyabilme, dinleyebilme,
içinde bulunduklar› ortam ile çevrelerinde
olup bitenler konusunda bilgi toplayabilme k›sacas›, bir ölçüde, deneyimlerinden ö¤renerek karar verebilme
yeteneklerine sahip k›smi özerk ve zeki
yaz›l›m ajanlar› olmas› öngörülmektedir
(Negroponte, 1995, 154 vd.).
Çevremizdeki bir çok elektronik cihaz›n
bizi tan›yabilen bir "zeka"ya sahip
oldu¤unu varsayal›m: Kullan›c›lar› için
not alan, mesaj ileten, haber toplayan,
elektronik postalar› alan ve gönderen bu
yard›mc›lar›n ortak noktas›, kiﬂisel özellikleri modelleyebilme daha do¤rusu
ö¤renebilme yetenekleri olacakt›r. Kentin
fiziksel yap›s›n› oluﬂturan nesnelerin k›smi
özerk birimler olarak tasar›mlanmas› da
bu aç›dan önem taﬂ›maktad›r. T›pk› zeki
nesneler gibi, kentin fiziksel bileﬂenlerinin
de “zeki nesnelerden” oluﬂtu¤unu düﬂünelim ve ﬂöyle bir kurgu geliﬂtirelim: Yollar,
sokaklar ve araçlara yerleﬂtirilmiﬂ iﬂlemciler, barkodlar, v.b. sayesinde yollar
üzerlerinden geçen araçlar› tan›yabiliyor
ve araç sahiplerinin kimliklerini belirleyebiliyor; bir kaza durumunda yolu otomatik
olarak trafi¤e kapatabiliyor ve sürücüleri
alternatif güzergahlar konusunda uyarabiliyor. Konutunuz, gidece¤iniz güzergahdaki yollarla ya da uydularla iliﬂki kurarak
trafik durumunu ö¤reniyor ve bununla da
kalmay›p alternatif güzergah önerilerinde
bulunuyor. Seyahate ç›k›yorsan›z biletleri
temin ediyor ve al›ﬂkanl›klar›n›za göre
yerinizi ay›rt›yor. Yine yap›lar, içerdeki
›s›y› ﬂimdi oldu¤u gibi önceden
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belirlenmiﬂ de¤erlere göre de¤il, içerde
yaﬂayanlar›n üﬂüdüklerini ya da terlediklerini anlayarak, onlar›n al›ﬂkanl›klar›na
göre ayarl›yor ve do¤al afetlerde hem
içindekileri uyar›yor hem de onlar›n ve
yap› çevresinin güvenli¤ini tehlikeye
atmayacak ﬂekilde tepki veriyorlar.
Ormanlar, do¤al alanlar, kent
çevresindeki boﬂ arsa ya da araziler
çevrelerini alg›lay›c›larla sürekli
denetleyerek, insan veya do¤al kaynakl›
çeﬂitli olas› tehlike ve tecavüzlere karﬂ›
hem yetkilileri uyar›yor hem de
kendilerini koruyabiliyorlar, v.b.

durdurma komutlar›ndan oluﬂmaktad›r”
(Ayt›s, 1999, 57). Gerçekleﬂtirdikleri iﬂlevler
itibariyle merkezi kontrol ve kumanda
programlar›, ak›ll› bir kent için de halihaz›rda en çok gelecek vaat eden ve
muhtemelen yeni “ak›ll›” kentsel iﬂlevlere
en çabuk uyarlanabilecek olan›d›r. “Bu
programlar, zamana ba¤l› baﬂlatma ve
durdurma ile belirli durumlarda belirli
tepkileri göstermeye yönelik “olay”
programlar yoluyla rutin iﬂleri yapabildikleri gibi bundan da önemlisi, belirli
durumlar için planlanm›ﬂ tepkileri de
yönetebilmektedirler” (Ayt›s 1999, 58).

Bu tür kurgular için gerekli teknolojik
temel, hâlihaz›rda konut yada endüstriyel
“zeki” otomasyon sistemlerinde uygulanan
ve a)koﬂullar›n alg›lanmas›; b)alg›lamaya
ba¤l› olarak sisteme komut iletilmesi;
c)komutun yerine getirildi¤ine dair geri
besleme ve d)sürecin sonuç al›n›ncaya
kadar tekrarlanmas›ndan oluﬂan çal›ﬂma
ilkeleri içinde yer almaktad›r.
Halihaz›rda bu teknolojiler kullan›larak
geliﬂtirilen “ak›ll›” mekanlarda ise, ad›
geçen teknolojilerin merkezi kontrol ve
kumanda, enerji yönetimi ve güvenlik
kontrol gibi s›n›rl› say›labilecek uygulama
alanlar› buldu¤u görülmektedir. “Merkezi
denetim birimi, saha bilgi toplama
panelleri (alg›lay›c›lar) ve iletiﬂim
altyap›s›ndan oluﬂan ve merkezi
sistemdeki bir ar›za durumunda saha
panellerinden de komuta edilebilmeleri
amac›yla modüler olmalar› tercih edilen
fiziksel sistem, alg›lay›c›lardan gelen
bilgileri ana bilgisayarda toplayarak istenilen iﬂlev ve tepkilere göre komutlar›n
ilgili birimlere iletilmesini
gerçekleﬂtirmektedir. Bu iﬂlev ve tepkiler
ise, belirlenen zamana göre bir iﬂlevin
anahtarlanmas›, tepki verme, çal›ﬂma
zaman› denetleme, optimum çal›ﬂt›rma,
istatistiki verilere göre çal›ﬂt›rma ve

Kentsel ortamda s›kça karﬂ›laﬂ›labilecek
de¤iﬂken durumlar, belirli durumlar için
planlanm›ﬂ tepkilere daha uygun
durmaktad›r. Ancak, yine de çok s›n›rl›
bir alanda ak›l yürütme ve karar verme
becerileriyle donat›lm›ﬂ yapay bir sistemin
ne ölçüde “ak›l” içerdi¤i ise, ﬂüphesiz çok
daha derin ve bambaﬂka bir tart›ﬂma
konusunu oluﬂturmaktad›r.
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Asl›nda bu yöntem ve teknolojilerin
geçmiﬂi 1960’l› y›llardaki yapay zeka
araﬂt›rmalar›na kadar uzanmaktad›r.
Burada yapay zeka disipliniyle ilgili bir
saptamada bulunmak yararl› olacakt›r.
Yapay zekan›n bir bilim alan› olarak
geliﬂim süreci içinde konuya baﬂl›ca iki
tür yaklaﬂ›m biçiminin geliﬂti¤i görülür:
Küçük yapay zeka ve büyük yapay zeka
olarak adland›r›lan bu ay›r›m sonucu,
büyük yapay zeka, insan›n zihinsel
süreçlerini bilgisayar ortam›nda bütünüyle
yeniden oluﬂturmay› hedefleyen “genel
sorun çözücü” (general problem solver) gibi
karmaﬂ›k problem çözümlerine yönelir.
Küçük yapay zeka ise, “uzman sistemler”
gibi zihinsel süreçlerin daha s›n›rl› bir
taklidini hedefleyen, daha iyi tan›mlanm›ﬂ,
s›n›rl› problem alanlar›nda yo¤unlaﬂ›r.
Yukar›daki örneklerde do¤rudan yapay
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Resim: 12
1960lar’›n sonu ve
1970ler’in baﬂlar›nda
çevresini alg›lama,
de¤erlendirme ve “karar
verebilme” yetene¤ine
sahip hareketli bir
“ak›ll›” deneysel robot
tasar›mı (National
Geographic, Vol. 138. No.
5. November 1970).

geliﬂtirilmiﬂ ve farkl› boyuta
taﬂ›nm›ﬂ bir kiﬂisel bilgisayar›n ötesine
geçememesinden kaynaklanmaktad›r
(Negroponte, 1995). Örne¤in, otomatik
vezneler (ATM-Automated Teller Machine)
incelendi¤inde, bu cihazlar›n olas›
etkileﬂim kanallar›n›n bütünüyle önceden
belirlenmiﬂ s›n›rl› kurallara uygun biçimde
iletiﬂim kurduklar› görülür (Mitchell, 1995,
112). Mevcut teknolojiler çerçevesinde bu
alanda da ﬂimdilik “zeki” bir davran›ﬂtan
sözetmek mümkün de¤ildir.

Resim: 12

zekadan çok, “artt›r›lm›ﬂ” ya da
“geliﬂtirilmiﬂ” zeka (augmented intelligence)
olarak adland›rabilece¤imiz bir
uygulamayla tasar›mlanm›ﬂ ve kiﬂisel
yard›m yaz›l›m› (software agents) olarak
tan›mlanabilecek özel bir yaz›l›m türünün
baﬂrolü oynamas› beklenmektedir. Bu
say›sal yard›mc›lar›n, kullan›c›lar›n›n
davran›ﬂ ve al›ﬂkanl›klar› konusunda
gerekli bilgileri bir süre sonra
ö¤renebilecekleri varsay›lmaktad›r (Resim
12). Ancak, bilgisayarlar›n, genel olarak
ö¤renebilme yetenekleri konusundaki
araﬂt›rma ve bulgular yapay zeka disiplini
içinde de oldukça tart›ﬂmal› bir konuyu
oluﬂturmaktad›r (Rich ve Knight 1991).
Günümüzün insan yap›s› "zeki
ortamlar"dan bir ço¤u insan›n varl›¤›n›
sezebilme yetene¤inden bile yoksundur.
Burada sorun, "zeki cihaz"›n, ço¤u kez,

Oysa yeterince zeka ile donat›lm›ﬂ
k›smi özerk bir sistemin tasar›m› daha
farkl› olmak zorundad›r. K›smi özerk
bir sistemin birden çok amac› olabilecek
ama her koﬂulda s›n›rl› zaman ve bilgi
kayna¤›na sahip olacakt›r. Bundan dolay›,
seçenekler aras›ndan karﬂ›laﬂt›rmalar
yaparak en uygununu seçebilmek için
stratejilere ihtiyaç duyacakt›r (Boden, 1990).
‹nsanlar zaman zaman yanl›ﬂ
benzetmelerde bulunarak, çeﬂitli
makinelerin gösterdi¤i otomatik tepki
ve davran›ﬂlar›, zeki davran›ﬂlar olarak
tan›mlarlar. Örne¤in, otomatik kap›n›n
ne zaman aç›l›p, ne zaman kapanaca¤›n›
“anlamas›” bir fotosel hücresinin iﬂidir.
Buradaki “anlama” bir insan›n örne¤in
herhangi bir dildeki ifadeyi “anlamas›yla”
bir de¤ildir (Searle, 1980, 71-72). Klima
cihaz›n›n ›s›y› ayarlamas› da termostata
ba¤l› bir mekanizmad›r. Bunlar elbette
“zeki” davran›ﬂlar de¤ildir. Kimi bilim
adamlar›nca “anlad›¤›” iddia edilen
bilgisayar sistemleri üzerinde benzer
nedenlerle tart›ﬂmalar yapay zeka alan›nda
devam etmektedir. Zeki ve zeki olmayan
nesneler aras›ndaki fark› vurgulayabilmek
için baﬂl›ca iki tür denetimden söz
edilebilir: Mevcut insan denetimli tam ya
da yar› otomatik sistemler ile insan
denetiminin en alt düzeyde oldu¤u, kendi
karar verip uygulayabilen, iletiﬂim
Say› 7, May›s 2009
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kurabilen, kendi kendini denetleyebilen
“k›smi özerk sistemler”.
Burada, kent planlamas› aç›s›ndan
irdelenmesi gereken konulardan biri,
yap›lar, yollar, yeﬂil alanlar gibi kentsel
ölçekteki nesnelerin “k›smi özerk bir zeka
ile donat›lmas›n›n” yönetim ve denetim
biçimidir. Bu çerçevede, ortaya ç›kan
baﬂl›ca sorular› ﬂu ﬂekilde ifade etmek
mümkündür:
• Ad› geçen türdeki kentsel unsurlar›n
“k›smi özerk” ve “zeki” davran›ﬂlar›n›n
belirli bir merkezden izleme, denetleme ve
yönetimi olacak m›d›r? Daha do¤rusu
nas›l olacakt›r?
• Farkl› kullan›c›lara yönelik arayüz
tasar›mlar›nda iﬂlev ve içerik aç›s›ndan
belirli genel norm ve standartlar
bulunacak m›d›r? Bu, ne ﬂekilde olacak
ve buna nas›l karar verilecektir?
• Özellikle, kamu yap›lar›, yollar, yeﬂil ya
da aç›k alanlar gibi kamusal nitelikli veya
kamu ç›karlar› aç›s›ndan önem taﬂ›yan
kentsel unsurlar›n sahip olaca¤› “k›smi
özerk zeka”n›n niteli¤i, s›n›rlar› ve iﬂleyiﬂ
biçimi nas›l olacakt›r?
“K›smi özerk” ve “zeki” davran›ﬂlar›n
belirli bir merkezden izleme, denetim
ve yönetimi ilk anda gereksizmiﬂ gibi
görülebilir. Hâlihaz›rda, otomasyon
sistemlerine sahip yap›lar›n bu
iﬂlevlerinin ayr›ca baﬂka bir merkez
taraf›ndan izlenmesi, güvenlik hizmetleri
gibi durumlar d›ﬂ›nda yayg›n bir durum
de¤ildir. Ayr›ca, bir “k›smi özerk” ve
“zeki” sistemin tüm iﬂlevlerinin baﬂkaca
bir merkezi yap› taraf›ndan izlenmesi ve
denetlenmesi de gerekli de¤ildir. Burada,
aç›kt›r ki, sistemin iﬂlevleri aras›nda
kamusal ve kamusal olmayan gibi bir
farkl›l›k söz konusudur. Örne¤in, bir
yap›n›n iklimlendirme otomasyon
sisteminin do¤rudan kullan›c›lar›n›
ilgilendiren ve kullan›c›lar› taraf›ndan
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izlenip yönetilebilen bir iﬂlevi oluﬂturmas›
gerekirken, yap›n›n sözgelimi, yang›n ya
da di¤er afetlerle ilgili tepkilerini
denetleyen sisteminin kamusal bir iﬂlevi
oldu¤u aç›kt›r. Dolay›s›yla, bir kenti
oluﬂturan kentsel unsurlar›n tümünün ya
da bir bölümünün “k›smi özerk bir
zeka”ya sahip olmas› durumunda, bu
“k›smi özerk zeka”lar aras›nda da bir tür,
“özel” ve “kamuya ait olan” ile “mahrem”
ve “kamusal” gibi ayr›mlara gidilmesi
yanl›ﬂ olmayacakt›r. Yine, kamusal
özellikli iﬂlevlerin belirli bir kademelenme
içinde daha üst konumda bir merkezden
izlenmesi, denetlenmesi ile gerekti¤inde
yönetimi de do¤ru bir yaklaﬂ›m olacakt›r.
Burada baﬂl›ca üç amaca yönelik kamusal
izleme, denetim ve yönetimden sözetmek
mümkündür: Kamu güvenli¤i, kentsel
iﬂletme ve kent planlamas›.
Kamu güvenli¤iyle ilgili iﬂlevler, kentsel
nesne ile içinde ya da çevresinde
olanlar›n, insan ya da do¤al kaynakl›
tehdit ve zararlar karﬂ›s›ndaki uyar›,
cayd›rma, korunma, v.b. gibi etkin ya da
edilgen tepkilerini içerebilir. Ancak, kamu
güvenli¤i ve kent planlamas›yla ilgili
kayg›lar›n birleﬂti¤i, özellikle ülkemizin
büyük kentlerine özgü bir durum da
sözkonusudur. Arazi iﬂgalleri ve kaçak
yap›laﬂma, hem kamu güvenli¤i, hem de
kamu ç›karlar› ve planlama aç›s›ndan
ortak bir sorun alan›n› oluﬂturmaktad›r.
Ülkemiz aç›s›ndan “k›smi özerk bir zeka”
ile donat›lm›ﬂ nesneler teknolojisinin
kamu ç›karlar› aç›s›ndan olas› öncelikli
uygulama alanlar›ndan birisi de kent
çevresindeki boﬂ arsa ve araziler olarak
gözükmektedir. Kamu yetkililerinin
plans›z kentleﬂme ve yap›laﬂmaya karﬂ›
korumakta yetersiz kald›klar› bu alanlar›n
korunmas›n›n bizzat söz konusu alanlar›n
kendileri taraf›ndan yap›lmas›, yabana
at›lmamas› gereken seçeneklerden birisi
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belki de en “ak›ll›s›”d›r. “K›smi özerk
zeka”ya sahip bir arsan›n kendisini korumas› hiç ﬂüphesiz bugün için çok garip
gözükse de bunun için gerekli teknolojiler
halihaz›rda mevcuttur ya da geliﬂtirilmesi
için bilimsel temelleri haz›rd›r. Yukar›da
özetlenen durum çerçevesinde, “k›smi
özerk zeka”ya sahip bir kentsel nesnenin
etkinliklerinin bir merkez taraf›ndan izlenmesi ise, hem planlama kurumu, hem de
kamu güvenli¤i ve ç›karlar› aç›s›ndan bir
zorunluluktur. Burada her zaman göz
önünde bulundurulmas› gereken çok
önemli bir nokta da yukar›daki örne¤e
benzer uygulamalar›n baz›lar›nda önlemin
fiil gerçekleﬂmeden al›nma zorunlulu¤u
nedeniyle temel hukuk kural ve
anlay›ﬂlar›nda radikal de¤iﬂiklikler
yapmaya aday olmas›d›r.
Farkl› kullan›c›lara yönelik arayüz
tasar›mlar›nda iﬂlev ve içerik aç›s›ndan
belirli genel norm ve standartlar aranmas›
öncelikle kamuya ait ve kamusal özellikli
nesneler için gerekli olabilir. Burada
sözkonusu olan as›l durum, sadece
arayüzün grafik tasar›m› de¤il fakat, daha
çok içerik tasar›m›d›r. Özellikle kamuya
ait ve kamusal nitelikli nesnelerin arayüz
tasar›mlar›nda, kent planlamas›yla
iliﬂkilerinden dolay› kent planc›lar›n›n da
etkili olabilecekleri söylenebilir. Örne¤in,
“zeki” otomobiller kadar, “zeki yollar” da
günümüzde “k›smi özerk zeki nesneler”
çerçevesinde projeler üretilen bir alan›
oluﬂturmaktad›r. Bir yolun, kendisiyle
ilgili sürat k›s›tlamas›, trafik yönleri gibi
bilgileri kaplama içine yerleﬂtirilmiﬂ
barkod benzeri bir say›sal kay›t
ortam›ndan üstünden geçen araçlar›n
alt›na yerleﬂtirilmiﬂ alg›lay›c›lar
yard›m›yla araç bilgisayar›na ve sürücüye
iletmesi bu tür projelere bir örnek olabilir.
Bu örnekte, “k›smi özerk zeki” bir nesne
olarak yolun, hangi tür kullan›c› profiline

ne tür bilgileri iletece¤i yani, yolun arayüz
içeri¤inin belirlenmesi do¤al olarak bir
kent planlama problemini de oluﬂturur.
Bu alanda oluﬂturulabilecek bir tak›m
genel norm ve standartlar›n ise, daha
genel kat›l›ml› bir süreç sonunda belirlenmesinin daha ak›lc› olaca¤› söylenebilir.
Yukar›da da örneklendi¤i gibi, kamu
yap›lar›, yollar, yeﬂil ya da aç›k alanlar
gibi kamusal nitelikli veya kamu ç›karlar›
aç›s›ndan önem taﬂ›yan kentsel unsurlar›n
sahip olaca¤› “k›smi özerk zeka”n›n
nitelik, s›n›r ve iﬂleyiﬂ biçimlerinin
belirlenmesi de bir kamusal proje alan›n›
oluﬂturmaktad›r. ﬁimdiden çeﬂitli
otomasyon sistemlerinde görüldü¤ü gibi
makine bilgisinin insan zekas›na tercih
edilmesinin gelecekte daha da
yayg›nlaﬂmas› do¤al bir e¤ilim olarak
gözükmektedir. Fakat bu teknolojilerin
konutlarda yayg›n denebilecek bir
uygulama alan› bulmas› için ﬂimdilik
belki birkaç on y›l beklenmesinin
gerekti¤ini belirten tahminler göz önüne
al›nd›¤›nda benzer teknolojilerin kentsel
alanda uygulamaya aktar›labilmesi için
görülen odur ki, daha çok beklemek
gerekecektir.
Ak›ll› kent için ilkeler
Yeniden hat›rlamak gerekirse, halihaz›rda
“ak›ll› kent”, ço¤unlukla geliﬂkin
bilgi-iﬂlem/iletiﬂim teknolojilerinden
yararlanan, ak›lc› ve etkin bir kent
yönetimini tan›mlayan teknik terim
olarak kullan›lmaktad›r. Oysa “ak›ll›
kenti”, kentin yönetim ve iﬂletmesiyle
ilgili bir nitelik olmaktan çok, kenti
oluﬂturan fiziksel nesnelerin yap›s›yla
ilgili bir durum olarak düﬂünmek do¤ru
bir yaklaﬂ›m olacakt›r. Bu çerçevede ak›ll›
kentin iki temel özelli¤inin ﬂu ﬂekilde
biçimlenmesi beklenmelidir: Gündelik
yaﬂam›n yüksek düzeyde araçsallaﬂmas›
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ile kenti oluﬂturan insan yap›s› fiziksel
ögelerin çeﬂitli biliﬂim, teknolojileriyle
“k›smen özerk” bir “zeka”ya sahip
k›l›nmas›.
Burada, kent yönetimini daha etkin
k›lacak, co¤rafi bilgi sistemi, yerküresel
konumland›rma sistemi (GPS), karar destek
sistemleri, planlama destek sistemleri,
internet / intranet v.b. çok çeﬂitli
biliﬂim/iletiﬂim teknolojilerinin karar
alma-uygulama aﬂamas›nda geniﬂ ﬂekilde
kullan›lmas› da kendine bir yer bulabilir.
Ancak bu teknolojiler, “ak›ll› kent” de¤il,
“ak›lc› kent yönetimi”nin unsurlar› olarak
de¤erlendirilmelidir.

desantralizasyon söyleminden bahsetmek
mümkündür. Günümüzde benzer bir
durumun “zeka” ve “davran›ﬂ” alan›ndaki
bilimsel çal›ﬂmalarda da ortaya ç›kt›¤›
görülmektedir. T›pk› büyük metropollerin
desantralizasyonu gibi, merkezi akl›n da
da¤›t›k birimler ﬂeklinde düzenlenmesi
sözkonusudur. Baﬂka bir ifadeyle, ak›ll›
bir sistem yaratabilmek için güçlü ve
merkezi bir zeka ya da iﬂlemci yerine
sistemi oluﬂturan bileﬂenlerin aralar›nda
bir bütün oluﬂturacak ﬂekilde k›smi özerk
zekalar ile donat›lmas› daha uygun bir
çözüm olarak gözükmektedir (Negroponte
1995, 157).

Bununla birlikte, yukar›da belirtilen bilgi
sistemleri tabanl› teknolojiler, mevcut
teknolojik düzey göz önüne al›nd›¤›nda en
geliﬂkin örnekleriyle bile herhangi bir
“zeka par›lt›s›na” sahip olabilmekten
henüz uzakt›rlar. Bu teknolojiler,
“nerede?”, “ne kadar?”, “ne zaman?” gibi
sorulara yan›t üretebilmelerine karﬂ›n,
halihaz›rda “neden?”, sorusuna yan›t
üretememekte, neden-sonuç iliﬂkilerini
aç›klayamamakta, daha ileriye
gidildi¤inde, sorunlar›n çözüm yollar›n›
ortaya koyamamaktad›rlar. Tüm bunlar›n
çözümü ancak, bilgi sistemlerinde yapay
zekan›n daha yo¤un kullan›m›yla
gerçekleﬂebilecektir. Fakat, henüz bu
konuda tatmin edici çözümlere ulaﬂ›ld›¤›n›
söylemek mümkün de¤ildir.

ﬁimdiye kadar geliﬂtirilmiﬂ olan, içinde
yüksek teknoloji içeren gelece¤in kenti
tasar›mlar›na bak›ld›¤›nda genellikle
bunlar›n üst düzeyde tek bir “zeki”
merkezden yönetilen kentler ya da
mekanlar ﬂeklinde kurguland›¤›n›
söylemek yan›lt›c› olmayacakt›r. Bir
dönem, bilgisayarlar› kentle birleﬂtirmenin
yollar› aran›rken karar verici tek “ak›ll›”
merkez tasar›mlar› üzerine yo¤unlaﬂ›ld›¤›
görülür. Bu tasar›mlar›n geliﬂtirildi¤i
dönemlerde bilgi-iﬂlem teknolojilerinin
merkezi anabilgisayarlara dayan›yor
olmas›n›n hiç ﬂüphesiz önemli etkisi
olmuﬂtur. Ancak, insan bedeninde
oldu¤u gibi tüm bir sistemin tek bir
“zeki” merkezden yönetilmesinin
“ak›ll›” davran›ﬂ›n tek ve vazgeçilmez
bir koﬂulu olmad›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r.

Desantralizasyon, yani güçlü bir
merkeziyet yerine daha küçük da¤›t›k
birimler ﬂeklinde örgütlenme özellikle 20.
yüzy›l›n son çeyre¤inde liberal ekonomi
ve yönetim bilimlerinde bir tür sihirli
reçete ﬂeklinde s›kça bahsedilen
bir kavram ﬂeklinde karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r.
Eﬂ zamanl› olarak kuramsal ve uygulamal›
planlama alan›nda da oldukça yo¤un bir

Yapay zeka konusundaki çal›ﬂmalar›yla
tan›nm›ﬂ bir bilimadam› olan Marvin
Minsky’e göre, yapay zeka ve ak›ll›
davran›ﬂ›, tek bir merkezi iﬂlemcinin
fonksiyonlar› yerine, herbiri belirli bir
konuda uzmanlaﬂm›ﬂ birbiriyle iletiﬂim
ve iliﬂki kurabilen daha geniﬂ bir
cihaz/makine toplulu¤unun kollektif
davran›ﬂ›nda aramak daha do¤ru ve
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10 Bilimkurgu alan›ndan baz› örnekler
bu konuda oldukça aç›klay›c›d›r:
George Orwell’in ünlü baﬂyap›t›
“1984”de (1948) “The Big Brother”
(Büyük Birader) ad›nda, herkesi
teknoloji ile gözetleyen, bask›c›
merkezi bir “akl›n” yönetti¤i toplumu
tarif ederken; Jean-Luc Goddard’›n
bilimkurgu filmi “Alphaville” (1965)
alg›lama, de¤erlendirme ve karar
verme yetenekleri yer yer bir insandan
daha geliﬂmiﬂ “ak›ll›” ve “merkezi” ana
bilgisayar›n yönetti¤i bir kenti anlat›r.
“Zeki” ve “karar verici” konumdaki
merkezi bilgisayar zekas›na en iyi
örneklerden biri de, Stanley Kubrick’in
1968 tarihli ünlü yap›t› “2001 A Space
Odyssey” (2001 Uzay Maceras›) filmindeki ad› kültleﬂmiﬂ paranoyak bilgisayar “HAL”d›r.
11 Örne¤in V ﬂeklinde uçan kuﬂ sürülerinde, kuﬂlar›n merkezi bir uyar›
olmaks›z›n, basit uyum kurallar›na
göre kendiliklerinden lideri izledikleri
anlaﬂ›lm›ﬂt›r (Negroponte 1995, 157).
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“ak›lc›” bir yaklaﬂ›md›r (Negroponte 1995, 157).
Baz› araﬂt›rmalar da grup davran›ﬂlar›nda
merkezi bir karar mekanizmas›n›n
komutlar› yerine grup üyelerinin ortak
bir amaç do¤rultusunda ve merkezi bir
uyar› olmaks›z›n kendiliklerinden birbirleriyle uyumlu ve ak›ll› davran›ﬂlar
geliﬂtirdiklerini göstermektedir. Daha
genel bir ifadeyle, toplumsal yap›, merkezi
bir ak›l de¤il, da¤›t›k zekalar›n ortak
akl›ndan kaynaklanan bir düzendir.
Ak›ll› kentler için de benzer, da¤›t›k bir
karar mekanizmas›n›n olmas›, biliﬂim
alan›ndaki teknolojik geliﬂmeler de göz
önüne al›nd›¤›nda daha olas› gözükmektedir. Belki, yönetim taraf›nda çeﬂitli veri
toplama, bilgi ve de¤erlendirme sistemleri
için kademeli bir yap›n›n en tepesinde,
merkezi beyin iﬂlevi görecek bir ana
bilgisayar veya bilgisayarlar gelecekte de
ak›lc› ve makul bir yöntem olabilir. Fakat,
kentin nesnel fiziksel yap›s› ile buna ba¤l›
iﬂlevlerinin tek bir merkezi sistemden
yönetilmesi, olabilirlik bir yana do¤ru da
de¤ildir. Burada, merkezi ve da¤›t›k
bilgi-iﬂlem yöntemlerinden yola ç›k›larak
ya da esinlenilerek yap›lan kimi
de¤erlendirmelerde baz› temel mant›ksal
hatalar yap›ld›¤› görülür. Örne¤in, ne
kadar büyük ve yayg›n olursa olsun
kurumsal yap›larda da¤›t›k bilgi-iﬂlem
yap›lar›n›n en tepesinde merkezi bir
bilgi-iﬂlem biriminden oluﬂan (bir ana çat›
bilgisayar ya da bilgisayarlar) bir merkezi
bilgi-iﬂlem/karar oda¤› yer al›r. Keza,
günümüzün ak›ll› bina ya da tesislerinin
bilgi-iﬂlem mekanizmalar› da çok ve
çeﬂitli say›da alg›lay›c›dan derlenen verilerin t›pk› insan ve hayvanlarda oldu¤u
gibi merkezi bir ak›l yani bilgisayarda
de¤erlendirilerek gerekli sonucun
ç›kar›lmas› ve karar›n uygulanmas›
anlay›ﬂ›na dayanmaktad›r. Bu, insan
bedeni gibi amaç ve davran›ﬂlar›nda

belirli bir bütünlük ve uyum olan sistemler
için do¤al bir karar/uygulama yöntemidir.
Canl›lar›n davran›ﬂlar›nda her bir organ›n
farkl› bir amaç do¤rultusunda kendi baﬂ›na
hareket etmesi görülmüﬂ bir durum
de¤ildir. Keza, amaç birli¤ine ba¤l›
davran›ﬂ bütünlü¤ünün olmas› gerekti¤i
ve arand›¤› kurumsal yap›larda da merkezi
bir karar ve uygulama organ›n›n olmas›
do¤al bir durumdur. Buna uygun bilgiiﬂlem mimarisi de belki da¤›t›k sistemlere
dayanan merkezi bir sistem olmak zorundad›r. Oysa, ak›ll› bir kentin bilgi-iﬂlem
mimarisi “ak›ll› bina” ya da kurumsal
yap›lar›nki gibi olamaz. Çünkü, bir kenti
oluﬂturan fiziksel unsurlarda bir amaç,
hedef, davran›ﬂ birli¤i olmas› gerekmez.
Bir kenti oluﬂturan her bir fiziksel unsurun
ortaya ç›k›ﬂ ﬂekli ve zaman› farkl› oldu¤u
gibi, aralar›nda iﬂlevsel aç›dan varoluﬂ
nedenlerinde de farkl›l›klar ve ayk›r›l›klar
olmas› do¤al bir durumdur.
Nihayet, ak›ll› kent de iktidar, bilgi
iﬂlem ve iletiﬂimin kontrolüyle yak›ndan
ilgili olacakt›r. Nesnelerin k›smi özerk ve
zeki olaca¤›n›n varsay›ld›¤›, geliﬂkin
yönetim ve karar destek teknolojilerinin
kullan›laca¤› bilgisayar a¤lar›ndan oluﬂan
“ak›ll›” siberkentlerde hemen her türlü
insani eylemin en büyük ortak paydas›n›n
da biliﬂim teknolojileri olaca¤› aç›kt›r.
Ayn› ölçüde aç›k olan bir di¤er husus da,
“kod”lar› denetleyen, yani, yaz›l›mlar›
üretenlerin gerçek gücü ellerinde
bulunduraca¤›d›r.
Bir kentin “ak›ll›” olabilmesi için
gerekli asgari standartlar›n ve temel
k›staslar›n belirlenmesi, bu konuda
daha sonra at›lacak ad›mlara da yol
gösterecektir. Buna göre, ak›ll› kentin
temel özellikleriyle ilgili olarak buraya
kadar ele al›nan konular› özetledi¤imizde
ak›ll› kentin temel ilke ve özellikleri
Say› 7, May›s 2009
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aﬂa¤›daki gibi tan›mlanabilir:
1.Ak›ll› kent, “say›sal kenttir”: Veri
üretim, veri iﬂlem, iletiﬂim say›sal
ortamda gerçekleﬂir.
2.Ak›ll› kent, t›pk› di¤er kentsel
mekanlar gibi gerçektir. Ancak, kentsel
iﬂlevlerin bir k›sm› sanal ortamda
gerçekleﬂir.
3.Ak›ll› kent, yapay zeka içeren bilgiiﬂlem, iletiﬂim teknolojilerine dayanan, bu
teknolojilerin geniﬂ ﬂekilde kullan›ld›¤› bir
kenttir.
4.Bugünkü anlamda mekan ve
birebir/do¤rudan/gerçek iliﬂkiler yerine
gerçeklik, sanal ortamdaki iliﬂkinin
gerçekleﬂti¤i zaman boyutunda önem
kazan›r.
5.Kentsel planlama, yönetim ve iﬂletmede
neden-sonuç iliﬂkilerini aç›klayabilen ve
karar süreçlerine yard›mc› yapay zeka
teknolojileri kullan›l›r.
6.Fakat, as›l belirleyici olan kenti
oluﬂturan nesneler ve elemanlar›n da
yapay zeka ve denetim teknolojileri ile
donat›lm›ﬂ zeki nesneler olmalar›, yani,
k›smi özerk karar verme/uygulama
yetene¤ine sahip bulunmalar›d›r: Ak›ll›
kentin yap›, yol v.b. gibi fiziksel ögeleri
de t›pk› di¤er nesneler gibi k›smi özerk
karar verme ve uygulama yeteneklerine
sahip olacak ﬂekilde teknolojilerle
donat›lmal›, yani, amaca yönelik s›n›rl› bir
zekaya sahip olmal›d›r.
7.Ak›ll› nesneler insanlarla do¤rudan
iletiﬂim kurabilmeli ve sürekli
kullan›c›lar›n› tan›yabilmelidir: ‹nsanlararas› iletiﬂimin yan›s›ra, insan-nesne ve
nesneleraras› iletiﬂim de önem kazan›r.
Zeki nesneler, birbirleriyle oldu¤u kadar
arayüzler vas›tas›yla insanlarla da
do¤rudan iletiﬂim kurabilmeli ve
kullan›c›lar›n› tan›yabilmelidir.
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Ak›ll› kent için baﬂka bir planlama m› ?
Ak›ll› kent yaklaﬂ›m›, varolagelen
planlama süreç ve yöntemlerini özellikle,
üç temel noktada önemli ölçüde
de¤iﬂtirebilme ya da etkileyebilme
yetene¤ine sahip görünmektedir.
Öncelikle, çeﬂitli geliﬂkin biliﬂim/iletiﬂim
teknolojilerinin karar alma-uygulama
aﬂamas›nda kullan›lmas›na ba¤l› olarak
kent yönetimini daha etkin k›lacak ﬂekilde
planlama kurgusunda ve anlay›ﬂ›nda da
de¤iﬂiklikler beklenmelidir.
Bu teknolojiler baﬂl›ca ﬂu ﬂekilde
s›ralanabilir: Uzaktan alg›lama /
yerküresel konumland›rmasistemleri,
internet/intranet, bilgisayar a¤lar› ile
her türden say›sal iletiﬂim ﬂebekeleri,
co¤rafi/kent bilgi sistemleri, karar
destek sistemleri, planlama destek
sistemleri, v.b. gibi bilgi temelli
sistemler. Unutulmamal›d›r ki, bilgi
teknolojilerinde günümüze kadar olan
geliﬂmeler planlama paradigmalar›n› da
bu süre içinde az ya da çok ama hep bir
ﬂekilde etkilemiﬂtir.
Bunlar aras›nda co¤rafi/kent bilgi
sistemleri, kendisine ba¤lanan tüm
umutlara ra¤men, halihaz›rda “ak›ll›”
bir kentin parças› olabilecek teknolojik
geliﬂmiﬂlik ve olgunluktan uzakt›r.
Co¤rafi/kent bilgi sistemleri, kuram›
geliﬂmeden kendisi ortaya ç›kan bir
teknolojik uygulama olmuﬂtur (Martin 1996).
Halihaz›rda co¤rafi/kent bilgi sistemleri
alan›ndaki mevcut teknolojiler betimleyici
ve çözümleyici bir yap›ya sahiptir ve
neden-sonuç iliﬂkileri kurabilme yani
aç›klay›c› olabilme yetene¤inden
yoksundurlar. Her ne kadar bu alanda
uzman sistemler olarak bilinen daha
farkl› bir bilgi teknolojisi geliﬂtirilmiﬂ
olsa da, uzman sistemler de do¤alar›
gere¤i dar kapsaml› konulara odaklanm›ﬂ
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bulunmakta, kent yönetimi gibi geniﬂ
kapsaml›, bütüncül uygulamalarda
kullan›labilirlikleri bulunmamaktad›r
(Akbulut ve Özayd›n, 1998).
Öte yandan, internet teknolojisi ile
buna ba¤l› olarak ortaya ç›kan siberuzay
kavram›, siberkent olarak adland›r›labilecek yeni bir kentsel mekan türünü ortaya
ç›karmak üzeredir. Daha önce de
tart›ﬂ›ld›¤› gibi, bu yeni siberuzay
olgusunun en önemli özellikleri, gerçek
bir fiziksel yer de¤il, sanal bir bilgi
ortam› olmas›, etkinliklerin gerçek
dünyada oldu¤u gibi uzmanlaﬂm›ﬂ fizik
mekan ve yap›larla örtüﬂmemesi, a¤
ortam›n›n ve dolay›s›yla iletiﬂimin gerçek
dünyada geçerli olan toplumsal-kültürel
kod ve statülerden daha soyutlanm›ﬂ ve
ba¤›ms›z olmas› ﬂeklinde özetlenebilir.
Bunlara ek olarak, çal›ﬂma, e¤itim,
e¤lence ve al›ﬂveriﬂ gibi çeﬂitli gündelik
faaliyetlerin bu yeni sanal iletiﬂim
ortam›nda a¤a ba¤lanarak, sabit bir
noktadan veya hareketli olarak da
gerçekleﬂtirilebilecektir. Böylece,
endüstriyel kent döneminde planlaman›n
her zaman u¤raﬂ alan› olmuﬂ, ulaﬂ›m,
büyüme, arazi kullan›m›, bölgeleme,
altyap›/donat› v.b. gibi geleneksel
sorunlar›na sürpriz yeni çözümler
üretilebilecek gibidir. Ofis mesaisi ile
ticaret ve e¤lence etkinliklerinin önemli
ölçüde konutlarda gerçekleﬂmesi, Bat›
metropollerinin merkezi iﬂ alanlar›nda
küçülme gibi radikal de¤iﬂikliklere yol
açarken, kentsel ulaﬂ›m taleplerindeki
olas› farkl›l›klar›n da bu konudaki mevcut
sorun ve problem çözme tekniklerinde
beklenmeyen geliﬂmelere yol açmas›
beklenmelidir. Örne¤in, geliﬂkin, geniﬂ
bantl› iletiﬂim teknolojileriyle donanm›ﬂ
öyle bir yerleﬂme düﬂleyelim ki, burada
insanlar yine en çok kendi evlerinde
seyahat ediyor olsunlar
(Mitchell ve Groc, 1997, 54).

Burada yeniden düﬂünmeye ihtiyac›m›z
vard›r: Kent planlamas›, bir zamanlar
modern metropollerin etkin ve makinevari
yönetimi için ak›lc› bir biçim geliﬂtirmiﬂti.
Ancak, planc›lar›n kentsel mekan
üzerindeki uyumlu komuta-kontrol rolü
ortadan kalkarken herhangi bir tasavvur
edilebilir biçime sahip olmayan bu yeni
metropoliten peyzaj nas›l düzenlenebilir?
(Boyer, 1996, 139). Kent planlamas›nda ak›ll›
kent çerçevesinde gündeme gelen ve
biliﬂim teknolojilerinin kentsel yaﬂamda
a¤›rl›¤› artt›kça gündemde kendisini daha
yo¤un hissettirecek temel sorulardan birisi
de budur.
Ak›ll› kentle ilgili ortaya ç›kan sorular
çerçevesinde ak›ll› kentin planlamada
aﬂa¤›da belirtilen iki temel radikal
de¤iﬂime neden olaca¤› öngörülebilir:
• Ak›ll› kentte nesne ve elemanlar›n 3
boyutlu mekanda fiziksel düzenlemesi
yerine, bu elemanlar›n iﬂlev ve k›smi
özerk karar verme/uygulama yeteneklerinin tasar›m ve düzenlemesi öne ç›kar.
• “Çözümleme/ karar alma/ uygulama”
ﬂeklindeki geleneksel planlama yöntem ve
yaklaﬂ›mlar› yerine “izleme/ karar destek
eylemleri” a¤›rl›k kazan›r.
Buraya kadar özetlenen konular, planlaman›n mevcut kuram ve pratiklerinde
de¤iﬂimler yaratmaya aday olmakla birlikte, gerçekte bilgi birikimi ve ilgi
alanlar›nda çok kökten de¤iﬂikliklere
iﬂaret etmemektedir. Oysa “zeki nesneler”
ve bunun uzant›s› olarak “zeki kentsel
ögeler”, planlama için bütünüyle farkl› bir
u¤raﬂ ve bilgi alan› tan›mlamaktad›r. Yap›,
yol, kent mobilyas›, a¤aç gibi yapay ya da
do¤al kentsel ögeleri “zeki” k›smi özerk
bir varl›k (belki de bir kiﬂilik) ve say›sal bir
teknolojik ürün olarak öngörmek, bu
ögelerin birbirleriyle ve insanlarla nas›l
iletiﬂim kuraca¤› gibi planlama için
Say› 7, May›s 2009
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bütünüyle yeni problem ve bilgi
alanlar›d›r. Gerek kentin fiziksel
ögelerinin k›smi özerk karar verme ve
uygulama yetenekleri kazanmas›, gerekse
siberkentin kentsel iﬂlevleri özdeﬂleﬂtikleri
fiziksel mekanlardan koparmas› ile planlama için mevcut genelgeçer problem
çözme tekniklerinin önemlerinin azalmas›
beklenebilir. Bu çerçevede, fiziksel
mekan›n düzenlenmesini oluﬂturan temel
planlama prati¤inin de yeni anlamlarla
donan›rken, bugünkü iﬂlev ve anlam›n›
yitirmesi sürpriz olmamal›d›r.
Sonuç
Günümüzde tüm insanl›k, bilgi-iﬂlem ve
iletiﬂim teknolojilerinin ortaklaﬂa yaratt›¤›
gerçek bir “devrim” ile karﬂ› karﬂ›yad›r
(Resim 11). Oysa ﬂöyle kabaca yar›m yüzy›l›
biraz aﬂk›n bir süre önce bilgisayarlar
yoktu. Bundan yirmi y›l kadar önce de
bilgisayarlar bugünkü kadar yayg›n ve
kolay eriﬂilebilir de¤ildi. Herhalde 20.
yüzy›l› hem gelece¤e ba¤layacak hem de
insanl›¤›n uygarl›k defterine yaz›lacak en
önemli geliﬂmelerden biri de “say›sal ça¤”
yönünde at›lan ad›mlar ve kararl›
giriﬂimler olacakt›r. Say›sallaﬂmak,
bilgisayar ve iletiﬂim teknolojileri
özellikle son on y›llar›n en belirgin ve
belirleyici geliﬂmelerinden biri olmuﬂtur.
Bir yanda yeni iletiﬂim teknolojileri
sayesinde Marshall McLuhan’›n
ifadesiyle“küresel bir köye dönüﬂen”
dünya, di¤er yanda geliﬂen bilgisayar
teknolojileriyle birer bilgisayara
dönüﬂmeye baﬂlayan gündelik nesneler.
Bunlar›n yan›s›ra, “say›sal kent, tekno
kent, ak›ll› kent” gibi günümüzden çok
gelece¤e, bugünden çok yar›na aitmiﬂ gibi
duran ifadeler, tan›mlar gibi durmaktad›r.
Oysa bu baﬂl›klar alt›nda ele al›nabilecek
teknolojik uygulama ve ürünlerin bir
k›sm›, kimi zaman pek fark›nda olmasak
da ﬂöyle böyle bir yirmi ya da otuz y›ld›r
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ve belki de daha uzun süredir bizlerle
birliktedir. Buna karﬂ›n, belki de, endüstri
toplumunun mekanik kültürel ve
teknolojik kodlar›n› taﬂ›mad›klar›ndan
hala bugünün bir parças›ym›ﬂ gibi
durmuyorlar.
Ak›ll› kentin gerçekleﬂmesi, beraberinde
getirdi¤i bir çok soru ve soruna da yeterli
ve do¤ru yan›tlar›n bulunmas›yla mümkün
olacakt›r. Baz›lar›n› özetlemek gerekirse;
• Bilgi teknolojileri çerçevesinde
gelece¤in bilgi toplumunun mekansal
örgütlenmesi nas›l olabilir?
• Ak›ll› kent nas›l gerçekleﬂtirilebilir?
• Bilgi teknolojilerinin mekansal
düzenleme / yönetim alanlar›nda mevcut
ve potansiyel kullan›m alanlar› nelerdir;
bu teknolojilerin yayg›nlaﬂt›r›lmas›nda
karﬂ›laﬂ›lan sorunlar nas›l aﬂ›labilir?
• Bilgi teknolojilerinin mekansal
düzenleme / yönetim alanlar›nda yeni
yarat›c› kullan›m alanlar› neler olabilir?
Fiziksel planlama ile biliﬂim
teknolojilerinin kesiﬂen yollar›,
planlama prati¤i için bugünkünden
oldukça farkl› bilgi ve uygulama
alanlar› tan›mlamaktad›r. Güzel bir
ifadeyle; “gittikçe cyborglara
dönüﬂüyoruz, elektronik organlar›m›zdan
ayr›lamaz hale geliyoruz” (Mitchell ve Groc,
1997, 56). Radikal dönüﬂümlere gebe tüm
bu geliﬂmelere karﬂ›n, kent planlamas›,
kentsel tasar›m gibi kentle ilgili
disiplinlerde, bu disiplinlerden
kaynaklanan en geniﬂ ufuklu bak›ﬂ aç›lar›
bile, fiziksel mekan›n düzenlenmesinde
biliﬂim teknolojilerinin yerini, geleneksel
yöntemlerin say›sal ortama aktar›lmas›n›n
ötesinde görememektedir. Oysa,
teknolojik geliﬂmeler, kentsel yap›lar›
oldu¤u kadar, bununla ilgili disiplinler için
de er geç kökten de¤iﬂimlerin söz konusu
olabilece¤ini göstermektedir.

12 “Uzman sistemler”
(expert systems), karar destek
sistemlerinin geliﬂtirilme ve
tasar›m›nda yararlan›lan bilgisayar
sistemlerindendir. Uzman sistemler
yapay zeka disiplininin karmaﬂ›k bir
bölümünü oluﬂturan bilgi tabanl›
yaz›l›m sistemleridir. Daha genel bir
ifadeyle, yapay zekan›n uygulamaya
aktar›lm›ﬂ›d›rlar. ﬁehir ve bölge
planlamas› ile ilgili alanlarda,
geliﬂtirilmiﬂ bulunan uzman sistemler
de a¤›rl›kl› olarak ulaﬂ›m ve teknik
altyap› gibi konularda
yo¤unlaﬂmaktad›r
(Kim; Wiggins; Wright 1990).

21. Yüzy›l Kentleri için Teknolojik Kurgular

Yeniden özetlemek gerekirse, bilgi
sistemleri, siberuzay, zeki-k›smi özerk
nesneler gibi tümü biliﬂim teknolojileri
temelli bu yeniliklerin kent planlamas›
için farkl› düzeyde yenilikler içerdi¤i
görülür. Bunlar›n aras›nda zeki-k›smi
özerk nesnelerin kenti olarak “ak›ll›
kent”in gerçekten di¤erlerinden daha
de¤iﬂik, yepyeni bilgi, ilgi ve uygulama
alanlar› tan›mlad›¤›n› söylemek
mümkündür. ﬁimdiye kadar üç boyutlu
tasar›m ile kent planlamas›n›n tek buluﬂma
noktas› kentsel tasar›m olarak kabul edilegelmiﬂtir. Tasar›m eyleminin ço¤unlukla
kentsel tasar›m çerçevesinde ele al›nd›¤›
geleneksel kent planlamas›
yaklaﬂ›mlar›ndan farkl› olarak, “ak›ll›
kent”in zeki ve k›smi özerk nesnelerinin
yayg›nlaﬂmas› oran›nda bu nesneler ile
insanlar aras›ndaki iliﬂki de önemli
tasar›m alanlar›ndan biri haline
dönüﬂecektir. Bu ba¤lamda arayüz ve
içerik tasar›m› da kent planlamas› için
yepyeni bir bilgi ve uygulama alan› olacak
gibi gözükmektedir. Bu da, ak›ll› kent
çerçevesindeki biliﬂim teknolojilerinin
kent planlamas› üzerindeki olas› radikal
etkilerine verilebilecek örneklerden
biridir.j
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