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GÖRÜNMEYEN KENT 

Lewis Mumford 

Metropol kompleksinin bu yeniden düzenlenişinin,var olan kurumların parçaları

na ayrılmasından ya da eterleşmesindenkaynaklanan bir başka yanı daha vardır: bugün 
görünmeyen kenti kısmen yaratmakta olan şey de budur. İçinde yaşamaya başladığımız 
yeni dünyanın yalnızca yüzeyselolarak değil, görünen ufkun çok ötesinde, aynı zaman
da içselolarak da açık olduğunun; sıradan gözlemin algı eşiği altındaki uyaranıara ve 
güçlere yanıt veren görünmez ışınlarla ve akımlarla işgal edilmiş olduğunun bir ifadesi
dir bu. 

Kentin, bir zamanlar bütün katılımcılarınfiziksel varlığını gerektiren doğal tekeller 
olan ilk işlevlerinden çoğu, bugün, hızlı ulaşım, mekanik çoğaltım, elektronik iletim, 
dünya ölçüsünde dağıtım yapabilen biçimlere dönüşmektedir. Eğer uzak bir köy en ka
labahk bir merkezle aynı filmi görebiliyor, aynı radyo programını dinleyebiliyorsa, hiç 
kimse o merkezde oturmak, ya da o etkinliğe katılmak için onu ziyaret etmek gereksini
mini duymaz. Bunun yerine, daha hiçlik ve daha büyük birimler arasında, her birİnin 

valnızca kendisine uygun düşen türden görevi yapmasına bağlı, bir karşılıklı ilişki ara
YiP bulmam1z gerekmektedir. O zaman görünür kent, birbiriyle çakıştmldığında ya da 
birbirine yaklaştırıldığında en iyi şekilde göriiJen işlevlerin kaçınılmaz bir toplanma yeri 
olur: toplantılarını, buluşmaların, karşılaşmaların, tıpkı kişiler arası ilişkilerde olduğu 

gibi, birbirine eklendiği, şimdi kentin çevresine yayılmış kişiselolmayan geniş ağı insani 
boyutlara indiren bir yer. 

Görünmez kentin daha soyut ilişkilerine, bu yeni ilişkiye daha görülür bir düzlem
de bir paralel çizerek: küçük fakat doğru bir örnekle yaklaşmak istiyorum ben. Erken 
dönem fresk sanatının, bütün Fransa'ya yayılnuş, çoğu kez köylerde ve manastırlarda, 
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görkemli örnekleri vardır. Eski metropoliten rejim döneminde olsa, bL! fresklerden bir

çogu, doğallıkla hasara da uğrahlarak, özgün yerlerinden sökülür ve Paris'te bir müze

ye taşınlrdI. Bu ise onların asıl yerLerinde kapanmaz bir boşluk bırakır, oralıları hem
 
toplumsal hem de ekonomik bir değerin sahipliğinden yoksun bırakırken, Paris'te dt'
 
kendi özgün konumlarındakigerçek anlamlarııu yitirtirdi onlara. Bugün bu konuda da

ha iyi bir program gerçekleştirilmektedir.Chaillot Sarayındaki Fresk Müzesi'nde bu du

var resimlerinin çok sayıda, hayran olunacak kopyaları biraraya toplanmıştıdnsanon
 
beş günlük bir gezide rahat rahat görebileceğindençok daha fazla resmi, bir tek öğle so

nunda görebilmektedir. Resimler, onları özgün yerlerinde daha yakından görmek iste ::'0> 0_11:' 


yenler için, asıllarına aynen benzetilmiş ve yerleştirilmiştir: böylece, kendi özgün ko Li bır:i;"
 

num ve amaçlarından bir kapris uğruna sökülmeksizin, daha kolay ulaşılabi.lir bir duru

ma konmuştur.
 

Daha genel bir eterleşmeye doğru ilk adımdır bu. Bugün kullanılabilir durumda ;ıanLU"l .

olan renkli slaytlarla, bu süreç daha da ileri götürülebilir: herhangi bir küçük kasaba ki :ek fle~· 

taplığı ya da müzesi çok daha geniş bir duvar resimleri koleksiyonunu ödünç alıp, bir ligine :: 
prejeksiyon salonunda gösterebiliyor. Yalıtılmışlıktan gelen ilkel yerel tekel gibi, el koy fazla b:r-. 
ma ve sömürme yoluyla yapılan metropol tekeli de ortadan kalkmıştır. Bu örnek başka Bu 
bir sürü etkirtlik için de geçerlidir. Kentin ideal misyonu, bu kültürel dolaşım ve yayılim ...ızelL-:" 
sürecini daha da geliştiımektir; bu yolla, bir zamanlar büyük kentin tekelci çıkarı için tap lıkl'a.n . 
elinden çekilip alınmış çeşitli etkinlikler, bugün ikincil durumda olan birçok kent mer istek b~_ 

kezine yeniden kazandınlacaktır. tilir. B
Bölgesel kaynakların yerine geçen bir şeyolmaktan çok onlara götüren bir kılavuz nan kii-. 

olarak müze düşüncesi, ideal bir kentler-arası işbirliği düşüncesi olmaksızın kendiliğin istek, <"J. 

den geliştiği için, bu örnek daha da yararlıdır. Son kuşakta, sanayiden ve iş dünyasın merkezt: ~ 

dan, bundan önce birkaç merkezde yüksek derecede merkezileşmiş işlevleri genişleten B'" 
ve yayan, bir dereceye kadar merkezlikten çıkaran benzeri süreçlerin işlemekte oldugu tek tek:-:' 
na değin birçok işaretler alınmaktadır. Anakara ölçeğinde banka, market, büyük mağa bir kiti'..F 
za, otel, fabrika birimleri zincirleri örgütlenmektedir; ve bu yayılmanınamacı, hep biline ulaşım 

geldiği gibi finans tekelleri kurmak ve rakipsiz kazanç sağlamak -bazen yalnızca gözü nebil f-: 
doymaz egolara yeni ufuklar açmak- olsa da, örgütlenme yöntemi, sürecin, özellikle uluslar. __ 
metropol alanlarında, başka birçok etkinliğin tohumlarını da birlikte sürükleyerek yürü kadar -t..~ 

mekte olduğunu gösteriyor. Şirketin kontrolünü sağlamak için geliştirilmiş teknik ko H('~ 

laylıklar, aynı zamanda, küçük birim içinde daha özerk bir çalışmayı, iki taraflı işleyen şişmelen 

karşılıklı bir iletişim ve yönetim sistemini destekleyecek olan bir ekonomiye katkıda bu kitap" j 
lunacaktır. bir s' te. 

O zaman, kent kapsamındaki eski işlevlere, benim işlevağı dediğim, görünmez de, tek ,.-' 
kentin çahsı aracılığıyla yerine getirilen yeni işlevler ekleniyor olması hiç de rastlantı de nimha!:. 
ğildir. Eski kapalı çevre gibi bu yeni ağ da, sınai, kültürel, kentsel bütün biçimleriyle 
hem iyi hem de kötü kullanımlarayatkındır. Fakilt daha da önemlisi, bu biçimin, günün 
gereksinimlerine organik bir yanıt olarilk birçok değişik yerde ortaya çıkmış olmasıdır. 

Kentin bu yeni imajı, kısmen bu yeni gerçekliklerin bi.r ifadesi olmak zorundadır. Bu ne
denle, hem eski metropol hem de yeni bitişik kentler, kentin temel parçalarını birbirine 
bağlamak yerine silmek, ortadan kaldırmak yolunu tutmuş oldukları için, ne yazık ki 
bunu gerçekleştiremeyecektir. 

Teknolojik olarilk, bu yeni ağın en kusursuz örneklerinden ikisi, bizim enerji ve ile
tişim sistemlerimizdedir: elektrik enerji ağında özellikle belirgindir bu. Merkezi bir 
enerji sisteminin genişleme sınırları çok belirlidir. Belli bir noktadan sonra, taşımada or
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"erden bir taya çıkan kayıplar aşın bir düzeye yükselmekle kalmaz, fakat merkez istasyonundaki 
r.ir müze bir arlZa, ya da iletim tellerinde yerel bir kopma her noktada büyük güçlüklere neden 

;iıları hem olabilir. Elektrik enerjisi ağı iseı tersine, kimi büyük kimi küçük, kimi su gücüyle kimi 
:'2.ris'te de kömürle çalışan, geniş bir alanaı çoğu kez binlerce mil kareye dağılmış bir enerji fabrika

iDuda da ları ağıdır. Bu fabrikalardan bazıları tek başlanna doğrudan kendi topluluklarma enerji 
>:~de bu du sağlayabilirler, bazılannınsa alanları daha geniştir.
 
_~ .İnsan on
 Bu sistemde her birim bir dereceye kadar kendine yeterlidir ve kendi kontrolü ken
ek öğle so di elindedir, olağan durumları karşılar. Fakat birbirine bağlanmış oldukları içinı güç is
rmek iste tasyonları bütün bir sistem oluşmrurlar: bu sistemin parçaları, nispeten bağımsız olmak
}zgün ko la birlikte, istendiğinde bir blitün olarak çalışabilir ve belli bir bölgedeki eksikliği ta

.:- bir duru mamlayabilir. Bu istek sistemin herhangi bir noktasında yapılabilir, ve sistem bir bütün 
olarak buna yanıt vermek için kullanılabilir. Bütün, parçanm emrinde ise de, onun ne 

:. durumda zaman kullanılacağını, ne kadaWı! alınacağuu saptayacak olan, yerel kullanıcıdır. Bir 
{asaba ki tek merkezi güç istasyonu, ne kadar büyük olursa olsun, bütün ağın yeterliliğineı esnek

alıpı bir liğine ya da güvenirliğine sahip olmayacaktıri ayrıcaı ağ modelinin gerektirdiğinden 
~ıbi, el koy fazla büyüyemez. 
,:-nek başka Bu model yalnızca teknolojiye özgü değildir: kültür alanıyla da koşutluğu vardıri 

'e yayılım özellikle, İngiltere'deki Ulusal Kitaplık'taki kitap ödünç alma sisteminin işleyişinde. Kİ
çıkarı için taplıktan kitap alacak kimse, küçük bir kasaba şubesinde aradığı kitabı bulamazsa, bir 

... kent mer- istek belgesi doldururi bu belge, ilin ana kentinde bulunan bölge kitaplık merkezine ile
tilir. Bölge kitaplığında, bölgedeki bütün katılımcı kitaplıkların bir kataloğu vardır, ara

',ir kılavuz nan kitap merkezi bölge kitaplığında yoksa bunlardan yararlanılabilir. Bu da olmazsa, 
.:endiliğin istek, bütün katılımcı kitaplıkların tüm kaynaklarının kontrolünü elinde tutan ulusal 

, c1ünyasın merkeze gönderilir. 
, genişleten Böylece, geniş kapsamlı bir yerel kitaplık olmadığı durumlarda, bu sistem içinde 
:..te olduğu tek tek her birim, en büyük kentin yerel kitap okurlarına sunabileceğindendaha geniş 
yük mağa- bir kitap koleksiyonuna sahip olmaktadır. Elimizdeki kataloglama, kopyalama ve hızlı 

[ hep biline ulaşım kaynaklarıyla, kırsal alandaki bir köy, az sayıda metropolün sahip olmakla övü
. ızca gözü nebileceği genişlikte inceleme ve araştırma kaynaklarına sahip olabilirdi -en azmdan, 
:., özellikle uluslar, bugün askeri üslere harcadıkları paranm yarısını kitaplık bütçelerine ayıracak 

""rek yürü- kadar cömert davranabilselerdi. 
eknik ko Her iki örnekteki çıkış noktasına dikkat edelim. Büyük kaynaklar artık topografik
 

".1nı işleyen şişmelere ya da yukardan merkezi kontrola bağlı değildir. Hem elektrik güç ağı hem de
 
:-.:atkıda bu- kitap ödünç alma sisteminde, en geniş olanaklar, bir yere toplanmak yoluyla değil de,
 

bir sistem içinde birbirine bağlanarak kullanıma hazır duruma gelmektedir: bu sistem

görünmez de, tek tek kullarucılar, yerel alan içinde örgütlü bir birime başvurma koşuluyla, gereksi

.ıstlantı de nim halinde şu ya da bu kaynaktan yararlanma olanağma sahip olmaktadır. Bu son ko

-içimIeriyle şul çok önemlidir: eğer kişi gereksinimlerini yalnızca kendi girişiıniyle uzak mesafedeki 
'lin, günün merkezi ajansla ilişkiye girerek sağlaına yollanm aramış olsaydı, bu tür kolaylıklardan 
, olmasıdır. ekonomik olarak yararlanamazdı: sistemin tümü ancak yayılma ve birbirine eklemlen
"dır. Bu ne me yoluyla etkin bil' işlev görebilir. Bu türden ağlarm bir başka yararı, farklı büyüklük
m birbirine teki birimlerin yalnızca bütüne katılmalarına değiL, fakat ellerindeki eşsiz kaynakları bü
:-!e yazık ki tüne sunmalanna da izin vermektedir: böylece, elinde çok değerli bir el yazması koleksi

yonu olan küçük bir kitaplık, yeterince yararlanlmasını sağlamak üzere bunları daha 
. ,erji ve ile büyük bir kuruluşa teslim etmek zorunda kalmamaktadır:daha büyük bir örgüt tarafın
.(erkezi bir dan yumlmaksızın, isteklerde bulunmak, istekleri ulaştırmak, alınacak kararları etkile
'-Şımada or- rnek yoluyla bütünün etkin bir parçası olabilmektedir. Bu da bölgeye, evrensel süreci 
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önlemeksizin -aslında belki de cesaretlendirerek- kendi özerkliğini getirmektedir. 
Burada, hem daha küçük birimlerin çıkarlarını koruyabilen hem de metropoldeki 

büyük ölçekli örgütün çaprndan yararlanabilen yeni kentsel düzenlenme örneğini görü
yoruz. İyi düzenlenmişbir dünyada, böyle bir işbirliği sisteminin fizikseL, kültürel ya da 
politik hiçbir sınırı yoktur: Röntgen ışınları kah cisimlerin içinden nasıl geçiyorsa, o da 
coğrafya ya da ulus engellerini aynı kolaylıkla aşabilir. Hızlı ulaşım kadar telefotografi 
gibi bugünkü kolaylıklar da düşünüldüğünde,böyle bir sistem zamanla bütün gezegeni 
kucaklayabilir. Teknik, bugün büyük ulusal devletleri ve imparatorluklarıavucuna al
mış olan, büyük toplu jenosit hazırlıklarından, ya da temelde, satın alman malların za
manı gelmeden eskimesinden ve moda dışı kalmasından, karlı ve hızlı bir para dolaşı
mına göre ayarlanmış aşırı üretimden kendini kurtarır kurtarmaz, bu türden büyük öl
çekli kültürlerarası kurumların daha yetkinleştirilmesi.için zengin olanaklar bulabile
cektir; görünür ve görünmez yeni bölgesel kent de, temel aracı olacaktır bunun. 

Bn da bize gösteriyor ki, kentin zenginliklerini yarahna ve dağıtmada eski tarihsel 
metropolde ya da bugünkü bitişik kentler kÜIDesinde uygulanandan daha organik bir 
yöntem gerekmektedir. Kentin, bir zamanlar iletişim tekelinin ve politik kontrolünün 
zorladığı eski sınırlandırmalan, yalnızca rakamları büyütmekle ya da yalnızca yolları ve 
binaları artırmakla aşılamaz. Süreçlerini, işlevlerini ve amaçlarını yeniden düzenleme
den; nüfusunu, karşılıklı ilişkiyi, Ben-Sen ilişkilerini, yerel gereksinimler üzerindeki ye
rel kontrolu kolaylaştıranbirimler içinde yeniden dağıhnadan,kentte herhangi bir orga
nik düzelme olanaksızdır.Göriinmeyenkente yeni imajını, verdiği ve her gün geli..ıtirdi
ği hizmetleri sağlayacakolan, Taş Devri arabası değil de elektrik ağı sistemidir. Bu geliş
meyLe değiştirilecek olan şeyse, yalnızca kentin modeli değil fakat kenti oluşturan her 
türlü kurum, örgüt ve birliktir. Bu kökten yenileşmede, büyük üniversiteler, kitaplıklar 

ve müzeler, kendi kendilerini yeniden düzenleyebilir1erse, eski kentin yaratılmasında 

kendi öncellerinin yaphğı gibi, yol gösterici oLabilirler. 
Yeni bir kent düzeninin yapı taşları, eğer olguları doğru olarak yorumluyorsam, 

hemen elimizin altında duruyor. Fakat bugünkü politik sistemlerin onları kötü kullan
maya ve saptırmaya devam etme olasılığı yüksektir. Toplumsal amaçta herhangi bir de
ğişiklik, ya da üretimi daha yüksek insani i1işkilere uydurma girişimi olmaksızın, bu
günkü mekanik-elektronik olanaklarııruzınbüyük ölçüde genişletilmesibeklentisi boşu
nadır. ÇağcıL kapitalist girişimin her zamanki aldatmalarına ve çürümesine kuramsal 
olarak bağışıklı olan Sovyetler Birliği gibi ülkeler -benzeri erdemli ktlık değiştirmeler al
tında- bürokrasinin iktidar egemenliğini ve merkezileşmişotoriteyi, özgür insani birlik 
ve özerk gelişim aleyhine genişletme kandırmacalarınagöze görünür derecede açıktır. 

Ama bu yeni düzenin temelsözverisi, bir yüzyıl önce Emerson tarafından dile geti
rilmişti: "Uygarlığımız ve bu düşünceler, dünyayı bir beyine indirgiyoL Dünyanm telg
raf ve buhar tarafından nasıl insanlaştırıldığınabakın." Bu düşünce günümüzde Teil
hard de Chardin tarafından bağımsız bir biçimde geliştirilmişti;fakat o bile bu sözveri
nin iki yana çekilebilen yapısını anlamamış, ya da bu yeni tehlikelerinden korunma ge
reksinimini görememiştir. 

Uygarlığımız, seçme yapabilecek, kontrol uygulayabilecek, her şeyden önce de 
özerk kararlar verip bunlara yanıt verebilecek bağımsız küçük merkezlerden yoksun 
olan, son derece merkezileşmişsüper -organik sistemin dur durak bilmeden genişleme
si ve büyümesi ile karşı karşıyadır. Gelecekteki kent kültürümüzün ta içinde yatan bu 
soruna verilecek etkili yanıt, her boyuttan canlı organi.zmaya ve insani kişiliğe adil dav
ranacak daha organik bir dünya tablosunun geliştirilmesinebağlıdır. GaliIeo, Bacon ve 
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:Jescartes'm bizim bugünkü yetersiz ve hatta tehlikeli biçimde modası geçmiş bilim ve 
:eknoloji kavramlarımız için yaptıklarını, bu organizma ve insan kavramını geliştirmek 

:çin yapacak olan düşünürler uzun zamandan beri çalışmaktalar. Fakat onların katkılan

:1ın bizim Sibernetik Tanrılarımızıtahtından indirebilmesi ve varlığımızın merkezine ya
~"mın imgelerini, güçlerini ve amaçlarını yeniden koyabilmesi için bir ya da iki yüzyıl 

daha geçmesi gerekebilir. 

Çeviren: M. H. Doğan 
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