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Berci Kristin Çöp Masalları’nda Mekânın 
Varlık Tarzı Üzerine Bir İnceleme

Zeliha Dişci*1

Öz
Bu yazıda, Berci Kristin Çöp Masalları anlatısı bağlamında mekânın nasıl bir 
varlık tarzına sahip olduğu ve kendisini nasıl açığa vurduğu sorularından yola 
çıkılmıştır. Anlatının kahramanı olarak Çiçektepe Mahallesi’nin, yani bir mekâ-
nın öne çıkmasının, mahalleye odaklanarak mekânsal varlığın niteliğini açığa 
çıkarmaya imkân verdiği düşünülmektedir. Bu fikri çözümlemek bu yazının 
amacını oluşturmaktadır.
Kentin hemen kenarında yasadışı bir şekilde inşa edilen bir gecekondu mahalle-
si olarak Çiçektepe, çok sayıdaki sakiniyle karmaşık bir mahaldir. Dışarıdan tek 
bir mekân gibi görünürken, içerisinde farklı mekânlardan oluşan oldukça hare-
ketli ilişkiler ve etkileşimler alanıdır. Bu ilişkilere ve etkileşimlere bağlı olarak 
mahalle, sürekli dönüşmektedir. Bir mekân, birbiriyle ilgili bir sürü mekâna bö-
lünmektedir. Mahallenin bölünmesine, her bir parçanın bir diğerine eklemlen-
mesi eşlik etmektedir. Mahalle, adeta bölünerek ve eklemlenerek var olmaktadır. 
İşte bu yazıda, bu şekilde bir mekân olarak mahallenin sergilediği hareketlerle 
mekânsal varlığın var oluş tarzı somutlaştırılmaya çalışılacaktır. Varlığın temel 
niteliğinin hareketlilik ve edimsellik olduğu vurgulanarak, mahalle dolayımıyla 
bu durumun nasıl mekânsal varlığın koşulu haline geldiği gösterilecektir.   
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An Analysis of The Style of Existence of 
Space in Berci Kristin: Tales From The 

Garbage Hills

Abstract
This article is based on the questions of what kind of style of existence does spa-
ce have in Berci Kristin: Tales from the Garbage Hills and how does it manifest 
itself in the narrative. The fact that the neighborhood Çiçektepe, that is, space 
rather than a person, is prominent as the main character of the narrative, makes 
it possible to reveal the qualities of spatial existence by focusing on the neigh-
borhood. The article attempts to analyze this idea within the text.
Çiçektepe, which is an illegally built shantytown on the edge of the city, has a 
complex structure with its many residents. Even though from the outside the 
neighborhood appears as a single space, from within it is made up of different 
spaces which constitute a ground for dynamic relationships and interactions. 
The neighborhood is in constant transformation due to these relationships and 
interactions. One space is divided into multiple interrelated spaces. The division 
of the neighborhood into multiple spaces is concurrent with each space being 
interconnected with other spaces. In a way, the neighborhood exists through 
division into spaces and the interconnectedness of these spaces. This article tries 
to lay out the style of spatial existence of the neighborhood through the move-
ments it displays. Through an emphasis on movement and performativity as 
the essential features of existence, the article will show how this configuration 
by means of the neighborhood becomes the precondition for spatial existence.

Key Words: Space, Existence, Singular, Multiple, Shantytown.

Giriş

 Eğer gerçekten o ara yerde durmak istiyorsanız, 
 aradığınız yer öyle bir yerse, roman ya da öykü 
 yazmalısınız.
 Latife Tekin

 Mekânı keşfetmenin en iyi aracı edebiyattır.
 Henri Lefebvre
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“Gecekondu mahallesi”, Türkiye’de çeşitli dönemlerde farklı yüz-
leriyle kendisini gösteren bir olgudur. 1960’lı yıllarda gelişmemiş ya-
şam koşulları, işsizlik gibi sebeplerle kırda/köyde yaşayan insanların 
kente, büyük şehre göç etmesiyle ortaya çıkan kondu mahallesinin 
ilk sakinlerinin temel amacı kente yerleşmek, tutunmaya çalışmaktır. 
Oysa ikinci ve üçüncü kuşakların geliştiği sonraki yıllarda bu çabala-
rın dışında kentin olanaklarından yararlanmak, kentli hâline gelmek 
ve görece kente tutunmuş pozisyonlarını yeni gelenler karşısında ka-
zanca dönüştürmek, böylece yoksulluklarını onlara devretmek temel 
eğilimdir.1 Yine de gelişme seyrindeki farklılıklar bu olgunun arka-
sında yatan temel gerçeği gizleyememektedir: gecekonduların geri-
sinde gelişmişlik-gelişmemişlik, kent-kır/köy gibi ikilikler bulunur.

İkilikler, kesin sınırlara ve ayrımlara işaret eder. Bir adım daha 
öteye gidildiğinde, iki taraftan biri diğeriyle karşıtlık ilişkisi kurar ve 
bu sayede varlığını kazanır. Her ne kadar iki taraf birbirinden kesin 
olarak ayrı, kendi başına varlığa sahipmiş gibi görünse de aslında 
varlıkları birbirine bağlıdır. Bu durumda gelişmiş yaşam koşullarıyla 
kent, köyün karşı kutbunda yer alarak ondan ayrılır. Fakat bu ayrı-
lık, kent ile köyün birbirinden kesin olarak koptuğu anlamına gel-
mez. Aksine birinin varlığı diğerinin varlığını teşhise imkân verir. 
Aralarında varmış gibi görünen sınır, düz bir çizgi olmaktan ziyade 
kesik kesiktir; sınırın iki tarafının birbirine taşındığı geçiş alanıdır. 
Kent mekânının hemen yanında konumlanan gecekondu mahallesi, 
bu geçiş alanını somutlaştıran bir örnek olarak görülebilir. Öyle ki, 
mahallede hem kente hem de köye ait varlık biçimlerini aynı anda 
görmek mümkündür. 

Gecekondu mahallesi, Türkçe edebiyatın sol içerisinden yükse-
len eleştirel bir figürü olarak Latife Tekin’in de dikkatini çeken bir 
yerdir. Bunun nedenlerinden biri, öncelikle onun köyden kente göç 
eden bir ailenin çocuğu olmasıdır. Tek başına “göç” meselesi ve bu 
süreçte yaşananlar, yazarın geçmişiyle yakınlaştığı bir sürecin adıdır:

Uzun yıllar sonra köye gittiğimde ne ağladım ne sarsıldım. Geçmişin 
anılarıyla, çocukluk duygularıyla iç içe yaşamıştım ben, uzaklaşma-

1 Gecekondu mahallesindeki bu dönüşüme dair daha fazla bilgi için bkz. Oğuz Işık/Melih 
Pınarcıoğlu, (2001), Nöbetleşe Yoksulluk: Sultanbeyli Örneği, İletişim, İstanbul.
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nın acısı artık içimde bir yere çökmüştü. Bunlar savrulmayan tortular; 
yazıla yazıla, düşünüle düşünüle dibe çökmüşler. Bir şey zamanında 
yapılmamışsa, sonradan onu yapmak çok da anlamlı gelmiyor (Tekin, 
2015, s.18). 

diye belirten yazar için geçmiş, eserleri aracılığıyla geri döneceği 
bir yer değildir. Yazarın eserleri, hali hazırdaki dünyada varlığın ör-
gütlenme biçimine yönelik bir hesaplaşma alanıdır. Tekin, yaşamda 
varlığın kendini ortaya koyuş biçimlerini eserlerinde oldukça geniş 
bir pencereden yeniden kurar. Peki, ama varlığın farklı tarzları Tekin 
eserlerinde nasıl düşünülebilir?

İşte bu soruyu yanıtlamak üzere bu yazıda, Berci Kristin Çöp 
Masalları (1990) isimli anlatıya odaklanılacaktır. John Berger, anlatı-
nın İngilizce çevirisine yazdığı önsözde onun “dil” üzerine olduğunu 
belirtir (akt. Gürbilek, 1999, s.37). Nurdan Gürbilek ise anlatının dil 
üzerine değil, “dil olamamış, iyi ki de olamamış, birçok sesin ayırt edi-
lemeyecek biçimde iç içe geçtiği sahipsiz, gayri şahsi bir mırıltı üzeri-
ne” olduğunu iddia ederek tartışmayı devam ettirir (Gürbilek, 1999, 
s.37-8). Bu şekilde dili, anlatım tekniği gibi yönleriyle ele alınan anla-
tıya,  “mekân” açısından bakılacaktır. Anlatıda kahraman olarak öne 
çıkan bir mekân, yani Çiçektepe Mahallesi incelenecektir. Mahallenin 
insanlarının, insanların eylem biçimlerinin mekân ile olan karşılıklı 
bağı vurgulanacaktır. Mekânda yaşanılan ilişki ve etkileşimlerin fark-
lılaşmasına göre mekân oldukça değişik şekillerde kendisini dışarıya 
vurmaktadır. Bu nedenle bu yazıda, kendi başına bir mekân olarak 
Çiçektepe üzerine düşünülerek, mahallenin işleyişi, eklemlenme bi-
çimleri ile bir mekânın nasıl bir varlığa sahip olduğu gösterilecektir. 
Zira Çiçektepe, bir mekânın bir sürü mekâna eklenirken bölündüğü, 
böylece mekânın “varlık” gibi kendisini artırarak çoğalma imkânı bul-
duğu bir yerdir.2 Anlatıda adeta bir mekânın (Çiçektepe’nin) içinden 

2 Felsefi bir kategori olarak mekân, “khora” kavramı ile ilişkilendirilir. Khora, Antikite’de 
“yer, yurt” gibi anlamlara gelir. Platon’un Timaios diyaloğu hatırlandığında, o evrenin ya-
pıldığı “yer”dir. Fakat şeylerin öz ve görünüş olarak birbirinden ayrılıp, varlığın öze hap-
sedildiği metafizik düşünce geleneğinin ikiliklerinin ötesinde, açığa çıkmak, olma/oluş 
olarak varlığın kendisidir. Platon’un Timaios diyaloğunu Khora isimli eserinde çözümle-
yen Jacques Derrida’ya göre (2008) varlığı kavramak ona hep aynı ismi vermekten ziyade, 
ondan aynı tarzda söz etmek ve onu aynı tarzda çağırarak olur (s.28). Benzer bir durum 
mekân konsepti için de geçerlidir. 
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başka mekânlar fışkırmakta, deneyimlenen hareketlilik kendisini in-
sanlar ve dilleri üzerinden belli etmektedir. İşte bu fikirlerden hare-
ketle bu yazının ilk bölümünde, genel olarak Çiçektepe Mahallesi’nin 
nasıl “bir” olduğu, yani varlığını bulduğu ele alınacaktır. Yazının ikinci 
kısmını oluşturan bir sonraki bölümde ise, bütün olarak yukarıdan 
bakılan mahallenin içine girilecek ve parçalara bölünerek çoğalışı, 
varlığını sürdürüş biçimi üzerinde durulacaktır. Mahallenin varlığının 
niteliği açığa çıkarılacaktır. Böylece Gürbilek’in dilden mırıltıya doğru 
yaptığı tartışmalar, dili ve mırıltıyı aynı anda kapsayan mekânsal var-
lığa doğru genişletilecektir. Anlatının, dilden ve hatta mırıltıdan önce, 
[mekânsal] varlık üzerine olduğunu iddia etme imkânı yakalanacaktır. 

“Bir” Mekân: Çiçektepe Mahallesi
Göç yoluyla kentin kıyısına gelen insanların hayata tutunma 

mücadelesini konu edinen Berci Kristin Çöp Masalları, kenar ma-
halle yaşamını kendi meşrebince serimlemektedir. Anlatının adına 
bakıldığında, ilk bakışta birbiriyle ilgisizmiş gibi duran kelimelerin 
oluşturduğu bir bütün göze çarpar. Yan yana duran bu kelimeler bi-
raz merak edilerek anlatının içine girildiğinde, onların anlatının ko-
nusu olan mekânın, yani gecekondu mahallesinin kuruluşunun, dö-
nüşümünün ve burada geçen mücadelenin özünü verdiği fark edilir. 
Anlatının adını oluşturan [Berci, Kristin, Çöp, Masal] sözcüklerin 
anlatıda ustalıkla birbirine bağlanmasından başka, anlatıda dikkati 
çeken ve bu yazının odağını oluşturan husus, Çiçektepe Mahallesi-
nin anlatının kahramanı olarak seçilmesidir. Mekân olarak mahalle, 
kendi başına bütün anlatının merkezidir: 

Kahraman adeta Çiçektepe üzerine kurulan bu derme çatma gecekon-
dulardan müteşekkil mahalledir. Roman yapısının gereksindiği kişi 
kadroları kurulmaz; bunun yerine her yeni kısa bölümde, duygu ve dü-
şünceleri üzerine yoğunlaşmak yerine topluluk içindeki kolektif yönle-
ri karikatürize edilmiş tiplerin üzerinden bir gecekondu mahallesinin 
kuruluş, büyüme ve hatta giderek dejenere olma hikâyesini görürüz.3

3 Ayşe Zeliha Gökçe, Türkçenin Yarına Kalacak Büyülü Mirası: Latife Tekin Romanları, 
http://www.arkakapak.com/genel/turkcenin-yarina-kalacak-buyulu-mirasi-latife-tekin-
romanlari/ (indirilme tarihi: 19.10.2016). 

http://www.arkakapak.com/genel/turkcenin-yarina-kalacak-buyulu-mirasi-latife-tekin-romanlari/
http://www.arkakapak.com/genel/turkcenin-yarina-kalacak-buyulu-mirasi-latife-tekin-romanlari/
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Çiçektepe’nin nasıl anlatının kahramanı haline geldiğini kavra-
mak üzere yapısına bakıldığında, yukarıdaki alıntının da işaret etti-
ği üzere, bu mekânın kendi içinde tek boyutlu işleyişinden ziyade, 
farklı karakterler ve olaylar aracılığıyla sürekli değişen bir yapısının 
olduğu görülmektedir. Anlatı yirmi bir bölümden oluşup, neredeyse 
her bölümde ayrı kişi ve olaylara rastlanır. Kişilerdeki, karşılaşma-
lardaki ve olaylardaki bütün çeşitlilik hep tek bir yere, yani mahal-
leye bağlanır. Her bir kişi ve olay bütün olarak mahalleye mal olur: 

Fabrikalarda çalışan işçiler arabalarıyla gelen eşyaları, ordan oraya 
koşturan insanları pencerelere birikip gülerek seyrettiler. Laf atmalar, 
ıslık çalmalar, kavgaya tutuşmalar gün boyu sürüp gitti. Akşam kon-
duların üstüne bir yorgunluk çöktü (Tekin, 1990, s.8).

şeklindeki anlatımda görüldüğü gibi, mekân, duruma göre güzel, öf-
keli veya yorgun sıfatlarıyla tanımlanarak bir “kişi” haline bürünür. 
Nasıl bir bireyin farklı duygu durumları ve deneyimleri varsa mahal-
le de aynı şeyleri yaşar. 

Çiçektepe’nin Çiçektepe olması başından geçen olaylarla doğ-
rudan ilgilidir. Hep yeni deneyimlerle karşılaşır. Değişmeyen tek şey, 
varlığını koruyan mekândır. Fakat bu nasıl mümkün olur? Yani her 
şey birer birer kayıp giderken, dönüşürken mahalle varlığını hala na-
sıl koruyabilmektedir? Bir mekân nasıl var olmaktadır? Mahallenin 
kendi içinde devingen yapısı, onun varlık şeklidir. Bu devingenlik, 
Gaston Bachelard’ın (1996) belirttiği gibi, mekânın imgesini okuyu-
cuya taşıyarak, mahallede dile gelen varlığın aktüelliğini duyumsatır 
(s.14). Çiçektepe Mahallesi’nin varlığı, edimseldir; devinimlerinin 
bir özü yoktur. Bu nedenle anlatıda geçen her bir kişi ve olay ade-
ta varlıkta direten mekânın var olma sürecinin bir katmanına işaret 
eder. Anlatının her bir parçası, ayrı ayrı insanların hikâyeleri üze-
rinden Çiçektepe Mahallesine bağlanır. Bir hikâyeden diğerine ge-
çilirken aynı zamanda mahallenin yaşadığı dönüşüme şahitlik edilir 
(Balık, 2011, s.213). Mahallenin varlık seyrindeki her bir dönüşüm, 
yaşanılan deneyimlere bir tepkidir; varlığın tepkisidir. 

Mahallenin “hareketleri”, onun varlığını tehlikeye atmaz; aksine 
varlığın kendisini koruma yöntemidir. Bazen uyum, karşılıklı hoş-
görü ve anlayış ortamıyla somutlaşırken bazen de oldukça sancılı bir 
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arada var olma koşullarını gösterir. Nitekim Berci Kristin Çöp Masal-
ları, bir gecekondu mahallesinin kentle oldukça sıkıntılı ve gerilimli 
bir bütünleşme sürecini anlatmaktadır. Yaratılan mekân kentin do-
kusuna yabancıdır. Aynı yaşamın düşünü görmelerine rağmen ma-
hallenin sakinleri, kentin sakinlerinden ziyadesiyle farklı bir yaşamı 
pratik etmektedirler. Mahalle, kentin eteklerinde, kentten kalan faz-
lalıkların boşaltıldığı yere, çöplüklerin hemen yanına kurulmuştur. 
Eserin isminde geçen “çöp masalları”ndaki “çöp” bize inşa edilecek 
mahallenin hem yerini vermekte hem de onun oluşturulma şekli-
ne sinen derme çatmalığı hissettirmektedir. Başlangıçta borçla satın 
alınan inşaat malzemeleriyle yapılan sekiz kondudan sonra, onları 
görüp kendisine yer-yurt arayan:

Odacılar, tablacılar, simitçiler ellerine birer kazma alıp geldiler… sa-
bah naylon leğenden çatıları, eski kilimlerden kapıları, muşambadan 
camları, ıslak briketlerden duvarlarıyla çöp yığınlarının çevresinde, 
ampul ve ilaç fabrikalarının alt yanında, tabak fabrikasının karşısın-
da, ilaç artıklarının ve çamurun kucağında bir mahalle doğdu (Tekin, 
1990, s.7-8).

Bir anda kurulan mahalle modern kentin içerdiği yerleşik, 
düzenli yaşam deneyiminin tam tersi bir deneyim alanıdır. Kentin 
kendi içinden çıkardığı, dışarıda bıraktığı şeylerin arasında bir şey/
yerdir. Kentin rasyonel bireylerinin parçalı yaşamı karşısında, ma-
hallede kolektif yaşam ve ilişkiler (hep birlikte evlerini kuran kondu-
cuların sorunlarını da birlikte çözmeleri vb.) temel varoluş şeklidir. 
Kent ile bütünleşirken geride bırakılmak istenmeyen özelliklerdir. 
İşte aralarındaki bu gibi zıtlıklar nedeniyle kent ile gecekondu ma-
hallesinin ilişkileri oldukça gerilimlidir. 

Kentin eteklerine gelen, ellerinde hemen hemen hiçbir şey olma-
yan göçmen-yoksul insanlar öyle ya da böyle çöplerle, pis kokularla, 
atıklarla, fabrikalarla dolu, yaşam dışı kabul edilen bir yeri olağanüstü 
bir şekilde doğrudan yaşam alanı haline getirirler. Fakat bu öyle bir ya-
şamdır ki, modern kentin hesaplı ve monoton varlık kurgusunda his-
sedilen gündelik olanın vasatlığını bozar. Mahallede “tek düze insan 
topluluğu aynı saksının her biri ayrı renkte çiçeğine dönüşür” (Kekeç, 
2011, s.212). Mahallenin başına gelen olaylara, değişik renklerin ifa-
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de gücü katılır. Bir deneyimin yarattığı tablo ile başka bir deneyimin 
yarattığı tablo birbirinden farklılaşır. Mahallenin kendiliğindenliğe ve 
tesadüfe açık yapısı sayesinde tekrar eden olayların kendine has yapısı 
korunur. Varlık, yaşama sinen tekdüzelikten sıyrılır ve anlatıda “gün-
delik şeylere yenilik büyüsü” (Kiberd, 2017, s.23) katılır.

Başlangıçta mahalle yoktan var edilirken sonrasında mahal-
lenin yaşadığı yıkımlara bakıldığında sürekli uçuşan bir şeyler ile 
adeta “uçan bir mahalle” imgesi yaratılır. Yasa dışı olana yasanın 
müdahalesinin gelen dozerlerle, yıkım memurlarıyla anlatıldığı bu 
hikâyede zaman zaman onlara gerek kalmadan çıkan fırtınaların 
rüzgârıyla uçuşan çatıları görmek hiç de zor değildir. Dolayısıyla 
elimizdeki mekân oldukça hareketli bir alandır. Bir gecede kurulan 
derme çatma konduların çatısı ilk rüzgârla uçup gitmekte, onun peşi 
sıra gelen yıkımcıların tekmesiyle kondular yıkılmaya çalışılmak-
ta, ardından yıkımcılara direnen konduculara karşı bu sefer daha 
donanımlı gelen yıkım ekiplerinin konducuları kamyonlara koyup 
götürerek direnişi kırmaları ve evleri yıkmaları, sonrasında yeniden 
kurulan kondulara basan sular, ardından bu sefer kazmalarla gelen 
yıkım ekipleri ve yeniden kurulan kondular… Bu şekilde her birinde 
farklı şekil ve yöntemlerle yıkılan ve yeniden kurulan kondu ma-
hallesi en az otuz yedi kere bu döngüyü yaşar (Tekin, 1990, s.13). 
Anlatıdaki bu döngü dolayımıyla, Berci Kristin Çöp Masalları’nda 
mekânın bizatihi kendi varlığı kabul edilmekte ve onu anlamak, oluş 
ile bozuluşlardan oluşan dile gelişlerini serimlemek/kayıt altına al-
mak üzere edebiyatın nasıl çalıştırıldığına şahitlik edilmektedir. 

Peki, neden yok edilmeye çalışılmasına rağmen bir mahalle 
buna direnmekte, pes etmemektedir? Çünkü mahalleyi mahalle ya-
pan gecekonduların barındırdığı geçicilik, mahallenin tek özelliği de-
ğildir. Diğer bir ifadeyle, geçicilik yokluğu kabul etmek demek değil-
dir. Varlığın yokluğa savrulması ihtimaline karşı mücadelede varlık 
kazanma şeklinin diğer adıdır. Gecekondu mahallesinin konduları, 
derme çatmalıklarının hissettirdiği geçiciliklerinin yanında başka bir 
şey daha taşırlar: umut. Varlığını kazanmaya yönelik bir umut. Kuru-
larak adeta yoktan var edilen, hayat verilen mekân [mahalle] varlığın 
sürekliliğinin sağlandığı, dile geldiği yerdir aynı zamanda. Bunun na-
sıl olacağı ise sadece stratejik bir ayrıntıdır belki de:
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Gecekondular evlerini kaybetmiş insanların yaptığı evler. O nedenle 
de bir yitirme duygusu vardır o evlerin biçimlenişinde, ev duası de-
mem bundan, evden çok, ev adağı gibi… Minicikler, başında en uy-
duruk malzemelerle kuruluyor, çünkü yıkımlar var, yerle bir edileceği 
bilinerek yapılıyor. Niyet, toprağı sahiplenene kadar bu derme çatma 
evlerle direnmek. Eğer yer ele geçirilirse ve yıkım sona ererse, kalıcı 
evlerini kuracaklar. Maket evler gerçek evlere dönüşecek. Yani o ilk 
evler, aslını sayıklayan evler… (Tekin, 2015, s.74-5). 

“Bir” Mekândan “Çok” Mekâna: Sınırda “Mekânet 
Etmek” 
Mekânı gecekondu mahallesi ile somutlaştıran Berci Kristin 

Çöp Masalları’nda mahalle, oldukça geçirgen-gözenekli bir varlık 
biçimine sahiptir. Sınırda konumlanan bu yerde, belki de tam da 
bu nedenle, her şey özünden farklı şekillerde kendisini dışa vurur. 
Önce insanlar kendi çabalarıyla kurdukları mahalleye yine kendileri 
bir ad verirler: Savaş tepe.  Daha sonra onların kömürle eğri büğrü 
yazılı levhaları devlet görevlilerince sökülüp yerine resmi bir göster-
ge olarak “mavi teneke levha” asılır (Tekin, 1990, s.14). Mahallenin 
genişlemesine bağlı olarak oluşan üç mahallenin adını mahallenin 
çocukları bulur. Kent mekânının sahip olduğu “medeni” koşullara 
sahip olmayan bu yer, “eksiklikleri”ne rağmen tamamen kentin dı-
şında kalmaz,  kentten mahalleye doğru akışlar bulunur. Başlangıçta 
sadece kapladığı yer ile var olan evler, daha sonra kapı numarası ala-
rak resmen varlık kazanırken, bununla yetinmeyen mahallede kapı 
satıcılığı işi türer (Tekin, 1990, s.48). Mahalleye su boruları döşenir, 
caddesi ve okulu ile mahalle yavaş yavaş kentli bir görünüme sahip 
olurken mahallelinin olayları yorumlayış şeklindeki geleneksellik 
(dine, mitlere vb. başvurarak sorunları çözme yöntemi) korunur. İşte 
bu gibi geçişlerle mahalle, sınırda konumlanmanın ne demek olduğu 
hakkında bir fikir verir: Sınır, sadece bölmez; aynı zamanda yerleri, 
ilişkileri yeniden dağıtır. Bir nevi geçiş alanıdır. Yani bir yerdir, tıpkı 
mekân kavramının işaret ettiği bir “yer” gibi… Onu somutlaştıran 
söz konusu geçişlerin kendisidir. Oradan, buradan, şuradan gelen ve 
oraya, buraya, şuraya yönelen zikzaklarla örülen bir örgüdür. 

“Mekânı keşfetmenin en iyi aracı edebiyattır” diyen, mekân üze-
rine oldukça geniş kapsamlı eserler veren Henri Lefebvre, Mekânın 
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Üretimi isimli eserinin hemen başında mekânın, bir üretim yeri ve 
aynı zamanda kendisinin de ürün olduğuna işaret eder:

Bir ürün olarak mekân, etki ya da tepki yoluyla bizzat üretime müda-
hale eder: Üretken emeğin örgütlenmesi, ulaşım, hammadde ve enerji 
akışı, ürün paylaşım ağları. Kendince üretken ve üretici olan mekân, 
üretim ilişkilerine ve (iyi kötü örgütlenmiş) üretici güçlere dâhildir. 
Mekân kavramı tek başına bırakılamaz ve statik kalamaz; diyalektikle-
şir: Ürün-üretici olan mekân, ekonomik ve toplumsal ilişkilerin daya-
nağıdır (Lefebvre, 2014, s.24). 

Bu alıntıda her ne kadar ekonominin kavramları üzerinden 
mekânın kavranılması söz konusuymuş gibi görünse de asıl dikkati 
çeken şey mekânın üretim, ilişkiler gibi kavramlar üzerinden göste-
rilen akışkan, dinamik halidir. Dinamikliği ve akışkanlığıyla mekân, 
öncelikle bir “yer” dir. Fakat öyle bir “yer”dir ki, herhangi bir “şey”e 
indirgenemez. Tıpkı kendisini sadece adıyla değil yapısı, işleyiş ko-
şulları ile sunan Çiçektepe Mahallesi’nde olduğu gibi.

Mekânın kendisini işleyiş koşulları, bir yerdeki etkileşim bi-
çimleri üzerinden somutlaştırmasına bağlı olarak farklı dönemler-
de farklı şekillerde gelişen çok sayıda mekân kavrayışı bulunmak-
tadır. Berci Kristin Çöp Masalları’nın yazıldığı dönemi de kapsayan 
modern mekân kavrayışına bakıldığında “homojenlik, parçalılık ve 
hiyerarşiklik” öne çıkan özelliklerdir (Lefebvre, 2014, s. 26). Bu özel-
likleri açıklamada başvurulan kavram setlerinden başlıcasıdır kent 
ve kır ikiliği. Gecekondu mahallesinin hemen kenarında yükselen 
rasyonel-anonim ilişkiler alanı olarak kentin, geleneksel ilişkilerle 
özdeşleştirilip hiyerarşik olarak ikincilleştirilen kır karşısında, ay-
rıcalıklı/üstün bir yere sahip olduğu söylenebilir.  Bu şekilde hem 
kır hem kent “belli bir alan ve etkinliğe indirgenmektedir” (Sennett, 
2013, s.14). 

Oysa kent kavramının İngilizcedeki karşılığı olan “urban”ın eti-
molojik olarak köküne bakıldığında, kavramın hiç de böylesine du-
rağan bir yere işaret etmediği görülür: kavramın temelinde yer alan 
kelimelerden birisi “urbs”tur (Benveniste, 1969, s.364). Urbs, kentin 
taş yapısına işaret eder ve akla kenti kent yapan surları, duvarları 
getirir: 
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Kentleri inşa tarzımızın karakteristik özelliği insanlar arasındaki fark-
ların oluşturduğu duvarlardır ve bu farkların karşılıklı tehdit oluştur-
masının, karşılıklı bir uyarı olmasından daha muhtemel olduğunun 
varsayılmasıdır. Bu yüzden kentlerde inşa ettiğimiz şeyler kişiliksiz, 
nötralize edici, sosyal kontakt olasılığını ortadan kaldıran yerlerdir: 
dökme camla kaplı dış duvarlar, yoksul semtleri kentin geri kalanın-
dan ayıran ana yollar, koğuş tarzı siteler (Sennett, 2013, s.15).

Duvarların ötesinin olumsuz bir şekilde kavrandığı modern 
kent, insan yaşamının tek boyuta indirgendiği bir yer haline gelir. 
Yani yaşamdaki farklı deneyimlerle kendisini gösteren varlık tarz-
larının olanca çeşitliliği kentte ortadan kalkmıştır. Bir mekân olarak 
kent, tek bir varlık tarzıyla özdeşleşmiştir. İşte bu noktada [Türkiye’de 
gelişen bir] kentin hemen kenarında yükselen Çiçektepe Mahallesi, 
okuyucuya duvarların hem ötesini hem nedenini hatırlatır. Çiçek-
tepe kurulan fabrikalar, yükselen sanayi ve burada çalışan mahalle 
sakinleri ile kentin varlığının bir parçası haline gelmesine rağmen 
ondan kesip atılmaya çalışılan bir yer gibi durmaktadır. Mahalleyi 
reddeden kent, tam olarak kendi kendine yeten bir var oluş alanı gö-
rünümündedir. Çiçektepe Mahallesi’nin, hemen sınırında konum-
landığı kentin sahip olduğu var olma hakkının dışında tutularak 
sürekli zabıtaların, yıkım ekiplerinin mekânı haline gelmesi bu yok 
edilme isteğini oldukça güçlü bir şekilde okuyucuya hissettirir. Ora-
sı, kentin talep ettiği insan figürleri karşısında, mahalle sakinlerinin 
hapsedildiği cahillik, vasıfsızlık, parasızlık gibi özellikleriyle bilin-
meyen ve tehlike saçan bir yerdir. Lefebvre’in mekânın temel özelli-
ği olarak işaret ettiği dinamiklik reddedilircesine mahalle sakinleri, 
kentin inşa edilmeye çalışılan nispeten belirli yaşamına yönelik birer 
tehdittirler.  Net ve kapalı bir yer olma iddiası ile Çiçektepe’ye karşı 
konumlanan sınırın öteki tarafının [modern kentin] Sennett tara-
fından teşhis edilen bir hastalığıdır bu “açıklık korkusu” (Sennett, 
2013, s. 57). Kent, yasal gücün savunduğu otorite alanı iken, sınırın 
ve yasanın dışında kalmasına rağmen egemen gücün sürekli temasa 
geçtiği Çiçektepe ise egemen güç tarafından bir türlü ele geçirilemez. 
Egemen güç, mahallenin anlam ve değerlerinin üreticisi değildir; 
mahalle kendi kendisini üretmektedir, otonomdur. Kuruluşunun ba-
şından beri “açık” bir yapıya sahiptir. En kapalı, korunaklı yer olarak 
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işaret edilebilecek kondular bile sürekli müdahaleyle yüz yüze bir 
şekilde varlığını sürdürür. Önce sekiz kondu iken sonra birden yüz 
kondu olan mahalleye farklı kimlik ve yaşam şekline sahip insan-
lar eklemlenir. Böylece evlerinin oluşum tarzından anlatının her bir 
kısmında öne çıkan farklı farklı karakterlerin çokluğuna kadar he-
men her şey bu mekânın açıklığının bir göstergesine dönüşür. Kay-
bedecek “fazladan” şeyleri olup bunları korumaya çalışacak şekilde 
örgütlenen kent mekânı karşısında, sadece var olmak Çiçektepe’nin 
belki de başlı başına bir amacıdır, kaybedeceği tek şeydir. Ancak, var 
olmanın kentinkine hiç benzemediği bir var olma tarzı olarak.

Anlatıda Çiçektepe’nin sürekli yeniden kurulma hareketine aynı 
zamanda –anlatının sonunda varlığı beliren Vakıf Çiçektepe hatır-
landığında– mahallenin bölünme hareketi eşlik etmektedir. Çiçekte-
pe, bölünerek varlığını yeniden kazanmaktadır. Bu haliyle karşımız-
da bulunan şey var olmakta ısrar eden Çiçektepe Mahallesi’dir. Bir 
mekânın nasıl “mekân” haline geldiğini mahallenin (parçalanırken, 
yıkılırken, diğer mahallelerle etkileşimde bulunurken vb. kendisini 
inşa eden yapısına işaret eden) hareketliliği açık bir şekilde gösterir. 
Her hareket bir dışa vurumdur, mekânın kendisini sunuşudur. Bu 
şekilde Çiçektepe dolayımıyla işaret edilen, varlığın kendi içinde sta-
tik bir yapılanmadan ziyade tıpkı “hücre” gibi sürekli dışarıya açıklık 
ve bu açıklık dolayımıyla parçalanma-çoğalma hareketinin kendisi 
olduğu görülür:4 

Çiçektepe’nin bir kısmı ‘Birlik Çiçektepe’ adını alan, denize nazır, düz-
lük bir araziye taşınırken geride ‘esrar zulası’ ve ‘fuhuş yuvası’ olarak be-
timlenen ‘Vakıf Çiçektepe’ kalır. Bu, ‘öteki’leştirmekten ziyade bir ‘ya-
lıtım’ durumudur. Çiçektepelilerin ‘üst tabakası’ kendini ‘alt tabaka’dan 
soyutlarken alt tabaka da kentle kaynaşmayan, yalnızca ona eklemle-
nen… Bir bölge olarak varlığını sürdürür (Ayaydın/Cebe, 2005, s. 109).

4 Varlığın bu özelliğini “açıklık” ve “tekil-çoğul oluş” kavramları ekseninde derinleştirerek 
gösteren Jean-Luc Nancy’nin deyişiyle (2003) “varlık”: “Birinin kendi varlığının sonlu-
luğuna kurucu açıklığıdır. Böyle bir açıklık, sadece tekilliklerin komünal birlikte zuhur 
edişiyle imkânlı olur… Varlık, hep çoktan ortaklık içindedir. Öteki ile olma da bir varlık 
biçimidir” (s.44). Ben’i öteki yoluyla, ötekini Ben yoluyla anlama olarak varlık, tekil ço-
ğuldur. Yani, tekil olarak çoğul bir arada olmadır. Birliğin, kendine yeterliliğin, her şeyden 
bağımsız/kendi kendine var oluş iddiasının reddidir. Ötekine/dışarıya bağlılık ve bu yolla 
kazanılan varlıktır. Varlık olarak varlığın bu özelliklerinden Çiçektepe de kaçamamış, ha-
reketlerinde sürekli olarak onları duyurmuştur. 
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Anlatının sonuna doğru başka mahallelere bölünen Çiçekte-
pe’de, parçalanmalarla yeni mahallelerin doğması mümkün olmakta 
ve yeni mahalleler, var olan Çiçektepe ile bütünleşmek/aynılaşmak 
yerine ona “eklemlenebilmektedir.”5 Eklemlenmelerin seyrinde Çi-
çektepe kadar ondan türeyen yeni mahallenin tavrı da biçimlendi-
ricidir.  Başlangıçta hem Birlik Çiçektepe’de hem Vakıf Çiçektepe’de 
yaşamak isteyen mahalleli, zamanla değişen ilişkilere bağlı olarak 
Vakıf Çiçektepe’den kopmuş ve farklı bir varoluş güzergâhına gir-
miştir. Fakat bu giriş, oldukça kanlı mücadeleler sonucunda gerçek-
leşmiştir (Tekin, 1990, s. 120-121). İki mahallenin olaylı tam kopuş 
olmayan kopuşunun ardından her iki mahallenin ilişkisel devinimi 
devam etmiştir. Vakıf Çiçektepe’de hali hazırdaki konduların yanına 
yabancılar yerleşmiş, gazinolar açılmıştır. Vakıf Çiçektepe’ye yerle-
şen çingenelerin çalgılarıyla birlikte dili de mahalleye eklemlenmiş-
tir. Böylece mahalle çingenelerle birlikte, Birlik Çiçektepe’nin yanın-
da varlığını sürdürmüştür. 

Bu durumda söylenmesi gereken şey, Çiçektepe’nin ilk bakışta 
öyle görünse de, basitçe kent mekânının karşıtı bir yer olmadığıdır. 
İki zıt taraftan birisine hapsolmaktan ziyade ikiliklerin askıya alındı-
ğı tekil bir mekândır. Tekillik, “yeni anlam ve duygu imkânları açan, 
farklılığı, yinelemeyi, çokluğu ve ilişkiselliği içinde barındıran bir 
olaydır” (Demirtaş, 2015, s.18). Tekilliği düşünmek aynı zamanda 
çoğulluğu düşünmektir. Her şeyin birbiriyle birlikte var olduğunun, 
var olmanın ortaklık içindeliğinin olumlanmasıdır (Nancy, 2000, s. 
29-32; Demirtaş, 2015, s. 69). Her şey her şeydedir, her şey her şey 
tarafından paylaşılmaktadır. Farklılıklar arasında bir bölünme var-
dır, ama paylaşım da hala sürmektedir.  İşte bu paylaşımı ve tekil-
liği görmek Çiçektepe’de somutlaşan mekâna sinen, mücadeleden 
doğan hareketliliği kent-kır gibi mekânı ikiliklerden okuyan bakışın 
ötesine geçerek kendi içinden okumanın imkânını doğurur. Ken-
di varlığı içinden bakıldığında mekânın tekilliği su yüzüne çıkar: 

5 Mahallenin bu özelliği, onun Tekin tarafından nasıl da bir “canlı” gibi düşlendiğini gös-
terir. Canlı bir yer olduğu için “gerçek ile gerçekdışının sınırında titreşir” (Bachelard, 1996, 
s.82). Berci Kristin Çöp Masalları, söz konusu titreşimlerin yayıldığı “oldukça incelmiş bir 
ruha ait belge” (Bachelard, 1996, s.83) gibidir. Fakat Bachelard’a göre, belgenin sahipleri 
ancak şairler olabilir. Berci Kristin Çöp Masalları ise bu tahsisin yersizliğini gösterir. 
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Çiçektepe’nin “Çiçektepe Mahallesi” olması bir dizi süreç sonunda 
gerçekleşir. Kentten kopukmuş gibi görünse de aslında onunla daha 
baştan dışladığı şeyler (çöp) üzerinden, kenti taşıyan fabrikalar üze-
rinden kentle bağlantı içerisindedir. Bunun yanında, bir gecede de 
olsa inşa edilen konduların malzemeleri yine başka mekânlardan 
getirilmiştir. Yani, bir mekânın ortaya çıkması diğer mekânlarla bağ-
lantılı olması sayesinde mümkün olmuştur. Önce sekiz kondu kurul-
muş, ardından başkalarının burayı keşfetmeleriyle kondu sayısı yüze 
çıkmış ve sonunda merkezin, devletin görmezden gelemeyeceği bir 
kent ilçesi haline gelme süreci başlamıştır:

İnsanlar üç gün boyunca yıkımcıların gelmesini bekledikten sonra çöp 
yığınının başında toplandılar. Önce çöpten yamuk yumuk bir tahta 
parçası çıkardılar. Üstüne kömürle eğri büğrü harfleri yan yana getirip 
‘savaştepe’ yazdılar. Tahtayı götürüp çöp yolunun ağzındaki bir plastik 
atölyesinin duvarına astılar.
Bu tahta levha bir ay sonra resmi giysili iki adam tarafından asıldığı 
yerden alındı. Yerine, üstünde ‘Çiçektepe’ yazan mavi bir teneke levha 
asıldı.
Çiçektepe adı verildikten sonra adının güzelliğine kanan, yıkımın dur-
duğunu duyan yüzlerce insan bu tepeye geldi… Bir gecede Çiçekte-
pe’ye fener ışığında yüz kondu daha kuruldu. Sabah konduların çev-
resindeki boş yerler paylaşıldı. Paylaşılan yerler ufak ufak taşlarla, 
tellerle çevrildi. Çevrilen yerlerin sahipleri birer ikişer köylerinden 
eş yalarını yükleyip geldiler. Kondularını kurup içine girdiler (Tekin, 
1990, s. 14-15). 

Mekânların mekânlara eklemlenerek başka bir mekân haline 
gelen bir Çiçektepe’dir karşımızdaki. Nitekim yukarıdaki alıntının 
devamına bakıldığında, kurulan kondulardan sonra Çiçektepe üç 
ayrı mahalleye bölünmüş ve her biri ayrı mahalle ismini almıştır. 
Oluşan mekânda köyden gelen insanların izlerini görmek kadar, in-
sanların yerleşmek, mekânet etmek ihtiyacının izleri olarak eve sa-
hip olma isteğini görmek mümkündür. Normal koşullarda yaşamak 
üzere bir mekâna/yere yerleşmek, [İngilizcede] “settlement” kavra-
mıyla karşılanır. Bu kavram, bir yere yerleşmeyi ve bir uzlaşma/an-
laşma edimini aynı anda içerir: “hem bir müzakereden doğan hem 
de gelecekteki müzakereler için zemin yaratan bir edimdir” yerleşme 
(Stavrides, 2016, s. 67). Bu açıdan Çiçektepe’deki bütün harekete rağ-
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men son kertede sakinlerinin derme çatma da olsa bir yere, eve sa-
hip olma isteklerini onları reddeden düzenin, modern kentin mekân 
kavrayışını müzakereye açma edimi olarak görmek mümkündür. 
Fakat bu sadece kentin başına gelen bir şey olmayıp, Çiçektepe’nin 
kendi içinde bölünerek aynı müzakereye maruz kaldığı söylenebilir. 

Modern dönemde bireylerin yaşam alanı ikiye ayrılmıştır: bi-
reylerin kendilerine ait özel alan ve diğer herkesle birlikte sahip ol-
dukları kamusal alan. Kentin bölünmüş yaşam koşulları açısından 
yoklukla malul olan Çiçektepe’dekilerin kendilerine ait bir eve sahip 
olma arzusu, kent koşullarındaki özel alanı inşa etmek anlamına 
gelmekten ziyade öncelikli olarak varlığını tarihe kazıma mücade-
lesidir. Burada inşa edilen evler, hiç de kentte inşa edilen evlerin 
hikâyesiyle aynı hikâyeden değildir ve onların ürettiği ikilikleri ye-
niden üretmez. Onların ürettiği şey, mekânın kendisidir; fakat bu 
üretim, yaratım anlamındadır, var olan üretimlerde kesinti yaratarak 
kendisine yer açan bir üretimdir. 

Mekânsal varlığın üretimle birlikte anlam kazandığı bu nok-
tada, Tekin’in sınırlı ve görece sabit/dolu bir yer, “ev, yurt” anlamı-
na gelecek şekildeki “mekân” kavrayışını aşarak onun fiil halini, 
“mekânet etmek” kavramını kullandığı cümle hatırlanmalıdır: “Lado, 
Çiçektepe’de mekânet etmeyen kumarbazların kucağında arka kapı-
dan kan damlatarak kaçtı” (Tekin, 1990, s.107). Mekânet etmek, yer-
leşip kök salarak gelen rehavetin karşısında, yerleşiklikten sıyrılmaya, 
hareket halinde yaşama, “sık sık rüzgâr tarafından uçurulan çatılar 
altında inatla tekrarlanan bir reflekse” işaret eder (Balık, 2011, s.220). 
Bachelard’ın deyişiyle (1996), “insanın, bir öte yere her zaman kapısı-
nı aralık bırakması” anlamına gelir (s.85). Aynı yerde farklı tarzlarda 
olma biçimi olarak mekânet etmek, basitçe aynı olanın üretimi olma-
yıp, tüm gücüyle saldıran gerçekliğin parçalanması ve bu yolla onun-
la baş etme yöntemidir. Her tekrar aynı mekânın farklı tarzlarda orta-
ya çıkmasına imkân veren bir yeniliktir (Demirtaş, 2015, s.152). Var 
olan gerçekliğin sınırlarına taşınarak tüketilmesidir. Zaten sınırda 
konumlanan mahallenin kendini sınırlarına doğru zorlamasıdır. Ku-
rulan mahallenin yanına gelen çingeneler, çingenelerden sonra Ale-
vilerle mahalle sakinlerinin mücadelesi, Alevilerin yanında taşıdığı 
kahvehaneler ve ardından mahalleye yayılan kahvehaneler, kahveha-



243

Berci Kristin Çöp Masalları’nda Mekânın Varlık Tarzı Üzerine Bir İnceleme

monograf 2017/8

nelerin yanında taşıdığı kumar ve kadınların kumarbaz haline gelen 
kocalarına karşı direnişi, kumarın içerdiği şiddet ve yasadışı ilişkiler 
ağı, türeyen çeteler ve mahallenin mafyanın eline geçişi ve yeni bir 
mahallenin türeyişi… Bu şekilde bir mekâna diğeri eklenirken aynı 
zamanda buradaki ilişkileri gerçekleştiren insanların da birbirine ek-
lene eklene dönüştüğü, değiştiği görülmektedir. Fakat bu dönüşüm-
ler basit bir kabulle değil, şiddetli mücadeleler ile gerçekleşmektedir. 
Mekâna eklenen bir mekân, kendi insanlarını ve ilişkilerini var olan 
mekâna dayatmakta ve okuyucu, mekânda gerçekleşen birden fazla 
mücadeleye aynı anda şahitlik etmektedir. 

Böylece, Lefebvre’in daha önce mekâna yönelik farklı bir bağ-
lamda sorduğu şu sorunun burada edebiyat kapsamında ve ayrıca bu 
yazının konusunu oluşturan Berci Kristin Çöp Masalları’nda mekânın 
sunuluş biçimi açısından sorulması meşruiyetini kazanmaktadır:

[Mekân] pasif bir toplumsal ilişki yeri, bu ilişkilerin istikrar kazanmış 
birleşme ortamı mıdır, yoksa ilişkilerin sürdürülme yöntemlerinin 
toplamı mıdır? (Lefebvre, 2014, s.42).

Çiçektepe’nin mekânsal varlık koşulları düşünüldüğünde, soru-
nun yanıtı olarak mekânın toplumsal ilişkilerin sürdürülme yöntem-
lerinin toplamı olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla yeni-
den başa dönüldüğünde mekân, oldukça hareketli-değişken ilişki ve 
etkileşimler alanıdır. Toplumsal ilişkileri sürdürme yöntemlerinin 
çeşitliliği, belki de sonsuzluğu bu durumun nedenidir. Mekânsal pra-
tiklerinde bir tutarlılık göstermeyen, ama yine de mekânı olduğu gibi 
önümüze seren Çiçektepe Mahallesi, mekânın bu özelliğini yansıtır. 

Çiçektepe Mahallesi bir yerdir, fakat çeşit çeşit mekân farklı olay-
lar, karşılaşmalar vasıtasıyla bu yerde iç içe geçmiştir. Her bir mekân 
Çiçektepe’nin parçası olup, Çiçektepe hiçbirine indirgenemez. İndir-
gendiği anda Çiçektepe olmaktan çıkar. Bu noktada mahalle hem bir 
gecede kurulan kondu mahallesidir, fakat sadece ondan ibaret de-
ğildir. Mahallenin hemen dibindeki çöplük, fabrikaların bulunduğu 
yerler, sonra mahalle içinde her evin bahçesine konan camiler vb. de 
onun bir parçasıdır ve her biri kendi içinde bir ağırlığa sahiptir. Her 
bir yerde farklı ilişki kurma biçimleri gelişip serpilmektedir. Bu ilişki 
biçimlerinin her biri Çiçektepe’nin bir parçasıdır:
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Caminin arkasında Fabrikadibi’nde, bir sabah, yazılı bir taş ortaya çı-
kartıldı. Taşın bulunduğu yerde bir yatırın yattığı lafı kondulara ya-
yıldı. O taşın bulunduğu yere işemek, tükürmek, ordan dua etmeden 
geçmek suç sayıldı. Mahallece taşı başına gidilip onsan su dilendi… 
ama ‘Su Baba’dan bir damla su bile alınamadı. Zamanla insanlar ondan 
su istediklerini unuttular… (Tekin, 1990, s.16). 

Yukarıdaki alıntıda belirtildiği gibi, insanların inançlarını-iba-
detlerini somutlaştırdıkları camiye mahalle sakinlerinin isteklerinin 
iletildiği kutsal figürlerin yaratımı eşlik etmektedir. Başka bir dünya-
ya yönelik araç olan bu yerin, yaşadıkları dünyanın sürdürülme ara-
cı konumuna getirildiği görülmektedir. Buna bağlı olarak mekânın 
hemen yanında ihtiyaç nedeniyle yaratılan bir başka mekân, “yatır” 
gündeme gelmekte; sırf o anki ihtiyaca bağlı olarak ona “su baba” 
denmektedir. Sorunları/ihtiyaçları tarafından yönlendirilen insanla-
rın inşa ettiği yatır, zamanla farklı ihtiyaçların yöneldiği yer haline 
gelip, başlangıçtaki sınırlarından kurtulmaktadır. Bu kadar büyüsü 
yayılıp genişleyen yatırın sonrasında başka bir yerin/fabrikanın al-
tında kalmasına bağlı olarak Çiçektepe bir felaketten diğerine sav-
rulur. Yine bu felaketlerin çeşitli çözüm mekanizmaları mahalle sa-
kinlerince uydurulur. Her bir uydurma işlemi aynı zamanda kendi 
mekânını yaratır. 

Sonuç 
Anlatım teknikleri, karakterleri, kahramanı ile farklı tartışma-

lara imkân veren Berci Kristin Çöp Masalları, bu yazıda Çiçektepe 
Mahallesi’nin mekânsal varlık tarzı açısından ele alınmıştır. Anlatı-
nın bütünü bir sürü insan ve olay ile örülürken, fazlasıyla kalabalık 
ve karmaşık bu anlatının geçtiği mekânının tek başına Çiçektepe 
Mahallesi olarak sunulması oldukça ilgi çekici bir durum olarak kar-
şımıza çıkar. İşte Çiçektepe Mahallesi’nden hareketle bu yazıda pe-
şine düşülen soru, mekânın varlık tarzı ve kendisini sunuş şekilleri 
olmuştur. Tek başına olanca heybetiyle yükselen Çiçektepe Mahalle-
si dolayımıyla nasıl mekânın ilişkilere, ilişkilerin mekâna dolandığı, 
böylece mekânsal varlığın imkân bulduğu gösterilmeye çalışılmıştır. 
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Bir mekân olarak Çiçektepe, değişik deneyimlerin sahnesidir. 
Bu deneyimlere eşlik edense aynı farklılıklarla kendisini duyuran çe-
şitli mekânlardır.  Mahalle, bir sürü mekânın birbirine eklemlendiği 
oldukça heterojen, dinamik, çoğul ve aynı zamanda tekil bir örgüt-
lenme biçimine sahiptir.  Bu tekillik kendisini mahalleye sinen yara-
tıcılıkta gösterir. Nasıl ki anlatıda insanlar türlü türlü özellikleriyle 
birbirine eklemlenmekte ve her eklemlenişe olağanüstü yorumlar 
eşlik etmekteyse benzer bir şekilde mekân da sürekli parçalanarak, 
çeşitlenerek var olmaktadır. Böylece yeni ile/öteki ile farklı şekilde 
temas kurularak var oluş imkânı icat edilirken, mekânsal olarak da 
aynı imkânın yakalandığı söylenebilir. Sonuçta ise mekân, (toplum-
sal) ilişkilere verilen yanıtlardan meydana gelen bir yer, toplanma 
yeri olarak somutlaşır. Bizatihi meydana gelmenin, vuku bulmanın 
kendisi haline gelir. 

İlk gecekondu sakinleri, “iyi yaşam” olanakları umuduyla göç 
eden köylülerken, sonrasında onlara farklı özellikteki insan grup-
ları eklenmektedir. Onların her biri Çiçektepe’yi Çiçektepe yapan-
dır: kadındır, işçidir, çöp bakkaldır, kumarbaz Lado’dur… Onların 
birbirine eklenen, dönüşen ilişkilerine bağlı olarak mahallede ser-
pilen diğer bir mekânın, Vakıf Çiçektepe’nin fahişesidir. Hiç biri 
birbirine indirgenemez iken, her biri kenarda konumlanan mekâna, 
Çiçektepe’ye çengellenen ara karakterdir. Karşılığında Çiçektepe de 
onlara çengellenir, böylece varlığını sakinleri gibi farklılaşarak gös-
terir. Mekânın, Çiçektepe’nin karakteri onu oluşturanların karakteri 
gibidir. Önlerine örülen duvarın sert vurarak yıkılmayacağını bil-
dikleri için, Antonin Artaud’nun başka bir bağlamda salık verdiği 
mücadele şeklini, duvarı yavaş yavaş ve sabırla aşındırarak geçmeyi 
denerler (Artaud, 2002, s.34). Bu nedenle Çiçektepe’nin yapısına pa-
ralel, o mekânı taşıyanlardan/somutlaştıranlardan okuyucuya kalan 
şey, tam-yerleşmemişlik/geçicilik ve hareketlilik dolayımıyla kaza-
nılan varlıktır. Varlığın kendisinin hareketlilik ve edimsellik oldu-
ğunun bilincidir. Mekânın varlık tarzının, tekil-çoğul yapısına bağlı 
olarak hareketin nereye varacağının önceden kestirilemediği, ama 
öyle ya da böyle varlığın bedelinin şiddetli bir mücadele olduğunun 
hatırlatıldığı bir akış…
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