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               KENT HAVASI, KENT-İNSAN İLİŞKİLERİ VE LATİFE TEKİN 
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Giriş 

 

Ġçinde bulunduğumuz kentin ‘yerli’si olabiliriz, o kente sonradan ‘göç etmiĢ’ de olabiliriz. 

Hangi tarafta bulunursak bulunalım, yaĢadığımız kentin tarihi sebebiyle hiçbirimiz kentimizin 

‘ilk sahibi’ değiliz. Yine de kentimizin ilk sahipleri ile kıyasladığımızda yaĢadığımız kentte en 

büyük değiĢiklikleri yapan ve karĢılığında en büyük değiĢiklikleri geçiren, kentimizin ilk 

sahipleri değil, bizleriz. Kent-insan arasındaki karĢılıklı değiĢim/dönüĢüm iliĢkisi giderek 

hızlanmakta ve kentleri değiĢtirdiğimiz ölçüde kendi yaĢamlarımızı da değiĢtirmekteyiz. 

Bugün artık Lefebvre’nin ‘hayatı değiştirmenin aynı zamanda mekânı değiştirmek olduğu’ 

düĢüncesinin
1
 zıttı da doğruluğunu ispatlamaktadır: 

Mekânı değiĢtirmek, hayatı değiĢtirmektir. 

 

Bu makalede amaçlanan, kent ile insan arasındaki karĢılıklı değiĢim/dönüĢüm iliĢkisini 

incelemektir. Ancak konunun geniĢliği nedeniyle izlenecek yöntem Ģu Ģekildedir: Öncelikle 

mekân-yer ayrımına değinilecek, ardından bir yer olarak kent kavramından bahsedilecektir. 

Bunu izleyen bölümde kent-insan arasındaki değiĢim/dönüĢüm iliĢkisine bakılmaya 

çalıĢılacaktır. Makalenin son bölümünde romanlarına gizli bir karakter olarak kenti ekleyen 

Latife Tekin’in kitaplarından örnekler incelenecektir. 

 

 

Mekân-Yer Ayrımı (Gerçekten Aynılar mı?) 

 

BaĢlıktaki soruya ‘evet’ cevabını vereceklerin sayısı az değildir. Baktığımız zaman, 

sözlüklerde bile mekân ile yer eĢanlamlı olarak gösterilir. Bunun nedeni, Ģüphesiz birbirinden 

ayrı düĢünülememeleridir. Bu iki kavramdan birini tanımlayacak olsaydık tanımımızda 

Ģüphesiz diğer kavram yer alırdı. Nitekim Türk Dil Kurumu’na göre yer; bir şeyin, bir 

kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği bir boşluk, mahal, mekân iken mekân; yer, 

bulunulan yerdir
2
. Buradan devam edecek olursak günlük hayatımızdaki kullanımları ile iki 

kavram arasında fark yoktur, ancak özel anlamlarına indiğimizde aralarındaki büyük fark 

ortaya çıkar. 

Bir örnekten ilerlemek gerekirse, mahallemizde yer alan bakkal bizim için bir mekânken 

kiracısı da olsak içinde yaĢadığımız ev, bir yerdir. Bu ayrımı yapmamıza neden olan Ģey ise 

fiziksel çevre ile kurduğumuz iliĢkilerin yoğunluğudur. Konuyu net olarak açıklayan cümle 

Ģudur: İnsanlar mekânlara anlam yüklediklerinde ve bir biçimde onunla ilişki kurduklarında, 

                                                 
1
 Lefebvre’den aktaran, SADRĠ, Hossein, Kent Hakkından Kentte Ġnsan Haklarına , Kentsel DönüĢüm ve Ġnsan 

Hakları, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul, Mart 2013 , syf. 20 
2
 www.tdk.gov.tr , mekân ile yer kelimeleri aratıldığında çıkan ilk anlamlar esas alınmıĢtır. 

http://www.tdk.gov.tr/
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ona değdiklerinde, mekân bir yer haline gelir
3
. Bu Ģekilde bakıldığında mekân ile yerin aynı 

Ģey olmadıkları, aksine aralarında büyük bir farkın olduğu görülür. Mekân, daha çok bizim 

dıĢımızda yer alan ve bizden bağımsız olarak varlığını sürdürebilen bir fiziksel çevreyi anlatır. 

Buna karĢılık yer ise, bir insanın mekânı anlamlandırması, bu mekâna bir değer yüklemesi ve 

daha çok da fiziksel çevreden bağımsız olarak kendi zihninde bir ‘yer imgesi’ oluĢturması 

Ģeklinde geniĢ bir anlama gelmektedir. Bir mekâna ‘yerleĢme’ amacıyla geldiğimizde, o 

mekânda kuracağımız binada sadece tuğlalardan yararlanmayız. Ġnançlarımız, gelenek-

göreneklerimiz, alıĢkanlıklarımız ve düĢünme biçimlerimizi de binanın tuğlalarına harç olarak 

katarız. Herhangi bir mekân oluĢturmayız böylece, yaptığımız Ģey bir yer edinmek
4
, 

kelimenin tam anlamıyla ‘yerleĢmek’tir. Zihnimizde canlandırdığımız ideal alanı gerçeğe 

çevirme uğraĢı, mekânı yere çevirme çabamızda itici güçtür. Ve bu itici gücün Ģiddetiyle 

elimizden gelenin fazlasını yaparız. Böylece mekân, yer edinme uğraĢımızda bir basamak 

haline gelir ve özel anlamıyla yerden ayrılır. Fiziksel çevre olarak belli bir ölçüde varlığını 

bizden bağımsız bir halde sürdürebilen mekân, tek yanlı olarak ona yönelip onu 

anlamlandırdığımızda yer haline gelir. Bundan sonra karĢılıklı olarak insan ile yerin birbirini 

değiĢtirme/dönüĢtürme süreci baĢlar. OluĢturduğumuz ilk-yer her zaman zihnimizde bir imge 

olarak kalır, bu imgeyi gerçeğe dönüĢtürmeye yönelik her hareketimizse artık yaĢayan bir 

çevre haline gelen yerden karĢılık görmemize neden olur. Bu karĢılık da yeri değiĢtirdiğimiz 

ölçüde değiĢmemizdir. 

 

Mekân ile yer arasındaki ayrımı belirtmek kentleri de bir yer olarak düĢündüğümüzde anlam 

kazanacaktır. Her kent, insan eliyle kurulur, sonrasında insanlarla beraber tarih sahnesinde var 

olur, hatta bazen insanlardan daha fazla önem kazanır. Bir kenti ele geçirmek için binlerce 

insan feda edilebilir ya da bir kent, tarihi sebeplerle bir savaĢta bombalanmaktan kurtulabilir. 

Bunların hepsinin sebebi insanların o kentleri bir mekân olarak görmesi değil, yer olarak 

görmesidir. 

 

 

Bir ‘Yer’ Olarak Kent 

 

Kent, farklı bilim insanları tarafından farklı Ģekilde yorumlanmaktadır. Prof. Dr. Ġlhan Tekeli, 

bir yerleĢmenin kent olarak değerlendirilebilmesi için gereken 5 temel değiĢken üzerinden 

tanımını kurarken
5
 Kıvılcım-Birol Ertan makalelerine

6
 farklı kent bilimcilerin tanımlarını 

almıĢlardır. Sonuç olarak vardıkları nokta ise kenti tanımlamada önemli olanın içinde yaĢayan 

insanları da değerlendirmek olduğudur
7
. Keza bir kent, içinde yaĢayanlarla anlam kazanır. 

Aynı Ģekilde içinde yaĢayanlara da bir Ģeyler kazandırır. Bunun nedeni, kente gelen insanların 

bir mekânı yere çevirmeleridir. 

Feodal dönemin karanlık baskısından kente sığınan insanlar, imgelerinde bu kentleri 

kurtuluĢları olarak görürler. Önceki dönemin olumsuzlukları akıllarında, daha iyi bir yerleĢim 

bölgesi kurma isteği içlerinde kentleri inĢa ederler. Bu inĢa, yeni binaların yapılmasının 

                                                 
3
  Yazarın cümlesi alınmıĢtır. GÜRKAġ, Ezgi Tuncer, Kentte Barınma Hakkı: Kim Ġçin? Samatya’da ‘Zorunlu’ 

Göçmenlerin ‘Yer-Kurma’ Pratikleri, Kentsel DönüĢüm ve Ġnsan Hakları, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 

Ġstanbul, Mart 2013, sy 167 vd. 
4
 A.g.e  syf. 166 

5
 Bu değiĢkenler üretim özelliği, büyüklük, yoğunluk, heterojenlik ve bütünleĢmedir. TEKELĠ, ;Ġlhan, Kent 

Kentli Hakları KentleĢme ve Kentsel DönüĢüm, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Ġstanbul 2011, syf. 18 
6
 ERTAN, Kıvılcım Akkoyunlu/Birol, Kentli Hakları: Kent ve Ġnsan Hakları Bağlamında Kentsel Hizmetlere 

EriĢim Hakkı, Kentsel DönüĢüm ve Ġnsan Hakları, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul 2013, syf.48 

vd. 
7
 A.g.e syf. 49 
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yanında yeni bir anlayıĢın geliĢtirilmesidir. Bu anlayıĢ, ünlü bir Alman deyiĢiyle ifade 

edilebilir: 

Kent havası insanı özgür kılar. 

Bu anlayıĢ, yeni kentli insanın her zaman zihninde yer alır ve zamanla yeni özellikler 

eklenerek değiĢir, geliĢir. AnlayıĢ geliĢtikçe insanın kente dair zihnindeki imge de değiĢir, 

böylece insanın kente bakıĢı değiĢir. 

Aydınlanma Dönemi’nde kentler kültürel devrimin yaĢandığı yerler olurken, Sanayi Devrimi 

ile makineleĢmenin nesnesi (belki de kurbanı) olurlar. Bunların hepsinin nedeni insanların 

kentleri artık bir mekândan farklı olarak bir yer Ģeklinde tasvir etmeleridir. Ortaçağ’ın kenti 

bir ‘öcü’ gibi gören mekânsal anlayıĢı çoktan yerle bir edilmiĢ, insanlar yaĢadıkları veya 

geldikleri kentler ile değerlendirilir olmuĢlardır. Yukarıda da belirtildiği üzere kent-insan 

arasındaki bu birbirini değiĢtirme/dönüĢtürme iliĢkisi kentin bir yer olmasının sonucudur. 

Çünkü insan fiziksel olarak bir mekâna bağımlı ise de, zihinsel olarak mekândan 

dönüĢtürdüğü yere bağımlıdır. Onunla yaĢar, onunla ölürüz. Gittiğimiz yerlerde zihnimizdeki 

imgeye benzer yerler ararız, mümkünse dönüĢtürürüz. Kırsaldan veya baĢka bir kentten kente 

gittiğimizde bu yeni ‘mekân’ı yere çevirmenin yollarını ararız. Her uğraĢımız bize farklı 

Ģekillerde geri döner. Gelenler ve gidenlerle ‘kentin havası’nı sürekli değiĢtirir, Ģüphesiz ki 

değiĢen havadan etkilenerek sürekli değiĢiriz. 

 

 

Kent-İnsan İlişkilerinde Karşılıklı Değişim/Dönüşüm 

  

1. Kentlerin Değiştirilmesi ve Kentsel Dönüşüm 

 

Ġlk kent yerleĢmelerinin MÖ 3500 civarında Mezopotamya’da ortaya çıktığını düĢünürsek 

kabaca bir hesapla 5500 yıldır kentleri değiĢtirip dönüĢtürmekle uğraĢtığımız söylenebilir. 

Kentlerin ilk ortaya çıkıĢından modern zamanlara kadar kent algımız çok değiĢti. Yeri geldi 

her bir kentin ayrı bir devlet olduğu sistemler kurduk, yeri geldi kentlerin etrafını surlarla 

çevirdik. Bazen de kentin bulunduğu doğada değiĢiklikler yaptık. Örneğin Sümerliler, 

ilerlemenin baĢtan çıkarıcı tuzağına kapılarak
8
 kurak iklimin etkilerini bir nebze azaltmak için 

sulama kanalları inĢa ederler. Bu değiĢiklik, ilk baĢlarda etkili görünse de neticede kentin 

bulunduğu coğrafyada tuz miktarının artmasına, dolayısıyla tarımsal faaliyetlerin son 

bulmasına neden olur. Kentler ayakta kalma mücadelesi verseler de pek çoğu bunu 

baĢaramaz. Ġnsanlarsa çoktan kentleri terk etmiĢlerdir. Kentlerde yaptığımız bilinen ilk 

değiĢiklik, felakete neden olarak etkisini bugün dahi gördüğümüz sonuçlara sebep olmuĢtur.
9
 

 Ortaçağ’da kentlerden korkarak kendimizi feodal beylere emanet ettik, sonra bu 

yanlıĢımızdan döndük ve kentin özgür havasını içimize çektik. Bu dönemde kentlerdeki ilk 

değiĢikliği yaptık: Burg denilen müstahkem mevkilerin dıĢında tüccarlar tarafından 

oluĢturulan fauburg’lar yani burg dıĢı yerleĢimler ortaya çıkardık.
10

 Zamanla bu fauburg’lar 

burg’lardan daha önemli hale geldi, ticaretin yapıldığı kentlere dönüĢtü ve eski dostumuz 

kentlerde yaĢam yeniden canlandı. Kentte yaĢayanların fauburg’larda yaptıkları değiĢiklikler 

azar azar özgürlüklerini kazanmalarına yardımcı oldu. Tüccarlar bu özgürlüklerini kullanarak 

feodal sistemin ekonomik olarak çökmesine neden oldular. Pazarın geniĢlemesi ile lonca 

sistemini zayıflattılar ve üretimi o dönemin köylerine taĢıyarak yeni kentlerin oluĢumunda 

                                                 
8
 WRIGHT, Ronald, Ġlerlemenin Kısa Tarihi, Aylak Kitap, Ġstanbul 2012, syf. 81 vd. 

9
 Wright, 4000 yıl sonra bile arazinin beyaz ve kurak olduğunu belirtir. A.g.e syf. 82 

10
 HUBERMAN, Leo, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul 2013, syf. 37 vd. 
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etkili oldular.
11

 ‘Eve iĢ verme’ modeli sonrasında kentte kurulan ilk fabrikayla beraber 

kentleĢme oranı arttı ve kentler fiziken yeni bir yüz kazandı. 

Modern zamanlara geldiğimizde kentler artık surlarla korunmuyordu. GeliĢen teknoloji ile 

surların gereksizliği anlaĢılmıĢtı. Ayrıca sanayileĢme, kentleĢme ve bunlara bağlı olarak artan 

göç, kentin geniĢlemesi için alana ihtiyaç duyulmasına neden oluyordu. Artan nüfus ile 

birlikte insanlar arasındaki farklılık da göze çarpıyordu. Bu farklılıklar, kentleri de 

etkiliyordu. Göçler artıp kente gelen insanların niteliklerinde değiĢiklikler oldukça kentlerin 

de nitelikleri değiĢiyordu. Modern kentlerin oluĢumu ile yeni kent türleri ortaya çıkmıĢtı: 

Üniversite kenti, turizm kenti, sanayi kenti vs.. Ġnsanların ve dolayısıyla kentlerin 

niteliklerinde farklılaĢmayla beraber bütün yönetimler birer cazibe merkezi haline gelmek için 

kente ait pazarlanabilir bir imaj oluĢturma çabası
12

 içine girerek kent projelerine ve kentsel 

dönüĢüm planları ile çevre planlamacılığına verilen önemi arttırmıĢlardır. Ülkemizden örnek 

vermek gerekirse Ġstanbul’da yapılan büyük kongre merkezleri, yeni stadyumlar, büyük 

alıĢveriĢ merkezleri ile yapılması planlanan 3. köprü, yeni havalimanı ve kentsel dönüĢüm 

projelerinin ortak amacı Ġstanbul kentine bir dünya kentine yaraĢır bir simaya ulaĢtırmaktır. 

Ġnsanların kente yönelik faaliyetlerin aĢırı olduğu bir dönemde yaĢamaktayız. Öyle ki bütün 

Ģehirler birer inĢaat alanına dönmüĢ durumda. Yerel yönetimler, kentte yaĢayanlara daha iyi 

bir kent oluĢturma amacını taĢıyarak her gün yeni projelere imza atmakta veya yeni projelere 

baĢlamaktalar. Kentler, parçası oldukları ülkenin ekonomik ve toplumsal düzeninin 

aynasıdırlar.
13

 Bu nedenle kentsel dönüĢüm çalıĢmalarını içeren bu projeler kentlerin tarihi 

alanlarını, kamusal mekânlarını ve risk altındaki bölgeleri ile görece daha kötü Ģartlarda 

yaĢayan insanların bulundukları mahallelere yönelik olduğu için daha fazla önem içeren 

faaliyetlerdir. Kentsel dönüĢüm planları diğer yöntemlere kıyasla daha fazla kullanılan bir 

yöntemdir. Ülkemizde de pek çok kentte bu yöntem TOKĠ aracılığı ile yürütülmekte ve 

kentlerin genelde içeride kalmıĢ yoksul bölgeleri ile risk alanları kentsel dönüĢüm projeleriyle 

değiĢtirilmek istenmektedir. Örneğin Ankara’da Keçiören, Çankaya, Mamak, Altındağ, 

Yenimahalle, Etimesgut, GölbaĢı ve Sincan bölgelerinde yeni projeler planlanmakta ya da 

yapılmalarına devam edilmektedir.
*
  Kentsel dönüĢüm, kentin sadece dıĢ yapısında değil, 

kentte yaĢayanların hayatında da etkiler doğurduğu için dikkatli yapılması gerekmektedir. 

Ancak bugün için bu yöntemle insanlar genellikle yerlerinden edilmekte ve mağdur 

bırakılmaktadır.
**

 Bunların nedeni de içimizden gelen ve karĢı koyamadığımız kenti 

değiĢtirme/dönüĢtürme isteğidir. 

Günümüzde bu faaliyetleri planlama, hayata geçirme yerel yönetimlerin inisiyatifinde olduğu 

için ortak yaĢam alanımız olan kentler belki de istemediğimiz değiĢikliklere konu olmaktadır. 

Bugün, bulunduğumuz kente ilk yerleĢenlerin kurdukları kentlerden çok farklı kentlerde 

oturmaktayız. Hatta kentlerimizin eski halini özlemekte ve kentin her köĢesinde eskiye ait bir 

iz aramaktayız.  

 

2. Kent Havasının Modern İnsan Üzerindeki Etkileri 

 

Kent havası geçmiĢten bugüne içinde yaĢayan insanlar üzerinde farklı etkiler yaratmıĢtır. 

Modern insan üzerindeki etkilerini de iki açıdan incelemek gerekmektedir. Kent, geniĢ bir 

                                                 
11

 Feodal dönemin son bulmasına neden olan olaylar için daha ayrıntılı bir anlatım Leo Huberman’ın kitabında 

yer almaktadır. 
12

 SADRĠ, Senem Zeybekoğlu, Kentsel DönüĢüm ve Kentte Ġnsan Hakları, Kentsel DönüĢüm ve Ġnsan Hakları, 

Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul 2013, syf. 1 
13

 KELEġ, RuĢen, 100 Soruda Türkiye’de KentleĢme, Konut ve Gecekondu, Cem Yayınevi, Ġstanbul 2014, syf. 

24 
*
 Bilgi http://www.ankara.bel.tr/genel-sekreter-yardimcisi*mar-ve-sehircilik-dairesi-

baskanligi/metropoliten/nazim-mar-planlama-sube-mudurlugu/kentsel-donusum-projeleri sitesinden alınmıĢtır. 
**

 Ġzleyen bölümde bu durumun insanlar üzerindeki etkisi daha kapsamlı incelenecektir. 

http://www.ankara.bel.tr/genel-sekreter-yardimcisi*mar-ve-sehircilik-dairesi-baskanligi/metropoliten/nazim-mar-planlama-sube-mudurlugu/kentsel-donusum-projeleri
http://www.ankara.bel.tr/genel-sekreter-yardimcisi*mar-ve-sehircilik-dairesi-baskanligi/metropoliten/nazim-mar-planlama-sube-mudurlugu/kentsel-donusum-projeleri
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perspektiften bakıldığında kentte yaĢayan (belki yıllardır, belki göçle gelip birkaç yıldır orada 

bulunan) insanları etkilediği gibi, daha özel bir yaklaĢımla varacağımız bir Ģekilde kente 

sonradan göç eden insanları da etkilemektedir. Bu iki ayrım, ülkemizde tartıĢma konusu olan 

belli baĢlı konularda da kentini göstermektedir. Örneğin Gezi Parkı eylemleri, kentte yaĢayan 

insanlar ile kentli hakları kavramlarıyla değerlendirilmeye müsaittir. Aynı Ģekilde yıllardır 

tartıĢılan ve henüz bir sonuca varılamayan kent-kırsal (veya köy) ayrımı ile ‘kentteki 

köylüler’
14

 tabiri aĢağıda değinilecek olan göç eden insanların kentten nasıl etkilendikleri ile 

ilgilidir. 

Genel çerçevede kentlerin insanları nasıl etkilediğini inceleyerek baĢlamak gerekirse ilk 

inceleme konumuz kent hakkı, kentte insan hakları, kentli hakları
*
 olmalıdır. Kentlerin 

geliĢmesi ve özellikle 20.yüzyıldan itibaren sanayileĢme ve kentleĢmenin hızlanmasıyla 

kentte yaĢayan nüfus oranı artmıĢtır. Bunda, köylerden kentlere yapılan göçlerin de etkisi 

olduğu açıktır. Artan nüfus ile henüz sanayileĢmelerini tam sağlayamamıĢ olan ülke 

kentlerinde belli baĢlı sorunlar baĢ göstermiĢtir. Nüfusun artması ile ortaya çıkan iĢsizlik, 

kentin geniĢlemesine ve kentsel hizmetlerin yeteri kadar sağlanamamasına neden olan 

gecekondulaĢma, yeni gelen insanların sağlık, eğitim, güvenlik konularında yaĢadığı 

problemler ortaya çıkan belli baĢlı sorunlardır. Ayrıca 20. yüzyılın son çeyreği ile baĢlayıp 21. 

yüzyılda da etkisini artarak hissettiren yönetimlerin ĢeffaflaĢması durumu üzerine kentte 

yaĢayanların kent üzerindeki kararlara katılması da tartıĢmaya açılmıĢtır. Sorunların çözümü 

için arayıĢta olan bilim insanları çareyi kent hakkında ve bunun modern sorunlara 

uygulanmasında bulmuĢlardır. 

Kent hakkı kavramını bilim dünyasında ilk ortaya atan kiĢi Fransız sosyolog ve kent bilimci 

Henri Lefebvre’dir.
15

 Lefebvre’nin kent hakkı, günümüzde kentli hakları ile kentsel haklara 

dönüĢ(türül)müĢtür. Nitekim Lefebvre’nin kavramı, herkesin kente ulaĢma ve kentte yaĢama 

hakkı olarak değerlendirilirken kentli hakları, herkesin kentte uygun koĢullarda yaĢamasını 

sağlayacak hakları içermektedir. Böylece kentte yaĢayan herkesin sahip olacağı haklar ile 

kentlerin yaĢadığı problemlerin önüne geçileceği düĢünülmüĢtür. Bu yüzden bir bakıma insan 

haklarının yerelleĢtirilmesi
16

 olan kentli hakları, kentte insan hakları kavramları uluslar arası 

alanda içeriği doldurularak belgelere konu olmuĢ ve yerel yönetimlerin imzasına açılmıĢtır. 

Gerek dünya çapında (Dünya Kent Hakkı ġartı gibi) gerekse bölgesel olarak (Avrupa Kentsel 

ġartı gibi
**

) ilan edilen belgelerle kentli hakları ve kentte insan hakları kentlerde yaĢayan veya 

belli bir süre bile olsa kentte bulunan insanların yerel yönetimlerden istemesi mümkün 

taleplerinin bir çerçevesini oluĢturmuĢtur. Senem Zeybekoğlu Sadri’nin belirttiği üzere kentte 

yaĢayanların sahip olduğu on dört hak Ģunlardır: EĢitlik ve ayrımcılığa uğramama hakkı, 

barınma hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, çalıĢma hakkı, güvenlik hakkı, katılım ve 

demokratik temsil hakkı, uyumlu geliĢme hakkı, çevre hakkı, altyapı ve kamusal hizmetlerden 

yararlanma hakkı, ulaĢım hakkı, kültür hakkı, dinlence ve spor hakkı ile bilgi edinme hakkı. 

Her bir hak, kent insanının kentin havası nedeniyle sahip olması gereken hak olarak 

görüldüğü için, bu hakların insanların kentten etkilenmelerinin bir sonucu olduğunu söylemek 

yanlıĢ olmayacaktır. Kentlerde yaptığımız değiĢiklikler, nihayetinde bu haklara sahip olmamız 

zorunluluğunu doğurmuĢtur. Örneğin kentsel dönüĢüm projeleri ile yoksul insanların mağdur 

bırakılmaması için barınma hakkının varlığı elzemdir. Her bir ayrı hak, kentin insanlar 

üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik taleplerdir ve hakların kapsayıcı olması 

                                                 
14

 TEKELĠ, Ġlhan, Türkiye’de Kentlerdeki Kültürel OluĢum Üzerine DüĢünceler, Kent Kentli Hakları KentleĢme 

ve Kentsel DönüĢüm, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Ġstanbul 2011, syf. 166 
*
 Kapsayıcı bir Ģekilde kentsel haklar kavramı da kullanılabilir. 

15
 SADRĠ, Senem Zeybekoğlu, Kentsel DönüĢüm ve Kentte Ġnsan Hakları, Kentsel DönüĢüm ve Ġnsan Hakları, 

Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul 2013, syf 3. 
16

 ÖKMEN, Mustafa, Bir Ġnsan Hakkı Olarak Kentli Haklarının GeliĢtirilmesi ve Yerel Yönetimler, Kentsel 

DönüĢüm ve Ġnsan Hakları, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul 2013, syf. 26 vd. 
**

 Avrupa Kentsel ġartı 2’nin manifesto niteliğindeki belgesi için https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1302971 
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nedeniyle örneğin altyapı ve kamusal hizmetlerden yararlanma hakkı, kente sonradan gelmiĢ 

ve zor koĢullarda gecekonduda yaĢamak zorunda kalan insanlar için önemli olduğu ölçüde 

kentin yerlileri için de önemlidir. 

Burada konumuz yoksulluk ile alakalı olarak meseleye yaklaĢtığımızda kentte insan 

haklarının kentte yaĢayan insanların sadece durumunu korumayı değil, aynı zamanda sosyo-

ekonomik açıdan durumlarını da geliĢtirmelerini sağlayabileceğini görürüz. Barınma hakkı, 

temel ölçüde insanların gayrimeĢru yollarla evlerinden çıkarılmalarını engellerken çevre hakkı 

ile beraber düĢünüldüğünde olumsuz Ģartlarda yaĢamak zorunda kalan insanlar için bir umut 

kapısı olarak görünmektedir. Bu haklar ile insanlar daha iyi Ģartlarda korunmayı talep 

edebileceklerdir. Ancak burada karĢımıza çıkan sorun, yerel yönetimlerin bu taleplere cevap 

vermekte ya isteksiz ya da ekonomik açıdan güçsüz olmalarıdır. Bu da somut adımlar 

atılmasını engellemektedir. 

Kentlerin insanlara yeni haklar kazandırmak dıĢındaki etkilerine bakacak olursak küreselleĢen 

dünya ve bu yolda inĢa edilmesi amaçlanan dünya kentleri düĢüncesi ile karĢılarız. Bir önceki 

bölümde değinildiği üzere, dünya kenti inĢa etmek için değiĢtirdiğimiz kentler algılarımızı, 

düĢünme tarzlarımızı, yaĢama bakıĢ açılarımızı da etkileyerek bizi de değiĢtirmektedir. 

Nitekim birkaç on yıl öncesine kadar tüketim toplumunun kalesi olarak adlandırılabilecek 

alıĢveriĢ merkezleri bu kadar yaygınlaĢmamıĢ iken kentte yaĢayan insanların vakit geçirme 

Ģekilleri bile farklıydı. Tüketim toplumunun geniĢlemesinin tek sebebini kentlerde yapılan 

alıĢveriĢ merkezlerine bağlamak sığ bir bakıĢ olacaktır, tabiî ki farklı etkenler de vardır. 

Ancak alıĢveriĢ merkezlerinin hayatımızda meydana getirdiği değiĢikliklerin yadsınmaması 

gerekmektedir. Nitekim bugün için alıĢveriĢ merkezleri arasında bile bir fark ortaya çıkmıĢ ve 

ekonomik durumlarına göre kentli insanlar farklı alıĢveriĢ merkezlerini tercih eder hale 

gelmiĢlerdir. Ġçerisinde yer alan mağazalarıyla bir alıĢveriĢ merkezi hedef ve müĢteri 

kitlesinin kim olduğu konusunda bize bilgi verebilmektedir. Bunun ardında yatan sebep, 

kentin insanlara değiĢik imkânlar sunması ve bu değiĢik imkânlara uygun yerlerin insanlar 

tarafından inĢa edilmesidir. Kent ile insan arasındaki karĢılıklı değiĢim/dönüĢüm iliĢkisi bir 

kez daha kendini göstermektedir. Keza Ġzmir’in Aliağa ilçesindeki bu iliĢki çarpıcı bir Ģekilde 

ortaya çıkmaktadır. Yakınlarında yer alan diğer ilçeler gibi ufak bir ilçe olan Aliağa, petrol 

rafinerisini kurulması bambaĢka bir yapıya bürünmüĢ ve kendisiyle beraber içinde yaĢayan 

insanları da etkilemiĢtir. Kent, göç alan bir kent durumuna gelmiĢtir. 

Kent havasının geçmiĢten günümüze kadar insanları özgürleĢtiren, zenginleĢtiren, 

fakirleĢtiren veya aynı sınıftaki insanları bir araya getiren bir etkide bulunduğunu 

söyleyebiliriz. Günümüzde ise insanlar, kent havasından dolayı kentin dıĢında yer alan sitelere 

yerleĢmekte olup kentten bir nebze olsun uzaklaĢma gayreti içerisine girmiĢlerdir. Yani bugün 

için kentin yoğunluğu, insanları uzaklaĢma yönünde etkilemekte ve insanlar yalnızlığı 

seçmektedir. Kentin dıĢında, bir tepenin üzerinde adeta yalnız baĢlarına duran binalar inĢa 

ederek insanlar, tercihlerini belli etmekte ve kent havasından olabildiğince az etkilenmeye 

gayret etmektedirler. 

 

Kent-insan iliĢkilerinde dikkatimiz çekmesi gereken bir nokta da daha özel bir bakıĢ açısıyla 

yakalayacağımız göç durumudur. Türkiye’de göç hareketleri kentleĢmenin hızlandığı Ġkinci 

Dünya SavaĢı sonrası dönemi takip ederek hızlanmıĢtır.
17

 Bu dönemdeki göç hareketlerini 

‘köy mü itiyor, kent mi çekiyor?’ tarzında bir soruyla anlama çalıĢmaları neticede köye 

yönelik yatırımların arttırılması sonucuna varıyordu. Çünkü köyün ittiğini kabul ettiğimizde 

köyün handikap yaratan durumlarını törpülememiz gerekirken kentin çektiğini kabul 

ettiğimizde kentler ile köyler arasındaki farkların azaltılması gerektiği çözümüne sahip 

                                                 
17

 TEKELĠ, Ġlhan, Türkiye’de KentleĢmeyi KavrayıĢın GeliĢimi, Kent Kentli Hakları KentleĢme ve Kentsel 

DönüĢüm, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Ġstanbul 2011, syf. 41 vd. 
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çıkılıyordu.
18

 Göç olgusunu anlama çalıĢmaları devam ederken insanlar göç etmeye devam 

etmekteydiler ve ‘sorun’ artık gelmelerini engellemekten ‘gelenlere ne olacağına’ 

dönüĢmüĢtü. Kentte daha önceden yaĢamakta olan kesim göçlerden dolayı rahatsızdı. 

Dolayısıyla bu rahatsızlıkları toplumsal bir tepki olarak kabul edebileceğimiz bir Ģekilde 

gelenleri ‘kentteki köylüler’ olarak görmek Ģeklinde tezahür etmiĢti. Böylece kendileri ile göç 

edenler arasına bir sınır koymuĢ oluyorlar ve gelenlerin eninde sonunda kültürel olarak ‘kent 

seviyesi’ne varacaklarını düĢünüyorlardı. Çünkü göç edenlerin gelmesi engellenememiĢti ve 

kent insanının kendince buna bir çözüm bulması gerekiyordu. O çözüm de kendi zihinlerinde 

kurulan köyden geçiyordu.
19

 Böylece sorun kültür farklılığı sorununa indirgenmiĢ oluyordu. 

Sorunun bir kültür problemine dönüĢmesi, toplumun ikili bir yapıya bürünmesi sonucunu 

doğuruyordu. Nitekim bugün bile bu yapıya rastlamaktayız. Hatta bu yapı kentlerimize bile 

yansımıĢ durumda. 

Pek çoğumuzun bulunduğu kentte gitmediği, gitmek istemediği, belki de gidemeyeceği 

mekânlar yer alır. Kentin bu kesimleri genellikle kent dıĢı sayılabilecek bölgeler olsa da 

kentin içinde kalmıĢ tek tük yerleĢim yerleri de bu sınıflandırmaya dâhil olabilir. Çoğunlukla 

göçmenlerden oluĢan gecekondu mahallelerinde insanlar akrabaları, hemĢerileri veya 

tanıdıklarıyla beraber yaĢarlar ve kentin (kentte önceden beri yaĢayan ‘kent sahiplerinin’) 

kendilerine karĢı olan ayrımcı davranıĢlara hep birlikte direnmeye çalıĢırlar. Bu gecekondu 

mahallelerinin çok hızlı bir Ģekilde geliĢtiğini görebiliriz. Bunun nedeni insanın toplumsal bir 

varlık olarak bir arada yaĢama ihtiyacı duymasıdır. Birlikte yaĢama ihtiyacı, benzer niteliklere 

sahip olan insanlarla birlikte yaĢama düĢüncesiyle birleĢince güçlü bir isteğe dönüĢebilir. 

Ġstek, büyük kente karĢı duyulan korkuya karĢı gelir ve ‘birlikten kuvvet doğar’ inancıyla 

insanlar birbirine benzer yapılarda, birbirine benzer Ģartlarda, birbirine benzer hayatları 

yaĢayarak kentli olmaya çalıĢırlar. Gayretlerinin karĢısında önlerinde engeller vardır. Kent 

onlara engeldir, bulundukları mahallenin sakinleri onlara engeldir, bazen kendi aileleri bile 

onlara engeldir.
20

 Kent kültürünü kabullenmeleri, kentli olmaları beklenen göçmenlerin önüne 

bu tarzda kuvvetli engeller koyulması durumu iyice karmaĢık hale getirmektedir. Kentli 

olmaları beklenen göçmenlerin bulundukları muhitler, kentsel dönüĢüm projeleri ile ortadan 

kaldırılmakta ve göçmenlerin barınma hakları ellerinden alınmaktadır. Keza özellikle 

yurtdıĢına yapılan göçlerde görülebileceği gibi kendilerine karĢı yapılan ayrımcı ve bazen 

ırkçı davranıĢlar eğitim, çalıĢma, sağlık haklarını tam veya yeterince kullanamamaları 

sonucunu doğurmaktadır. 

Köyden veya daha ufak bir kentten büyük bir kente göç eden insanlara karĢı kent çok 

acımasız davranabilmektedir. Yukarıda da bahsedildiği üzere kentsel dönüĢüm projeleri ile 

evleri ellerinden alınmakta ve kentli hakları ihlal edilmektedir. Ayrıca kent, içinde yaĢayan 

insanlar aracılığıyla onları ötekileĢtirmekte ve ayrımcılıkla karĢı karĢıya kalmalarına neden 

olmaktadır. Zor koĢullar altında yaĢam mücadelelerini veren insanlar ise bir çıkıĢ yolu 

aramaktadır. Bu noktada makalenin genelinde bahsedildiği Ģekliyle kent-insan arasındaki 

iliĢki bir kere daha kendisini göstermekte ve kentin değiĢtirmeye uğraĢtığı insanlar kentlerde 

değiĢiklik yapmaya baĢlamaktadırlar. Amerika’daki göçmen mahalleleri ile Almanya’daki 

Türk mahalleleri, göçmen insanların kente yönelik tepkisinin birer örnekleridir. Göçmenler, 

kentten olumsuz bir tepki gördükleri zaman kendi zihinlerindeki ideal kente dönmekte ve 

kendilerine benzer insanlarla yaĢadıkları mekânı rahat edebilecekleri yerlere 

dönüĢtürmektedirler. Kentin ve içindekilerin göç edenlerin olanaklarını geliĢtirmeden 

(geliĢtirmeye yanaĢmadan) göçmenlerden birtakım taleplerde bulunmaları göçmenlerin tepki 

                                                 
18

 A.g.e syf. 42 
19

 A.g.e syf. 43 
20

 Ailevi nedenlerle sınıf atlamayı sağlayacak sıçramayı yapamayan yoksul gecekonducular bulunmaktadır. Sibel 

Kalaycıoğlu ve Helga Rittersberger-Tılıç’ın çalıĢması için bkz. KentleĢme, Göç ve Yoksulluk 7.Ulusal Sosyal 

Bilimler Kongresi, Ġmaj Yayıncılık, Ankara 2002, syf 229 vd. 
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vermesine yol açmaktadır. Bu tepkiyi göçmenlerin habitus
21

larıyla açıklamak mümkündür. 

Bourdieu, habitusun toplumsallaĢmıĢ öznellik olduğunu belirtir ve insanın varoluĢunun ya da 

bedenselleĢmiĢ toplumsallık olarak habitusun dünyayı belli bir dünya olarak var eden Ģey 

olduğunu söyler. Nitekim Cezayir’de bulunduğu sırada kapitalizm öncesi döneme ait habitusa 

sahip olduklarını söyledikleri Cezayirlilerin, kapitalist dünyada neden baĢarısız olduklarını 

habituslarıyla açıklar. Habitus, her bireyde yer alan ve bireyi etkileyen bir kavramdır. Alan 

(buna yer de diyebiliriz) ile aralarındaki iliĢki ise makalede, yukarıda değindiğimiz kent-insan 

iliĢkilerine paralel bir yapıdadır. Alan habitusu yapılandırır ki habitus bir alanın ya da kesiĢen 

alanların içkin zorunluluğunun somutlaĢmasının ürünüdür. Habitus ise enerji yatırmaya 

değecek, mana ve değer taĢıyan, anlamlı dünya olarak alanın kurulmasına katkıda bulunur.
22

 

Böylece aralarındaki iliĢki bir karĢılıklılık iliĢkisi Ģeklinde devam eder. Kent-insan iliĢkilerini 

somutlaĢtırıp kent-göçmen iliĢkilerine geldiğimizde de alan-habitus iliĢkisini varlığını çok 

açık olarak görürüz. Kent, göçmenleri değiĢtirir (değiĢtirmeye uğraĢır). Göçmenler, kentte 

yeni bir alanın kurulmasına katkıda bulunur. Sonuçta orya çıkan Ģeyler daha önce iliĢkiye 

giren kent ve göçmenler değillerdir. DeğiĢmiĢ ve birbirlerinden etkilenmiĢ yeni özneler, yeni 

bir iliĢki içerisine girerler. Bunu Ģu Ģekilde basitleĢtirebiliriz: Kent-göçmen iliĢkilerinde ilk 

nesil kente bağlılığı sınırlı olan nesildir. Köy habitusuna sahiptirler ve genelde ailevi iliĢkileri 

hayatlarında belirleyicidir. ĠĢte tam bu noktada, karĢılıklı değiĢme/dönüĢme iliĢkisi devreye 

girer. Göç edenlerin çocukları (yani ikinci nesiller) kent havasıyla büyüdüklerinden 

özgürleĢmeye daha istekli olurlar. Kendilerini kentli olarak görürler. Ancak yetiĢtikleri hane 

itibarıyla ailevi iliĢkileri, gelenek-görenekleri de onları etkilemektedir. GeçmiĢe, köye dair 

anıları ve adetleri ile geleceğe yönelik planları, hayalleri, kentli olma umutları arasında ve 

gündelik hayatın onlara yaĢattığı sıkıntılar arasında sıkıĢarak çoğunlukla bir ara tür olarak 

kalırlar. Artık, kent ile iliĢki kurma sırası onlara gelmiĢtir. 

Göçmenlerin habitusları ile belirli bir ölçüye kadar azalttıkları ilk etkinin dıĢında kent, 

ekonomik açıdan da göçmenleri, gecekonduda yaĢayanları zorlamaktadır. Göçmenin zihninde 

kent, potansiyel kazanç kapısı olarak görülmektedir. Bu, belli bir zamana kadar kabul 

edilebilecek bir kavrayıĢtır. Keza göç olayının erken dönemlerinde büyük kentlere 

yerleĢenlerin belirli bir kazanç sağladıkları ve sınıf atladıkları görülmektedir. ‘TaĢı toprağı 

altın Ġstanbul’ tabirinden de bu anlaĢılmaktadır. Ancak göç hareketlerinin artması, üretimde 

makineleĢmenin sağlanması ve kalifiye elemana daha fazla ihtiyaç duyulması nedeniyle 

sonraki göç dalgalarıyla gelen insanları kent istihdam edemez hale gelmiĢtir. Dolayısıyla 

düzenli bir gelire sahip olmayan insanlar, gelirlerine göre evler bulmak zorunda kalmıĢtır. Bu 

evler kentin merkezinden uzakta ve çoğunlukla aynı sosyo-ekonomik duruma sahip insanların 

yaĢadığı evlerdir. Zor koĢullarda yaĢayan göçmenler, gerektiği durumlarda bu evlerde birkaç 

aile beraber yaĢayarak olumsuzluklara karĢı beraber göğüs germeye çalıĢmaktadırlar. 

KentleĢme ile beraber kentlerde belli bir kesim gelirini arttırırken çoğunluğu göç ile 

gelenlerin oluĢturduğu diğer bir kesim ise giderek yoksullaĢmaktadır. Gelir farkı ve gelir 

dağılımındaki eĢitsizlik her geçen gün yoksullar aleyhine artmaktadır. Buna karĢılık 

yoksulların durumunu iyileĢtirecek politikaların izlenmemesi, kent alanlarında yapılacak 

değiĢikliklerde yoksulların dinlenmemesi, yani yoksulların kent, kentli haklarına saygı 

gösterilmemesi yeni sorunlar doğurmaktadır. Toplum birbirinden ayrıĢmakta ve birbirlerini 

dinlemeyen iki kesim aynı kentte yaĢamlarını sürdürmeye çalıĢmaktadır. 

 

                                                 
21

 Bourdieu-Wacquant, Pierre-Loic, DüĢünümsel Bir Antropoloji Ġçin Cevaplar, ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul 2011 

syf 114 vd. 

Ezgi Tuncer GürkaĢ’ın Kentte Barınma Hakkı: Kim Ġçin? Samatya’da ‘Zorunlu’ Göçmenlerin ‘Yer-Kurma’ 

Pratikleri adlı makalesinden de yararlanılmıĢtır. Kentsel DönüĢüm ve Ġnsan Hakları, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi 

Yayınları, syf 182. vd  
22

 Bourdieu-Wacquant, DüĢünümsel... syf 117 
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Buraya kadarki bölümde kentlerin kentte yaĢayanları, özellikle kente sonradan gelenleri nasıl 

etkiledikleri üzerinde durulmaya çalıĢılmıĢtır. Ġzleyen bölümde makalede anlatıldığı Ģekliyle 

kent-insan iliĢkilerinin Latife Tekin romanlarında nasıl yer aldığının izleri peĢine düĢülecektir. 

Romanlarında saklı bir Ģekilde yer alan kent olgusunun, roman karakterlerini de etkilediğini 

düĢündüğüm Latife Tekin’in özellikle Sevgili Arsız Ölüm, Berci Kristin Çöp Masalları, Gece 

Dersleri, Buzdan Kılıçlar, AĢk ĠĢaretleri ve Ormanda Ölüm YokmuĢ kitapları üzerinde 

durulacaktır. 

Latife Tekin Eserlerinde Kent Havası 
 

1. Sevgili Arsız Ölüm 

 

Latife Tekin’in ilk kitabı olan ‘Sevgili Arsız Ölüm’
23

 AktaĢ ailesinin köydeki yaĢantılarını 

bırakıp kente gelmelerini izleyen bir bütünlükte ailenin baĢından geçen olayların anlatıldığı 

hareketli bir kitaptır. Kitabın ilk yetmiĢ sayfasında ailenin köydeki yaĢantısı anlatılırken adeta 

o bölge insanının habitusunun resmi çizilmektedir. YaĢantılarına egemen olan olağanüstülük 

(cinler, peri kızları, konuĢan nesneler ve diğer muhtelif doğaüstü olaylar) etkisini ailenin 

kente göç etmesiyle de sürdürmektedir. Aileyi kente taĢıyan sürece baktığımızda, Ġstanbul’da 

çalıĢmakta olan baba Huvat’ın iyi bir gelir elde ettiğini görmekteyiz. Öyle ki köye her 

geliĢinde yanında getirdiği çeĢitli eĢyaların bedelini karĢılayacak kadar para kazandığını 

anlayabiliyoruz. Ġlerleyen zamanlarda iĢleri bozulan Huvat, ilk önce kente dönerken oğullarını 

da götürmek ister. Ardından aileyi kente taĢımaya karar verir ve AktaĢ ailesi kente göç 

ederler.
24

 

Kent havasının AktaĢ ailesine ilk etkisi yoksulluk ve geçim sıkıntısı olur. Ailede çıkan 

huzursuzlukların sebebi çoğunlukla bu geçim sıkıntısından kaynaklanmaktadır. Bunun 

yanında yan faktörler olarak aile bireylerinin kent kültüründen etkilenmelerinin de ailede 

sorun olduğunu görürüz. Nitekim ailede anne Asiye dıĢındaki bireyler düzenli olarak kent ile 

iliĢkiye girmekte ve bundan etkilenmektedirler. Nitekim Mahmut’un berberde çalıĢtığı zaman 

ile kaçak sigara sattığı bölümlerdeki farklılıkları kent yaĢamından ve kültüründen ne kadar 

etkilendiğinin göstergesidir. Aynı Ģekilde kitabın esas karakteri olan ve olaylarla beraber 

geliĢtiğini gördüğümüz Dirmit de okuma aĢkıyla okula giderken kentten etkilenip farklı 

heveslerin peĢinden koĢabilmektedir. Sevgili Arsız Ölüm’de kent, bizzat romanda yer almaz, 

belki Latife Tekin’in diğer romanlarında da net bir Ģekilde kenti göremeyiz. Ancak romanda 

kent, varlığını hissettirir. AktaĢ ailesi, kendisine benzer durumda bulunan hemĢerilerinin 

olduğu bir mahallede yaĢamaktadır. Gittikçe yoksullaĢarak halıları bile satmak zorunda 

kalacak duruma gelirler. Ailenin erkek bireyleri çoğunlukla iĢsiz kalır. Yine de kitapta kent 

vurgusu çok net görülmez. Anne Asiye sürekli birileriyle kavga etmekte ama kenti fark 

etmemekte, belki de görmezden gelmektedir. Köy yaĢamından gelen bir alıĢkanlıkla aileyi bir 

arada tutmaya çalıĢmasına rağmen kendisi de yorgun düĢer. Keza diğer bireyler kentle sürekli 

iliĢkili olduklarından ailenin baĢına türlü türlü olay gelmektedir. Olayların ardında yatan iki 

temel etken vardır: Yoksulluk ve kentte yaĢamanın zorluğu. Ġkinci etmen net bir Ģekilde dile 

getirilmez, ancak karakterler üzerindeki etkisi fark edilebilir. Yeni bir kente gelip iĢsiz 

kalmanın getirdiği sıkıntı, kent yaĢamına uyum sağlamada yaĢanılan zorluklar aile bireylerini 

fırtınadaki gemiler gibi oradan oraya sürükler. Her birey, bir Ģekilde kentten etkilenir. Ama bu 

etkilenmeyi en çok yaĢayan, baĢkarakter Dirmit kızdır. Kitap boyunca Dirmit’in sorgulayan, 

meraklı kiĢiliği baĢına iĢler açsa da kentin özgür havasıyla Dirmit kendi habitusunu da 

sorgulamaya baĢlar. Okuma sevdası, zekâsı ve gözlem yeteneğiyle kenti inceler. Adeta bir 

sırrı çözmenin peĢindedir. Dirmit’in peĢinde koĢtuğu sır, neden baĢka evlerin perdelerinin 

                                                 
23

 Bu bölüm genel olarak kitaptan özetlenen olaylar üzerine kurulmuĢtur. TEKĠN, Latife, Sevgili Arsız Ölüm, 

ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul 2014 
24

 A. g. e. syf. 75 
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çekilmediğidir. Günlerce bu soruyu düĢünen Dirmit kız, cevabını aile üyeleriyle paylaĢır ve 

onlara o evlerin duvarlarında çiçekli kâğıtlar olduğunu, tavanlarından rengârenk ıĢıklar saçan 

lambalar sarktığını söyler. Kendi evlerinin perdelerinin sımsıkı kapalı olmasının nedeninin ise 

duvarlara aile üyelerince bırakılmıĢ olan parmak izleri olduğunu söyler.
25

 Kitap böylece, bir 

yoksulluk ve yoksulluk yaĢantısı vurgusu ile son bulur. Dirmit kız, sırrı çözmenin verdiği 

rahatlıkla kendini kente bırakır ve her evin içine girmeyi kafasına koyar. Sonuç olarak 

baktığımızda Dirmit’in kent ile olan iliĢkisinden değiĢerek, geliĢerek çıktığını görürüz. 

 

 

2. Berci Kristin Çöp Masalları 

 

Çiçektepe gecekondu mahallesinin adeta kuruluĢ ve yayılıĢını anlatan Berci Kristin Çöp 

Masalları
26

, okuyanlarda bir destan okuyorlarmıĢ hissini uyandırır. YaĢayanların Çiçektepe 

adını verdiği gecekondu mahallesinin kuruluĢunu, gündelik hayatını, efsanelerini, yayılıĢını 

anlatan kitap yoksul insanları yukarıdan gören bir gözle inceler. Nereden geldiğini 

bilmediğimiz insanların, çöp yığınları arasına kurduğu gecekondularla kentin ilk mücadelesi 

var olma savaĢıdır. Kent, onları orada istemez ve yıkımcılar göndererek üst üste otuz yedi 

gün
27

 boyunca yapılan gecekonduları yıktırır. Gecekonducular ise hep beraber bu yıkımlara 

karĢı koymaya, baĢaramadıkları zamanlarsa evlerini yeniden inĢa etmeye devam ederler ve 

sonunda kazanırlar. Ancak kent ile iliĢkileri sona ermemiĢtir. 

Berci Kristin Çöp Masalları, karakterlerin kent ile iliĢkisinin had safhada olduğu bir kitaptır. 

Aynı koĢullara sahip olan insanların yaĢadığı Çiçektepe, gerek içindekilerin gerek mahalle 

olarak kendisinin var olma çabasının eseridir. Çöp yığınları ve fabrikaların arasında yer alan 

mahalle, zamanla farklı kesimlerden de göç alarak büyür ve kitabın sonunda iki farklı 

mahalleye ayrılacak kadar geniĢler. Çiçektepe’nin kent içinde kabul görme savaĢı belli bir 

ölçüde son bulsa da içinde yaĢayanların kent havasından etkilenmeleri kitap boyunca ön 

plandadır. Öyle ki bu hava, baĢta erkeklerin omurgalarının eğrilmesine neden olurken 

sonradan fabrikadan gelen ‘kar’ gibi döküntüler ile Çiçektepeliler’i bir kere daha etkiler. 

Erkeklerin çalıĢamaması aileleri ekonomik açıdan zorlar. Çöp yığınlarını karıĢtırmak 

mahallede yaygın bir uğraĢ olur. O kadar yaygınlaĢır ki ‘berci’ kelimesi anlam değiĢtirerek 

‘çöp toplayan küçük kız’ları tasvir etmek için kullanılır hale gelir. Bu durum, kent havasının 

kültürlerini de etkilediğini göstermektedir. 

Ġzleyen bölümlerde Çiçektepe sakinleri, sürekli bir yaĢam mücadelesi içindedirler. Fabrikadan 

gelen mavi su ile su ihtiyaçlarını karĢılarlar, belediyenin kendilerine elektrik, su ve yol 

vereceği duyumları ile umutlanırlar, fabrikada baĢlayan grevleri ilgiyle izlerler. Hatta yeri 

geldiğinde (arada bir uğrayan yıkımcılar gibi zorlayıcı dıĢ etkenlerle karĢılaĢtıklarında) bir 

araya gelerek tepkilerini koyarlar. Yoksul yaĢantıları ile kent havası arasında kalan 

Çiçektepeliler, bazı olaylarda benzer tepkileri gösterirler ve aynı Ģekilde davranırlar. Örneğin 

Çingenelerin mahalleye gelmesi Çiçektepelileri rahatsız ederken, mahallede bir evin 

buzdolabına sahip olmasıyla yoksullukları ve belki de ihtiyaçları olmamasına rağmen bütün 

mahallede bir buzdolabı furyası baĢlar. Bu durum Çiçektepelilerin, kentin imkânlarından 

faydalanmak konusunda aĢırı bir istek gösterdiklerinin kanıtıdır. Nitekim kentteki satıcılar da 

en iyi müĢterileri olarak Çiçektepe sakinlerini görürler. Aynı Ģekilde mahallede açılan sinema 

da özellikle kadınlarca çok sevilir. Sinemanın bir etkisi de kadınların kentli gibi davranmaya 

çalıĢması olur. Ancak bu durum, erkeklerin baskıları sonucunda çok uzun sürmez (bunda 

erkeklerin sahip oldukları habitusu korumalarının payı olduğu söylenebilir.). 

                                                 
25

 A. g. e. syf. 234 
26

 Bu bölüm Latife Tekin’in adı geçen kitabındaki olaylar üzerine yazılmıĢtır. TEKĠN, Latife, Berci Kristin Çöp 

Masalları, ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul 2014 
27

 A. g. e. syf. 13 
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Çiçektepe sakinlerinin kötü durumları mahallede kurulan ufak fabrikalarda çalıĢmaya 

baĢlamalarıyla biraz toparlanır. Hatta kitabın ileriki bölümlerinde mahallenin yakınlarına bir 

ATM bile açılır. Kent ile Çiçektepe arasındaki etkileĢim kitap boyunca sürer. Çiçektepe’de 

yaĢayan ancak kent ile düzenli bir iliĢki kuran mahalle sakinlerinin Çiçektepe’yi de etkilediği, 

kentteki ‘nimetleri’ mahalleye de getirmeye çalıĢtığı görülür. Yukarıda da anlatıldığı Ģekliyle 

kentten etkilenen insanlar, yaĢadıkları yeri ve oradakileri etkilerler. Berci Kristin Çöp 

Masalları’nda da bunu görürüz. Çiçektepe, kitabın baĢında göç ile kurulan ve birbirlerine 

benzer insanların yaĢadığı bir gecekondu mahallesiyken kentle kurulan iliĢkiler sonunda bir 

varoĢ haline gelir. Bu aĢamaya kadar geçen zamanda artık ikinci ve üçüncü nesiller doğar ve 

bunlar kent yaĢantısıyla kurdukları iliĢki sonucu daha önce bahsettiğimiz ‘ara tür’ler 

oluĢtururlar. Bu ara türlerin yaĢantıları, daha sonraki kitaplarda da karĢımıza çıkar. 

Dolayısıyla diyebiliriz ki bir kez daha kent havası insanları ve dolayısıyla yaĢadıkları yeri 

değiĢtirmiĢtir. 

 

 

3. Gece Dersleri 

 

Yoksul mahallelerdeki insanlara ders vererek onları bilinçlendirmeye çalıĢan sol görüĢlü bir 

kuruluĢa üye olan Gülfidan’ın baĢından geçenin anlatıldığı Gece Dersleri
28

 ile beraber 

kanaatimce ‘ara tür’lerin kent ile kurdukları iliĢkiyi görmeye baĢlıyoruz. GörüĢlerini, hayatını, 

kenti, kentteki insanları ve daha çok da kendisini sorgulamaya baĢlayan Gülfidan, kitabı 

okuyanlarda sanki daha önceki kitaplardan tanıdık bir yüzle konuĢuyorlarmıĢ hissi 

uyandırmaktadır. Gülfidan karakteri belki Dirmit’in büyümüĢ halidir, belki de Çiçektepe’deki 

berci kızlardan bir tanesidir. Hangisi olursa olsun, kitaptan Gülfidan’ın kente göç etmiĢ bir 

ailenin çocuğu olduğunu anlıyoruz.
29

Muhtemeldir ki Gülfidan, kendi habitusunu aĢmayı 

denemiĢ ve erken yaĢlarda kentin sokaklarına girmiĢtir. Böylece kent havasını içine çekmeye, 

bu havadan etkilenmeye baĢlamıĢtır. Kitapta Gülfidan’ın yaĢadığı ikilemlerin, kendisiyle 

ettiği kavgaların en temel nedeni annesinin ölümüdür. Ancak bir baĢka nedeninin de kent 

havası olduğunu söyleyebiliriz. Gülfidan, yıllarca kendini davasına adamıĢken bir anda 

gücünü kaybeder ve her Ģeyi sorgulamaya baĢlar. Önceki yaĢantısını düĢünür, aklına annesi 

gelir. ġimdi yaĢamakta olduğu hayatı derinlemesine inceler. Kendisini, ders vermeye gittiği 

insanlardan üstün görmekte
30

 olduğunu fark eder. Aslında boĢa kürek çekmekte olduğunu, 

bilinçlendirmeye çalıĢtıkları insanların hayatlarında bir etki yaratamadığını anlar. Kentin 

değiĢtirdiği Gülfidan, kenti değiĢtirecek gücü iĢte böyle kaybeder, uzun süren ilk çabalarının 

boĢa olduğunu anlayarak. Bu durum kendisine sıkıntı verir, sıkıntısı hareketlerine de yansır. 

Bağlı olduğu grup ile arası açılır. 

Gülfidan, kentte yoksul bir yaĢantı sürmektedir.
31

 Ekonomik olarak zor durumdadır, ayrıca 

yaĢadığı hayatı sorgulamaktadır. Annesinin ölümüyle Gülfidan, bence kendi habitusuna tekrar 

yakalanır. Dolayısıyla içinde bulunduğu ortama yabancılaĢır. Kendisine benzer, kendisiyle 

aynı durumda olan insanların arasında bulunmadığı için kendisini rahatsız hisseder. Adeta 

‘yersiz’ kalmıĢ, kaybolmuĢtur. Gülfidan, kentle kurduğu iliĢkiyi sağlıklı yürütememiĢ ve 

kendine ait bir yer oluĢturamamıĢtır. Böylece dünya ile de arası açılmıĢtır.
32

 

 

 

                                                 
28

 Daha önceki bölümlerde olduğu gibi bu bölümde de kitaptaki olaylardan faydalanılmıĢtır. TEKĠN, Latife, 

Gece Dersleri, ĠletiĢim Yayıncılık, Ġstanbul 2012 
29

 A. g. e. syf. 30 
30

 A. g. e syf. 16 
31

 A. g. e. syf. 27 
32

 A. g. e. syf. 149 
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4. Buzdan Kılıçlar 

 

Halilhan, Mesut ve Hazmi Sunteriler ile arkadaĢları Gogi’nin iflas eden Ģirketlerini yeniden 

kurmaya çalıĢmalarının anlatıldığı Buzdan Kılıçlar, bir gecekondu mahallesinde 

geçmektedir.
33

 KardeĢlerden büyük olanı Halilhan, aldığı kırmızı Volvo ile kardeĢlerini bir 

kere kandırmıĢtır ancak kurduğu süslü cümlelerle Ģirketleri Teknojen’i yeniden ayağa 

kaldırmak istemektedir. Bahsettiğimiz Ģirketin çok büyük bir iĢ yaptığı sanılmasın. Sunteriler 

kardeĢlerin içinde bulunduğu mahallede yaygın olan bu Ģirketler, ‘pılık pırtık adamların’ 

kurduğu Ģirketlerden biridir. 
34

 Mahalle genel olarak yoksuldur, pek çok sahte kartvizite sahip 

insanlara ev sahipliği yapmaktadır. Halilhan ve kardeĢleri de inĢaat iĢiyle uğraĢan ve bir 

Ģekilde parayı bularak kent yaĢamına katılmayı istemektedirler. 

Kitapta yine bir ara tür-kent iliĢkisinin anlatıldığını görmekteyiz. Zaman belli olmasa da 

olayların daha önceki kitaplardan sonra yaĢandığını anlayabiliyoruz. Nitekim olayların geçtiği 

gecekondu mahallesi elektriğe, suya kavuĢmuĢtur. Kitaptaki mahalle adeta Çiçektepe’nin 

imkânlara kavuĢmuĢ halidir. Dolayısıyla kent dıĢında yer alsa da sürekli kente katılmak 

isteyen insanlarıyla kent havasını solumaktadır. Halilhan Sunteriler’de de bu açık olarak 

görülmektedir. Ayrıca satın almıĢ olduğu arabasıyla bu durumu kendisi de göstermektedir. 

Arabasına yüklediği olağanüstülükler, onu kentin bir armağanı olarak kabul etmesinin bir 

göstergesidir. Arabaya sahip olmakla Halilhan, mahalledeki insanların bir derece üstüne 

yerleĢmiĢ ve kent yaĢamına geçebilmek için yapması gereken sıçramayı sağlayacak olanakları 

gerçekleĢtirmeye çalıĢmaktadır. Ancak önünde yine de aĢması gereken bir sorun vardır: 

Yoksulluk. 

Kitapta, Halilhan’ın parayla daha önceden iliĢkisinin olduğunu görüyoruz. Bu iliĢki, sorunlara 

neden olsa da bize Halilhan’ın karakterini göstermektedir. Çünkü Halilhan, parayı kent 

yaĢamına geçiĢin yolu olarak görse bile, eline belli bir miktar para geçtiğinde parayı har vurup 

harman savurmaktadır. Daha önce kazandığı parayla araba almıĢ, bir belediye iĢinden 

kazandığı parayı ise farklı yerlere harcamıĢtır. Bu açıdan baktığımızda Halilhan’ın kent 

yaĢamına geçmesi için gerekli sıçramayı yapamayacağını düĢünürüz. Sanki yoksulluk, onun 

artık kabul ettiği bir duruma dönüĢmüĢ gibidir. Dolayısıyla eline para geçtiğinde bu parayı 

doğru kullanamamaktadır. Kitapta anlatılanlardan anladığımız üzere Halilhan, kent havasını 

solumakta, bu havayı daha çok solumak istemek de ancak sıçramayı yapacak güce sahip 

olduğuna inanmamaktadır. 

Kitapta kent-insan iliĢkileri hakkında değinmemiz gereken diğer önemli konu ise kullanılan 

dildir. Özellikle Halilhan ile Gogi’nin günlük yaĢamlarında kullandıkları dil, kendilerine ait 

olmayıp bir yerlerden (televizyondan veya kentteki iliĢkilerinden) duydukları ve kullanmaya 

baĢladıkları bir dildir. Ağdalı anlatımları ile süsledikleri konuĢmaları, felsefi olmaktan çok 

gülünçtür. Ancak Ģu da bir gerçektir ki Halilhan’ın kardeĢleri üzerinde bu kadar etkili 

olmasının en temel sebebi de kullandığı dildir. Aynı Ģekilde mahallede Gogi’ye duyulan 

saygının sebebi de dildir. Benzerlerini daha önce gördüğümüz, kent yaĢamından etkilenen 

bireylerin yaĢadıkları yeri değiĢtirme çalıĢmaları bu kitapta dil ile baĢlamaktadır. Alfred 

Döblin’in söylediği gibi dil, bir tür baĢkalarını sevme biçimidir
35

 ve Halilhan da kent havasına 

duyduğu sevgiyi, onun dilini benimsemekle göstermektedir. Ancak, bu benimseme kent 

kültürüne sahip olmaktan çok onu taklit etmek olduğu için iğreti durmaktadır. Ayrıca kitabın 

genelinde baĢka bir kayıtsız Ģartsız benimseme örneğine rastlanmamaktadır. Aksine, pılık 

pırtık adamların bir ‘teĢkilat’tan bahsettikleri ve bu teĢkilatın dünyayı yönetmekte olduğunu 

söyledikleri kitapta yer almaktadır.
36

 ġüphesiz ki bu teĢkilat muhabbeti, gecekondu mahallesi 

                                                 
33

 TEKĠN, Latife, Buzdan Kılıçlar, ĠletiĢim Yayıncılık, Ġstanbul 2013 
34

 A. g. e. syf. 11 
35

 Döblin’den aktaran MANGUEL, Alberto, Kelimeler ġehri, Yapı Kredi Yayınları, Ġstanbul 2013, syf. 17 
36

 TEKĠN, Latife, Buzdan Kılıçlar, ĠletiĢim Yayıncılık, Ġstanbul 2013, syf. 83 
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sakinlerinin neden para kazanamadıklarının gerçek sebeplerini gizleyen bir maskedir. Para 

üzerindeki bir resmi değiĢtirmeyi bile yorulmadan halledebilen teĢkilat
37

, onları seçmediği 

için para kazanamamaktadırlar. Bu anlayıĢ, Halilhan tarafından farklı kabul edilir. ġöyle ki 

Halilhan, kendisinin teĢkilatça seçildiğine inanarak ‘teĢkilatça önüne atılacak iĢin’
38

 haberini 

bekler. Ancak bu düĢüncesi de değiĢir ve kentten gelen hiçbir Ģeyi kabul etmemeye karar 

verir. Yine de kentin hediyesi olan arabasına karĢı duyguları değiĢmez. 

Buzdan Kılıçlar’da kent, gecekondu sakinlerinin önünde duran bir hedef gibidir. 

Gecekonduların yoksul sakinleri, ellerinde buzdan kılıçlarıyla kente ulaĢmayı istemektedirler. 

Ancak bunu yapacak güçten yoksun olduklarını düĢündüklerinden kent, bir hayal olarak 

hepsinin zihninde yer alır. Pılık pırtık adamların hepsi, uğraĢmadan (kentten gelecek bir 

hediye Ģeklinde) yapacakları sıçramayı beklerken kırılan umutlarını hikâyelerle düzeltmeye 

çalıĢmaktadırlar. Kent havasını içlerine çekecekleri, kentle bütünleĢecekleri günü bekleyerek 

ömürlerini tüketmektedirler. 

 

 

5. Aşk İşaretleri 

 

Gecekondu mahallesinde yaĢayan bir grup gencin, kendilerinden yaĢça büyük Nezir’in 

önderliğinde kendilerini tanımaya, yaĢamı anlamaya çalıĢtıkları AĢk ĠĢaretleri’nde
39

 karĢımıza 

bu sefer çocuklar çıkar. Çocuklar, Nezir’in peĢine takılarak onun kente, hayata, yaĢamaya dair 

anlattıklarını dinlerler. Yine dil, anlatıya egemen olan unsurdur. Nezir, sanki bir baĢka dili 

konuĢuyormuĢçasına çocukları etkisi altına alır. Üstelik Buzdan Kılıçlar’da Halilhan’ın 

kullandığı dilin aksine, Nezir’in dili yapay durmamaktadır. Bunun sebebinin Nezir’in 

Halilhan’ın gibi ikinci nesil değil, üçüncü veya daha sonraki nesil olması olduğunu 

düĢünebiliriz. Nezir, diğer çocuklar gibi yoksuldur. Hatta belki de onlardan daha müĢkül 

durumdadır. Ancak kentle kurduğu iliĢki sonucunda sahip olduğu dil ve yaĢı nedeniyle 

edindiği deneyimleri onu, çocukların gözünde adeta bir masal dünyasının öykücüsü olarak 

kabul edilmesini sağlar. Bu öykücü, kabadır. Çoğunlukla çocukları kullanır, onları aĢağılar. 

Ama çocuklara ihtiyacı olduğunun farkındadır. Çünkü bir dinleyen olmadığı sürece 

konuĢmak, konuĢmamaktır aslında. Dolayısıyla kitapta çocukların Nezir’siz dönemde 

yaĢadıkları hayatın sıkıntıları Nezir için de geçerlidir. Bunu, tekrar bir araya geldiklerinde 

çocuklara karĢı intikam alıyormuĢçasına sergilediği hareketlerinden anlarız. 

Çocuklar için Nezir, hayata adım atma yolunda ilk basamaktır. Ancak çoğu bu basamağın 

aĢılmak zorunda olduğunun farkında değildir ve Nezir’e sonsuza kadar bağlı olacaklarını 

düĢünmektedirler. Çünkü Nezir onlara hayatı öğretmektedir. Çocuklar, yoksullukların 

getirmiĢ olduğu baĢtan kaybetmiĢlik hissiyle bir çıkıĢ yolu ararlar ve önlerinde duran Nezir’e 

sarılırlar. Hâlbuki onlara bu hissi veren de Nezir’dir. Nitekim çocuklara gecekonduları 

izlettiren ve yoksullukları ile karĢı karĢıya getiren de yine Nezir’dir.
40

 

AĢk ĠĢaretleri’nde kent havasının korkutucu yanını görürüz. Bu korkutucu yan, çocukları 

sessizleĢtirir. Sessizlik, korkuyu arttırır ve çocuklar kendilerini sakinleĢtirecek sesler duymak 

isterler. Kenti, kent yaĢamını anlamak isterler. Bu yüzden de onlara korkutucu gelen yollardan 

gelen Nezir’in sesine kulak verirler. Latife Tekin de bu durumu Ģöyle açıklar: 

‘Dili, kendilerinin kullanmadığı biçimde kullanan birinin etkisi altına giren gençlerden söz 

ediyorum bu kitapta, onlar henüz dili bir mırıldanma halinde kullanabiliyorlar ve büyüme 

sürecinde hepimizin başına geldiği gibi dile çarpıyorlar.’
41

 

                                                 
37

 A. g. e. syf. 88 
38

 A. g. e. syf. 88 
39

 TEKĠN, Latife, AĢk ĠĢaretleri, ĠletiĢim Yayıncılık, Ġstanbul 2013 
40

 A. g. e. syf. 13-14 
41

 ÖZER, Pelin, Latife Tekin Kitabı, Everest Yayınları, Ġstanbul 2005, syf. 155 
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Kent, AĢk ĠĢaretleri’nde korkulan ama sırları ile merak uyandıran bir yer olarak çocukları 

etkilemektedir. Buradan da vardığımız sonuç, kent-insan iliĢkilerinde yaĢ, cinsiyet, ekonomik 

durum, milliyet vb. ayrımlar olmadan her kesimden insanın kentten etkilenmesinin mümkün 

olduğudur. 

 

 

6. Ormanda Ölüm Yokmuş 

 

Yasemin ile Emin’in ormana yolculuklarının anlatıldığı Ormanda Ölüm YokmuĢ
42

, Latife 

Tekin’in incelediğimiz diğer kitaplarından farklıdır. Çoğunluğu ormanda geçen kitapta kent, 

iki arkadaĢın birbirine anlattıkları anılarında yer alır. Karakterlerin kente göç ettiklerine dair 

bir bilgiye rastlamayız. Ekonomik durumları da kötü değildir. Kitapta yoksullukla bağlantılı 

olarak anlatılan Yurt’u
43

 saymazsak, ilk defa bir kitapta anlatının temelinde yoksullar ve kent 

yoktur. Ama yine de kent, kendisini hissettirir. Çünkü ormana gitmek, kentten kaçmaktır. 

Emin’in aĢk hayatındaki sarsıntılar ile Yasemin’in sevgilisinin ölümü ikilinin kente dair kötü 

anılarıdır. Nefes almak, ıĢıkta kaybolmak
44

 ve sakinleĢmek için ormanı tercih ederler. Bu bize 

kent-kırsal ayrımını hatırlatır. Daha önceki bölümlerden hatırlanacağı üzere kent havasından 

kaçıĢın gerçekleĢtiği yer de kırsaldır, bu kitapta ormandır. Ancak kitaptan da anlaĢılacağı 

üzere bu kaçıĢ, Yasemin ve Emin için kalıcı olmaz ve karakterlerimiz kente geri dönerler. Bu 

durum, kent havasının bizi ne kadar derinden etkilediğinin bir örneğidir. Ondan kurtulmak 

için çok büyük bir güç gerekmektedir. 

 

 

Sonuç 

 

Ġnsanlar, belirli bir düzeye ulaĢtıklarından bu yana kentlerle beraber var olmuĢlar ve onları 

etkiledikleri gibi onlardan etkilenmiĢlerdir. Bu durumun temel sebeplerinden bir tanesi 

insanların, kentleri ‘yer’ olarak görmeleridir. Zihinlerinde yer imgesine uygun kentler 

oluĢturmak için insanlar kentsel dönüĢüm, kent planlamacılığı gibi kavramlar oluĢturarak 

kente müdahale etmiĢlerdir. Mekândan yere dönüĢerek canlı bir hale gelen kent ise kentte 

yaĢayanları, özellikle yoksulları ve kente sonradan gelenleri daha çok etkileyerek bu duruma 

karĢılık vermiĢ, kendi üzerinde yapılacak değiĢiklikleri dolaylı olarak etkilemiĢ 

bulunmaktadır. Aynı Ģekilde insanlar da kenti değiĢtirerek aslında hayatlarını 

değiĢtirmiĢlerdir. Bu değiĢiklikler pek çok bilimsel çalıĢmaya konu olduğu gibi Latife 

Tekin’in de eserlerinde gördüğümüz üzere edebiyata da malzeme olabilmektedir. O halde bu 

süreci iyi anlamak ve gelecekte buna göre adımlar atmak gerekmektedir. Nitekim insanlık 

tarihi kötü atılmıĢ adımlarla doludur ve birkaç kötü adım daha atma Ģansımızın olmadığı 

düĢünüldüğünde kent-insan iliĢkileri daha kapsamlı incelenerek sürdürülebilir kent projelerine 

önem verilmesi gerekmektedir. 

 

 

 

 

                                                 
42

 TEKĠN, Latife, Ormanda Ölüm YokmuĢ, Everest Yayıncılık, Ġstanbul 2008 
43

 Kitapta Emin’in Yurt ile olan anılarına Ģahit oluruz. Yurt’un yoksulluğu seçmesiyle ilgili örnek için bkz. A. g. 

e. syf. 84 
44

 A. g. e. syf. 54-55 
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