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Öz
Yazın hayatına ilk adımını Sevgili Arsız Ölüm (1983) romanıyla atan Latife Te-
kin, özgün dil ve kurgu anlayışıyla 1980 sonrası Türk edebiyatının dikkat çe-
ken kalemlerinden biridir. Yazara bu “özgün” kimliğini kazandıran temel etken, 
daha önce sadece sosyal bir olgu olarak nitelenip çeşitli ideolojilerin yayılmasın-
da “figüran” olarak kurgulanan “göç”, “yoksulluk” ve “gecekondu yaşamı” tema-
larını ikincil konumdan çıkarıp onlara âdeta “başrol” vermesi ve onları gelenek 
ile modernin iç içe geçtiği “melez” bir dil aracılığıyla anlatmasıdır. Yazarın ikin-
ci romanı Berci Kristin Çöp Masalları’nın (1984) da temel sorunsalı, Sevgili Arsız 
Ölüm’deki gibi gecekondu yaşamı ve gecekondulaşma sürecidir. Mekânın anla-
tının odağına yerleştirilip ana karakter olarak kurgulandığı bu romanda, “kon-
du yaşamı”nın problematiklerine masal, destan, tekerleme, mâni gibi muhtelif 
sözlü kültür ürünlerinin biçimsel özelliklerinden yararlanılarak dikkat çekilme-
ye çalışılmıştır. Eser, bu özellikleri itibarıyla türlerarası bir nitelik ve melez bir 
biçim kazanır. Bu çalışmada, Berci Kristin Çöp Masalları anlatıbilimsel açıdan 
incelenecektir. Yazıda temel olarak “Çiçektepe gecekondu mahallesi” özelinde 
kurgulanan başkarakterin doğumu, geçirdiği değişim/dönüşümler ve bunların 
sonucunda yaşadığı kimlik karmaşası ile bütün bu süreçlerin ifadesinde kulla-
nılan melez dil özellikleri analiz edilecektir.
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Çöp Masalları
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The Presentation of the Central Figure 
Through “Hybrid Language”:  

Space in Berji Kristin: Tales From the 
Garbage Hill

Abstract
Latife Tekin, who has entered the literary world with her first novel Dear Sha-
meless Death (1983), is one of the most salient writers of Turkish literature since 
the 1980s with her inventive language and understanding of fiction. In her texts, 
Tekin basically focuses on the themes of immigration, poverty, and shanty town 
life and narrates them with a hybrid language that unites the traditional and the 
modern. Before Tekin, these themes were usually described as just a social fact 
and used as a “bit player” in narratives. However, Tekin eliminated the secon-
dary position of these themes and made them the “leading actor” in her novels. 
The basic problematic of Berji Kristin: Tales From the Garbage Hills (1984), the 
second novel of the writer, is also about being a witness of the shanty town life. 
The novel, in which space is fictionalized as a protagonist and narrative focus, 
tries to draw attention to the troubles of the slum life by using the stylistic fea-
tures of various oral culture products such as fairy tales, epics, tongue twisters 
and mânis. By means of these features, the text obtains an intertextual struc-
ture and hybrid form. In this study, Berji Kristin: Tales From the Garbage Hills 
will be scrutinized with a narratological perspective. In the article, the birth of 
the shanty town Çiçektepe fictionalized as the main character of the novel, its 
changes/conversions and identity crisis will be examined and lastly the hybrid 
language used in the expression of all these processes will be analyzed in detail.

Key Words: Space, shanty town, hybrid language, Latife Tekin, Berji Kristin: 
Tales From the Garbage Hills

Giriş
Tarih boyunca edebî metinlerin temel bileşenlerinden biri olan 

mekân, yaşanılan zaman ve çağa göre muhtelif şekillerde kullanıl-
mıştır. Klasik anlatılarda daha fiziksel, somut ve gerçek/dış dünyaya 
benzer bir tasarım biçimine sahip olan mekânlar, modernist metin-
lerde ise daha simgesel, soyut ve zihinsel bir hüviyete bürünürler. 
Günümüzde edebî mekânlar, artık sadece “fiziksel konumu belirle-
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yen bir boyutsal sistem değil, zihin tarafından algılanan benzer ya da 
muhalif ilişkilerin bir ağıdır.” (Ryan, 2013, paragraf 16)1 Bu bağlam-
da Manfred Jahn (2015), mekânların topoğrafik yapılarından ziyade 
betimleniş ve anlamlandırılış şekillerinin önemli olduğunu vurgula-
yarak mekânsal özelliklerin, karakterleri ve olayları büyük ölçüde et-
kileyebileceği gerçeğinden hareketle edebî mekânların anlamsal/an-
lambilimsel açıdan incelenmesi gerektiğini ifade eder, (s.109). Benzer 
şekilde Bahar Dervişcemaloğlu (2014) da, anlatı mekânlarının sade-
ce süsleyici nitelikte olmadığını, aynı zamanda “anlatısal bir işlev” 
taşıdığını belirterek edebî metinlerin analizinde/yorumlanmasında 
mekânsal çözümlemelere de ağırlık verilmesi gerektiğini vurgular 
(s.191). Peki, bütün bu teorik bilgilerin eşliğinde Latife Tekin’in Ber-
ci Kristin Çöp Masalları’na bakıldığında nasıl bir mekân kurgusuyla 
karşılaşılır, ya da bir başka ifadeyle mekânın anlatıdaki yeri ve mis-
yonu nedir?

Berci Kristin Çöp Masalları anlatıcının şehrin ötesinde, tecrit 
edilmiş bir mekânda bir gecekondu mahallesinin doğum haberini 
vermesiyle başlar. Mahalle, “bir kış gecesi” gibi belirsiz bir zaman ve 
“şehrin çöpünü getirip boşalttıkları bir tepe” gibi yine müphem bir 
mekânda hayata gözlerini açar. Gecenin karanlığında gökyüzünden 
dökülen beyaz kar, zifiri karanlığın içinde fener ışığının verdiği nok-
tasal aydınlık ve “çöpün yani ‘atılanın’ üzerine ‘kurulan’ bir hayat” 
(Güntekin, 2011, s.89) betimlenir romanda. Metnin ilk sayfalarına 
yerleştirilen bütün bu karşıtlıklar âdeta ölümün içinden bir doğum, 
çöpün içinden bir hayat belireceğini sezdirir:

Bir kış gecesinde, gündüzleri kocaman tenekelerin şehrin çöpünü ge-
tirip boşalttıkları bir tepenin üstüne, çöp yığınlarından az uzağa, fener 
ışığında, sekiz kondu kuruldu. […] Sabah naylon leğenden çatıları, 
eski kilimlerden kapıları, muşambadan camları, ıslak briketlerden du-
varlarıyla çöp yığınlarının çevresinde, ampul ve ilaç fabrikalarının alt 
yanında, tabak fabrikasının karşısında, ilaç artıklarının ve çamurun 
kucağına bir mahalle doğdu (Tekin, 2012, s.1-8).

1 İnternet üzerinden erişime açık olan makalenin sayfa numaraları belirli olmadığı için 
burada paragraf numarası tercih edilmiştir.
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Çöpten filizlenen hayatı simgeleyen bu mahalleye daha sonra 
Çiçektepe ismi de verilir. Artık bir kimlik kazanan Çiçektepe; göç 
etmeye zorlanmış, çöpten ve atıktan kendisine bir yaşam kurmak 
için debelenen, yokluk içinde var olma çabasına girişen insanların 
“kolektif öznesi” olmaya hazırdır. Romandaki bu kolektif özne ince-
lendiğinde, bir anlatının üzerine konumlandığı temel koordinatlar 
arasında gösterilen mekân ve şahıs bileşenlerinin iç içe geçirildi-
ği görülür. Çünkü metinde yer alan onca kişiye rağmen anlatının 
odak kişisi/merkezî figürü “Çiçektepe” mekânıdır. Güllü Baba’dan 
Kibriye Ana’ya, Sırma’dan Tirintaz Fidan’a, Çöp Bakkal’dan Naylon 
Mustafa’ya ve Ciğerci’den Gülbey Usta’ya kadar metinde yer alan 
bütün bu kişilerin yaşantı ve eylemleri, Çiçektepe’nin değişim ve 
dönüşüm macerasının bir yönünü anlatmak/betimlemek için işlev-
selleştirilmişlerdir. Bu kişiler, Çiçektepe’nin farklılaşan çehresinden 
çeşitli kesitler sunulması sırasında belirdikten bir süre sonra roman-
dan silinirler. Kalıcı olan bir tek Çiçektepe’dir. Ayrıca, romanda ilk 
etapta birbirinden bağımsız gibi görünen yirmi bir bölümü birbirine 
bağlaması itibarıyla da romanın ana gövdesi konumundadır Çiçek-
tepe. Bu kahraman-mekân, çeşitli kişiler etrafında seyreden küçük 
hikâye parçacıklarının ortak bağlantı noktası ya da başka bir deyişle 
kesişme yeridir.

Doğum/Kuruluş Evresi ve Özgün Kültür
Çiçektepe, doğumunun/kuruluşunun ilk yıllarında kent etki-

sinden uzak, kendine özgü bir kültür geliştirmiştir. Ölümün kıyısına 
sefalet ve kimsesizlikle yerleşen Çiçektepelilerin “kondu” sözünden 
de anlaşılacağı gibi eğreti ve sınırda bir hâlleri vardır ve bu insanlar, 
doğum ve ölümün birbirine kardeş olarak görüldüğü bir düzlemde 
yaşamak zorundadırlar. Bu yüzden kuruluşunun ilk yıllarında Çi-
çektepe, bulunduğu yerin şartlarına, insanlarının çeşitli deneyim ve 
ihtiyaçlarına göre şekillenen ve dönüştürülen özgün âdetler gelişti-
rir. Macit Balık’ın (2011) da belirttiği gibi “gelenekler bu romanda 
mahallelinin geçmişten getirdiklerinden çok, ‘o anda’ ve duruma 
göre icat edilmiştir.” (s.74). Örneğin, Çiçektepeli kadınların gündüz-
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leri tuvalet ihtiyacı için dereye inemediklerinden geceleri ellerinde 
fenerlerle inmek zorunda kalmaları sonucu “fener alayı âdeti” ortaya 
çıkar. Yine tenekeden yapılan cami minarelerinin rüzgârın etkisiyle 
devrilmesi sonucu, Çiçektepe’de İslamın beş şartına bir altıncısı ekle-
nir: Geceleri minare tutmak. Bunun dışında caminin arkasında bu-
lunan yazılı bir taşın aynı gün Su Baba yatırı olarak isimlendirilmesi 
sonucu yatırın etrafında çeşitli inanış şekillerinin ortaya çıkması ve 
iş bulan Çiçektepeli erkeklerin evine “hayırlı olsun”a gidilmesi gibi 
yeni âdet ve geleneklerin de mahallede yerleşmeye başladığı görülür. 

Çiçektepe’nin kültür inşa sürecinde karşılaşılan bir diğer nok-
ta da sözlü kültür ürünlerinin değiştirilip dönüştürülmesidir. Bu 
kahraman-mekânda geleneksel kültüre ait çeşitli deyişlerin farklı 
kılıklarda yeniden üretildiği görülür. Örneğin “davul bile dengi den-
gine” deyişi, Çiçektepe’de “kanı kurşunlu yiğide, ciğeri tozlu gelin”e 
dönüşür. Çünkü akü fabrikasında iki-üç yıl çalışıp kanlarına kurşun 
işlenen erkeklerle evlenmeyi bir tek iplik fabrikasında sabah akşam 
toz yutan kızlar kabul etmektedir. Yine benzer şekilde, “Berci kız” 
tabirinin de mahallede anlam değişikliğine uğradığı görülür. Köyde 
yazıda yaylayan, gece dışarda kalan koyunları sağmaya giden kızlara 
verilen “Berci kız” ismi, Çiçektepe’de yalnız çöp ayıklayan/toplayan 
kızlara atfedilir. Buna göre mahallenin, kendi koşullarına ve dene-
yimlerine göre geleneğe farklı giysiler giydirerek onun hüviyetini 
değiştirdiğini söylemek mümkündür. 

Bu kültürel değişimler çok geçmeden Çiçektepe’nin dil ve üslup 
özelliklerine de yansır. Mahallelilerin tanıklık ettiği acı yaşanmış-
lıklar çoğunlukla dilsel ögeleri şekillendirir. Örneğin Çiçektepeliler, 
fabrikadan üzerlerine yağan beyaz atıklara “fabrika karı”, bebeği ölen 
kadının bebeğinin katili bellediği rüzgârı taşladığı yere “kovma bur-
nu” derler ve fabrikadan çıkan kimyasalların karıştığı su nedeniyle 
gecekonduların tümden maviye dönüşmesinden sonra da “kondu 
mavisi” diye bir isim türetirler. Görüldüğü üzere kentin kıyısında, 
geniş çöp sahaları ile sanayi bölgesi arasında sıkışmış bir gecekondu 
mahallesi olan Çiçektepe, kuruluşunun ilk yıllarında kendi coğraf-
yasının şekil verdiği özgün bir dil ve kültür meydana getirmiştir. 
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Büyüme/Gelişme Evresi ve Kültür Bulanması
Çiçektepe, büyüme/gelişme evresinde kent yaşamından kendini 

tam olarak soyutlayamaz ve doğum/kuruluş dönemindeki özgün dil 
ve kültürünü yavaş yavaş yitirmeye başlar. Kentsel unsurlar günbe-
gün Çiçektepe’ye bulaşarak onun kimlik karmaşası yaşamasına ze-
min hazırlarlar. Kentin kıyısında, çöplük ve sanayi sahasının arasın-
da var olma mücadelesi veren mahalleliler, toplumsal bir değişim/
dönüşüm geçirerek kentleşme/kentlileşme sürecine girerler. Taşra-
kent ikiliğinin neden olduğu kimlik bunalımlarının sonucunda da 
onların söylem ve edimleri farklılaşmaya, çeşitlenmeye başlar. Otuz 
yedi kez yıkılıp her seferinde tekrar inşa edilerek âdeta bir “yapboz”a 
dönen mahallenin tanınıp kalıcı olarak son kez kurulmasından son-
ra ise kentten gelen etkiler şiddetlenir.  Peki, kahraman-mekân’daki 
bu “kentsel sızıntılar” için neler söylenebilir?

Çiçektepe, kuruluşunun ilk yıllarında sahip olduğu kolektif 
kimliğini kentten gelen karşı konul(a)maz etkiler nedeniyle kay-
betmeye ve daha bireyselci bir kimliğe bürünmeye başlar. Nitekim 
mahallenin kuruluş evresinde; gerek şiddetli hava koşullarına gerek 
belediyenin yıkım araçlarına karşı ortak refleksler geliştiren ve âdeta 
“tek vücut” olan mahalleliler, kentleşme/kentlileşme süreciyle ve bu 
sürecin getirdiği kapitalist düzenin, tüketim endeksli yaşam biçimi-
nin etkisiyle birbirleriyle rant mücadelesine girişen, çıkar odaklı ve 
gösteriş meraklısı kişilere dönüşürler. Özellikle metindeki Çöp Bak-
kal, Çiçektepe’nin -kapitalizmle tanışması sonucu kazandığı- yeni 
çehresini resmetmek için kurgulanmış bir karakter olarak göze çar-
par. Çöp Bakkal’ın Çiçektepe’nin ilk kapitalistlerinden olduğu bile 
söylenebilir. O, Çöp Ağası ile anlaşarak evlerde para karşılığı çöp yı-
katır ve rant sağlamak için belediye meclis üyesi Kürt Cemal gibi si-
yasi iktidara sahip kişilerle işbirliğine gider. Bu edimler, Çiçektepe’ye 
rant/güç/çıkar mücadelelerini sokarak onun kolektif kimliğine hasar 
verir. Ayrıca metindeki Çöp Bakkal’ın kendilerine “yabancı” bir kül-
tür olan kentin artıklarından aldığı eşyalar ile evini “yenilemesi”yle 
beraber mahallede başlayan “vitrin merakı”nın anlatıldığı pasaj da, 
mahallenin geleneksel ve kolektif bir yaşamdan kentsel, bireysel ve 
daha taklitsel bir yaşama evrilişini gösterir: 
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Birkaç gün içinde Çiçektepe’de kamyonla kapı satan birtakım insanlar 
türedi. Şehrin eski konaklarının, orda burda yakılan yıkılan büyük taş 
binaların aslanlı, pirinç tokmaklı dış kapıları, renkli, buzlu cam banyo 
ve oda kapıları kamyonlara binip Çiçektepe’ye geldi. Herkes kondu-
suna kabartmalı, renkli camlı kapı beğendi. Çiçektepe kondularının 
kapıları söküldü. Çiçektepe tarihlik bir görüntüye büründü. Sokaklar 
süs ve ihtişam içinde kaldı. Kondular ‘92/1’, ‘117’ diye sırasını şaşırmış 
numaralar aldı (Tekin, 2012, s.53).

Görüldüğü üzere gecekondular, kent artıklarıyla süslenerek onu 
taklit etmeye başlarlar. Dolayısıyla Çiçektepe, kent yaşamının göste-
riş ve şaşaasına kapılıp onun körüklediği “ihtişam yarışı”nın bir par-
çası olmuştur artık. Bunların yanı sıra Çöp Bakkal, Naylon Mustafa 
ve Ciğerci arasında geçen muhtarlık yarışının sebep olduğu politik 
çekişmelerin de Çiçektepe’ye siyasi yarışları getirerek onun “kentli-
lik” derecesini artırdığını söylemek mümkündür.

Zamanla resmî makamlarca da tanınıp sokak ve cadde isimleri 
alan Çiçektepe, büründüğü “taklitkent” imajının sınırlarını git gide 
daha da genişletmeye başlar. Mahalle, Çiçektepespor isimli futbol 
takımını kurup sinemasına da kavuşur. Ünlü kumarbaz Lando’nun 
gelişiyle de Çiçektepe’de kumar kahveleri patlama yapar. Kentteki 
mafyalara özenen gençlerin türediği sokak ve caddelerde gazinolar, 
oteller ve genelevler belirmeye başlar. Fabrikaların gelmesiyle ise 
mahalle âdeta bir “sanayi semtine” dönüşür. Gecekondu ve kent ya-
şamının yarattığı bu trajik kimlik ikileminden sıyrılma endişesiyle 
Çiçektepeliler zaman içinde bir ayrıştırma/ayıklama sürecinden de 
geçerek kendi “öteki”lerini yaratmaya başlarlar. Kimlik inşasını ta-
mamlamak için bir “öteki”ye ihtiyaç duyan mahalleliler, muhitlerine 
gelen çingeneleri ve Alevileri hor görerek onlardan kendilerini so-
yutlarlar. Romanın on ikinci bölümünde anlatıldığı üzere mahalleye 
gelerek konducuların eski yerleşim yeri olan çöp tepelerine yerle-
şen çingeneler, mahallenin kuruluş dönemindeki Çiçektepeliler gibi 
çöpten geçimini sağlamaya başlarlar. Ancak mahalle sakinleri, ken-
dilerinin de yakın zaman içinde benzer süreçlerden geçtiklerini unu-
tarak onları hoş karşılamayıp aşağılarlar. Benzer şekilde “Kızılbaş” 
diye tabir edilen Aleviler de Çiçektepelilerin “öteki” olarak belirledi-
ği gruplar arasındadır. Romanda, kendi benzer geçmişini unutmayı 
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seçerek iktidar sahibi olma uğrunda “cepheleşme” furyasına katılan 
Çiçektepe mekânı üzerinden, çıkar/tüketim odaklı yaşam şeklinin 
sebep olduğu ayrıştırma/ötekileştirme süreçlerine göndermenin ya-
pıldığını ve kapitalist kültürün getirdiği bu tahrip edici/yıkıcı hava-
nın eleştirildiğini söylemek mümkündür. Ancak şunu da belirtmek 
gerekir ki Çiçektepe, her ne kadar kentleşmeye çalışsa da taklitten 
öteye gidememiş ve organik bir parçası olmayı dilediği kentin eğreti 
bir yüzü olarak kalmıştır. Çünkü taşradan getirilen geleneksel yaşam 
tarzına eklemlenen kente ve kapitalist düzene ait unsurlar girift bir 
kimlik yaratmış, bu da mahallelileri arafta bırakarak karmaşık bir 
yaşam tarzının içine hapsetmiştir. Çiçektepe’nin geçirdiği bu top-
lumsal değişim sürecinin sancıları, romanın başlığında da kendini 
ele vermektedir aslında. “Berci Kristin” tek bir isim değil, iki ismin 
birleşimiyle oluşmuştur. Fatih Altuğ’un (2010) da belirttiği gibi Berci, 
masumiyetin; Kristin ise fahişeliğin sembolüdür. Bu roman bir nevi, 
köydeki çoban kızlara verilen ad olan Berci’nin, romanın sonunda 
kurulan genelevdeki fahişelere söylenen Kristin’e dönüşmesini işler 
(s.82). Bu bağlamda Berci’nin “saflığı ve özgünlüğü”, Kristin’in ise 
“kirlenmişliği ve küreselliği” simgelediği düşünüldüğünde, romanın 
isminin sembolik bir niteliğe sahip olduğu söylenebilir.

Melez Dil ve Anlatım Özellikleri
Romanın başkahramanı konumundaki Çiçektepe’nin kimlik 

inşa süreçleri genel hatlarıyla incelendikten sonra şimdi de metne 
özgünlük katan temel noktalardan bir diğerine odaklanılacaktır: içe-
rik ve üslup paralelliği. Romanda, taşra ile kent arasında sıkışıp kal-
mış Çiçektepe gecekondu mahallesinin sosyo-kültürel kimliğindeki 
ikiliğin metindeki dile de sirayet ederek melez bir dil oluşturduğu 
görülür. Çiçektepe’nin kuruluş zamanında oluşturduğu özgün dil ve 
kültürü, kentten sızan muhtelif değer ve kavramlarla iç içe geçerek 
çiftkimlikli bir yapı meydana getirir. Gecekondu halkı zamanla, ken-
disine yabancı olan fabrika, sendika, grev, NATO, işçi sınıfı, banka, 
bürokrasi gibi kelimelerle tanışıp bunları da sözlüğüne ekler. Bunun 
dışında kentten gelen yeni inanç ve âdetler de Çiçektepe’ye nüfuz 
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etmeye başlar. Böylelikle “yabancı bir kültürün artıklarından, nay-
londan, plastikten oluşmuş, kendisi de plastikleşmiş bir dil” (Gür-
bilek, 1999, s.44) ortaya çıkar. Bu plastik dilin rabıtasızlığını, geçici 
ve uçuculuğunu ve belki de yasa dışı yönünü vurgulayan iki önemli 
kelime vardır metinde: “mekânet etme” ve “kondu”. Tekin, sadece bu 
romanda değil Sevgili Arsız Ölüm ve Gece Dersleri romanlarında da 
bu iki sözcüğü sıklıkla kullanır. Bu bağlamda Sibel Irzık’ın (2004), 
bu sözcükleri dil bilgisel açıdan çözümlediği aşağıdaki pasaj önemli 
bir yer teşkil eder:

Bir bakıma bütün anlatının özeti olan bu sözün iğretiliği, derme çat-
malığı kadar, bir eylemin adı oluşu da önemli. “Kondu” sözcüğünde 
de var olan bir yerleşememişliği tekrarlıyor belki de: “kondu”, bir fi-
ilden oldukça kuraldışı bir biçimde türemiş, “konut” ya da “konak” 
gibi akrabalarına benzemeyen, tam isimleşememiş bir isim; bir nesne-
nin, hele hele bir binanın adından çok, bir hareketin, olsa olsa geçici 
bir duraksamanın tasviri gibi. “Mekânet etmek”te de tersi yönde bir 
kural dışılık var: “mekân” ismi ucubeleştirilerek fiilleştirilmiş, sanki 
zorla harekete geçirilmiş, yerleşikliğinden, ağırlığından sıyrılıp, sık sık 
rüzgâr tarafından uçurulan çatılar altında inatla tekrarlanan bir reflek-
sin tasviri olmuş (s.223).

Irzık’ın bu çözümlemesinden de anlaşılacağı gibi Berci Kristin 
Çöp Masalları’nda içerik ve üslup birbirine paralel şekilde kurgulan-
mıştır. Yerleşiklikten ve güvenceden yoksun, uçucu/geçici bir karak-
tere sahip olan gecekondu yaşantısı, yine kaygan ve kırılgan bir dil 
aracılığıyla aktarılmıştır. Bu dilin ise genetiğiyle oynanmış “kondu” 
ve “mekânet etme” gibi kelimeler aracılığıyla yaratıldığı söylenebilir. 
Ancak Tekin’in romandaki özgün kelime kullanımları, sadece bu iki 
kelimeyle sınırlı değildir elbette. Gecekondu ahalisi için “mahalle 
getirenler”, grev yerlerinde başına adam toplayıp işçi sınıfı diye bir 
sınıfın varlığından, sömürüden laf açan işçiler için kullanılan “ça-
dır tutan” ya da kapitalist düzenin isteklerini sorgulamadan hemen 
kabul eden işçiler için söylenen, “muntazam” kelimesinden bozula-
rak bir küfre dönüştürülmüş “muntaz” sözcüğü de bu kullanımlar 
arasındadır. Tekin’in mevcut kelimeleri deforme ederek ya da onları 
değişik varyasyonlara uğratarak kullanması, onun üslubunu özgün-
leştiren temel noktalar arasında sayılabilir.
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Tekin’in romanda kullandığı dilin “melez” olarak betimlenme-
sinin sebebi sadece geleneğin, sözlü kültürün ve modern kent haya-
tının kelimelerini iç içe geçirmesi ya da kimi katışık kelime ve kelime 
grupları türetmesi değildir. Sanatçının, modern kent yaşamının ve 
sanayileşmenin getirdiği soru(n)ların dillendirilmesinde geleneksel 
halk şiirinin imkânlarından mümkün olduğunca yararlanıp nazım 
ve nesiri âdeta birbiri içine örerek kullanması da onun diline me-
lezlik niteliği katar. Tekin, romanın kurgusunda geleneğe ait kimi 
folklorik özelliklerden; türkü, mâni ve tekerlemelerin dilinden ve 
masal ile destanlardaki çeşitli motiflerden beslenerek anlatımını 
zenginleştirir ve de hâliyle dilini melezleştirir. Örneğin metinde, Çi-
çektepelilerin doğanın animistik gücünü temsil eden rüzgârla olan 
mücadeleleri, dörtlük nazım biçimi ve 11’li hece ölçüsüyle kaleme 
alınan sitem dolu bir türkü aracılığıyla aktarılır: 

Gözüm akar oldu dizlerim tutmaz
İki kulucumdan sancı hiç çıkmaz
Buydu parmaklarım kollarım kalkmaz
Ya sen git bu tepeden ya da ben rüzgâr (Tekin, 2012, s.24).

Görüldüğü üzere sanayileşme sürecinden önce Çiçektepe’nin 
en azılı düşmanı olarak beliren rüzgâra bir kişilik giydirilir. Mahal-
leye kurulan derme çatma evlerin çatılarını, çatılara bağlı beşiklerde 
uyuyan bebeklerle beraber uçuran rüzgâr, gecekonducular tarafın-
dan taşlanır ancak her taşlanmasından sonra Çiçektepelilere yönelik 
hışmını bir kat daha artırır. Mahalleliler, karşı koyamadıkları ezeli 
rakipleri rüzgâra karşı her mağlubiyet sonrası öfke ve sitem dolu şi-
irler söyler, türküler yakarlar. Çiçektepe’nin sözlü kültürünün yapı 
taşlarını oluşturan bu şiir ve türküler aracılığıyla romandaki nesir 
dilinin yanına nazım da sokulmuş olur. Bu kahraman-mekânın ken-
te özenip giderek bir sanayi bölgesi olmaya başlamasından sonra da 
metinde yine özgün bir anlatım tekniği ile karşılaşılır. Modern kent 
hayatına ait çeşitli talep ve isteklerin dörtlüklerle ve geleneksel halk 
anlatı türleri olan mâni ve tekerlemelerin dil ve üslup özellikleri ile 
aktarıldığı görülür:
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Grev çadırının direği
Ak güvercinin teleği
İçme suyuna kavuşmak
Çiçektepe’nin dileği (Tekin, 2012, s.42).

Romanda Çiçektepelilerin, içme suyunun yanında iş, yol, oto-
büs, okul vb. taleplerinin de mâni formatındaki bu dörtlükler ara-
cılığıyla çeşitli bölümlerde dile getirildiği görülür. Metinde güncel 
meseleler, geleneksel anlatı formlarının biçimsel özellikleri kullanı-
larak aktarılmış ve sözlü kültür ürünlerinin yapısal özelliklerinden 
yararlanarak dil ve anlatım olanaklarının sınırları genişletilmiştir. 

Tekin’in üslubuna folklorik özellikler katarak onu melezleştiren 
bir diğer geleneksel anlatı türü de masaldır. Daha önce ifade edildiği 
gibi Çiçektepe gecekondu mahallesi, belirsiz bir zaman ve mekânda 
doğmuş/kurulmuştur. Romanın hemen başında karşılaşılan “bir kış 
gecesi” ve “şehrin çöpünü getirip boşalttıkları bir tepe” gibi müphem 
ifadeler, metnin masalımsı bir atmosferden besleneceğini muştular. 
Nitekim masalların genelinde de zaman ve mekân kurgusu netlikten 
uzak inşa edilir. Metindeki masal türüne ait bu özelliklerin görünür 
kılındığı temel bölüm ise geleneksel bir hikâye anlatıcısı olarak çizi-
len Ciğerci karakterinin sunulduğu kısımdır. Bu bölüm, “Bir vardı 
bir yoktu / Allah’ın kulu çoktu” epigrafıyla başlar. Epigraf, masalların 
geleneksel “bir varmış bir yokmuş” şeklindeki giriş ifadesinin dönüş-
türülmesi ile üretilmiştir. Ayrıca bu ifadenin hemen devamında yer 
alan aşağıdaki pasaj da anlatının masalsı yönüne örnek teşkil eder: 

Bu kullardan biri, kışın başlamasıyla Çiçektepe’nin fabrikalar ve çöp te-
peleriyle çevrili karlı sahnesine çıktı. Keloğlan’ı bir yanına, Beybörek’i 
öbür yanına aldı. Dev karıları, bezirgânları, pirleri, perileri başına top-
ladı. Çiçektepelilere geceleri masallar anlatmaya başladı. […] Teker-
lemesinin ardından “Ciğerciler Destanı”na geçti (Tekin, 2012, s.56).

Romanda Çiçektepe’nin masalcısı konumundaki Ciğerci ara-
cılığıyla Keloğlan masallarına, Anadolu’da anlatılan Bey Böyrek 
Hikâyelerine ve Dede Korkut Hikâyelerinden “Bay Büre Oglı Bamsı 
Beyrek Boyı” adlı anlatıya çeşitli göndermeler yapılarak metinlera-
rası bir ilişki/diyalog kurulur. Ciğerci dışında metindeki Güllü Baba 
karakteri de, “halk anlatılarındaki yaşlı bilge rolündedir” (Altuğ, 
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2011, s.81). Çiçektepe ahalisi, açıklamakta zorlandıkları kimi mistik 
olayların arkasında yatan nedenleri öğrenmek ya da zor durumda 
kaldıklarında yardım istemek için hemen Güllü Baba’nın yanına gi-
der ve onun eteklerini öperler. Güllü Baba, Çiçektepe’nin bir nevi 
Dede Korkut’udur.

Berci Kristin Çöp Masalları’nda karşılaşılan bir diğer folklorik 
unsur ise Gülbey Usta özelinde kurgulanan destansı anlatım tekniği-
dir. Daha önce değinildiği gibi roman boyunca birçok noktada mo-
dern zamana ait/güncel konuların geleneksel anlatı türlerinin biçim-
sel özelliklerinden yararlanılarak sunulduğu görülür. Metinde, her 
geçen gün daha da sanayileşen ve küreselleşen dünyadaki işçi sömü-
rüsüne karşı yapılan direniş, bir destan kahramanı gibi kurgulanan 
Gülbey Usta aracılığıyla anlatılır. Gülbey Usta, koynunda sendika 
fişleriyle geceleri kondu kondu dolaşıp kapitalist düzenin temsilci-
lerinden Bay İzak’ın Çiçektepe’deki fabrikasına sendika fikrini sokan 
kişidir. Gülbey Usta, bu eylemi neticesinde Bay İzak tarafından işten 
atılır. Bunun üzerine Usta, senelerdir çalıştığı pres makinesini işgal 
ederek tek başına bir direniş başlatır. Bu direniş hareketi hakkında 
anlatılanlar efsaneleşip onun namının öteki fabrikalara yayılmasına 
sebep olur. Usta, “Gözleri kaynak alevi / Kirpikleri onluk demir / 
Gülbey Usta, Gülbey Usta” (Tekin, 2012, s.78) şeklinde, yani epik bir 
kahraman olarak resmedilip anılır. Ayrıca romandaki Bay İzak ve 
Gülbey Usta zıtlığı üzerinden kapitalizm ve marksizm mücadelesine 
de çeşitli göndermeler yapılarak emek sömürücülüğü eleştirilmekte-
dir. Buna göre Tekin’in masal, destan, mâni gibi geleneksel anlatı tür-
leriyle güncel meselelere dikkat çekip çeşitli eleştiriler getirmesinin 
bir taraftan yazara özgün bir üslup, öteki taraftan metne de türlerara-
sı ve metinlerarası bir nitelik kazandırdığını söylemek mümkündür. 

Dil ve anlatım özellikleri bağlamında romanda değinilecek son 
nokta anlatıcı meselesidir. John Berger’in (1996) ifade ettiği üzere 
metnin temel anlatıcısı “söylenti”dir (s.7). Anlatı, Çiçektepe gece-
kondu mahallesinden yayılan rivayetler doğrultusunda genişler. 
Romanda birçok olay, kaynağı, kökeni bilinmeyen ve kesinlikten 
uzak haberler aracılığıyla yayılır. Bu yüzden metin, otoriter/hâkim 
bir sese sahip olmaktan uzaktır. Nurdan Gürbilek’in (1999) belirttiği 
gibi romandaki anlatıcı, uzaktan, âdeta kuşbakışı gördüğü bir sahne-
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nin anlatımını yapar (s.44). Anlatıcı, mahallenin üzerine kurulmuş 
bir kamera gibidir; onun kimlik inşa süreçlerini anbean kaydeder. 
Anlatıcının sesinde/söyleminde göze çarpan önemli detaylardan 
biri ise alay ve ironidir. Her şeyden önce romanın ana kahramanı 
pozisyonundaki Çiçektepe’nin, ironik bir isimlendirme olduğu açık-
tır. Şehir çöplerinden ve yabancı bir kültürün atıklarından oluşan 
çöp tepelerinde kurulmuş/doğmuş bir mekânın isminin Çiçektepe 
olması elbette ki absürd bir durumdur. Konducular, yıkım ekiple-
riyle gece gündüz savaştıkları bu tepenin ismini “Savaştepe” koymak 
istemişlerse de bu istek resmî makamlarca geri çevrilmiş ve tepeye 
“Çiçektepe” ismi verilmiştir. Bu bağlamda Macit Balık (2011), resmî 
makamlarca yapılan bu isim değişikliğinin, 12 Eylül darbe zihniye-
tinin birçok yerleşim yerinin ismini değiştirmesine dair ironik bir 
gönderme olduğunu ifade eder (s.280). Ayrıca, Çöp Bakkal, Naylon 
Mustafa ve Ciğerci arasındaki rekabetin anlatıldığı pasajdaki, muh-
tar adaylarının yayımladıkları seçim bildirileriyle halka gerçekleş-
meyecek vaatlerde bulunma sahneleri de, romandaki siyaset kuru-
muna yöneltilen ironik ve eleştirel yaklaşımın tezahürüdür. Bunun 
yanı sıra Bay İzak’ın fabrika müdürünün işçilere söylediği “Daha 
Hızlı” şarkısı da kapitalizmin hız/tüketim/sömürü tutkusuna eleştiri 
getirmesi açısından önemlidir:

İşçiler daha hızlı
Uçaktan daha hızlı
Çalışın daha hızlı
Elim ayağımdan önce
Uzanırsa prese?
Parmaklarınız kopar
Üstüpüye kan dolar (Tekin, 2012, s.76).

Bu şarkıda, tüketim ve rekabet odaklı sosyo-ekonomik düze-
nin proletaryayı bir meta olarak görüp sömürmesine, onları “çıkar 
yarışı piyonları/araçları” olarak algılamasına yönelik ciddi eleştiriler 
bulunmaktadır. Yeni müdürün işçilere söylediği bu sözlerin “şarkı” 
olarak nitelendirilmesi de aslında ironinin bir parçasıdır. Bu sözler, 
şarkı sözlerinden ziyade bir efendinin ya da beyin çalışanlarına ver-
diği emirleri çağrıştırır. Bu sözlerde işçilerin de aslında kapitalist dü-
zende modern çağın köleleri olduğu iması gizlidir.
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Bütün bu melez dil ve anlatım özellikleri bağlamında metnin 
sordurduğu bir soru daha var: Bu melezliğin türsel olarak yansıma-
sı nedir, Berci Kristin Çöp Masalları tam olarak bir roman mıdır? 
Her şeyden önce Latife Tekin’in anlatısının klasik roman tarzından 
uzak bir tarafının bulunduğu söylenebilir. Bu anlatı, âdeta ağızdan 
ağıza yayılan rivayetler aracılığıyla oluşmuştur ve bünyesinde masal, 
destan, tekerleme, mâni gibi birçok sözlü kültür ürününün biçimsel 
özelliklerini barındırmaktadır. Ancak yazar, daha geleneksel çağla-
rın ürünleri olan bu türlerin niteliklerini olduğu gibi ödünç alma-
mış, onları modern zamanların soru(n)larını dile getirecek şekilde 
güncelleyerek işlevselleştirmiştir. Bu durum da -en azından türsel 
açıdan- sözlü ve yazılı kültürün, gelenek ile modernin iç içe geçtiği 
karnavalesk bir yapı meydana getirmiştir. Dolayısıyla Latife Tekin’in 
bu anlatısında roman türünü melezleştirerek ona türlerarası bir ni-
telik kazandırdığını söylemek mümkündür. 

Sonuç
Latife Tekin’in, Berci Kristin Çöp Masalları’nı “göç”, “yoksul-

luk” ve “gecekondu yaşamı” temalarını merkeze alarak inşa ettiği 
görülmektedir. Bir anlatının ana unsurlarından biri olan “mekân”, 
metinde başkarakter/merkezî figür olarak kurgulanmış ve diğer 
takdim edilen şahıslar onun macerasının aktarımında daha ikincil 
veya yardımcı bir konumda kalmışlardır. Çünkü roman boyunca an-
latılan, şehrin çöpleri ve yabancı bir kültürün atıkları içine doğmuş 
bir gecekondu mahallesi olan “Çiçektepe”nin sergüzeştidir. Metinde 
bu mekâna anlatısal bir işlev de yüklenmiş olup Çiçektepe, yokluk/
yoksunluk içinde var olma savaşımı veren insanların sesini yansıtan, 
dolayısıyla da kolektif yapıya sahip bir mekân olarak kurgulanmıştır. 
Çiçektepe’nin yerel ve kolektif bir kimlikten zamanla daha kentsel ve 
bireysel bir kimliğe geçişi ise gelenek ve moderni bir araya getiren 
melez bir dil aracılığıyla sunulmuş ve böylelikle sözlü edebî türlerin 
biçimsel özellikleri ile çağdaş temalara dikkat çekilmiştir. Bu melez 
dilin ironik bir yönelimi de vardır ve bu yönelimle kimi sosyopolitik 
konulara istihza ile değinilmiştir. Bütün bu özellikleri itibarıyla Berci 
Kristin Çöp Masalları’nın özgün bir dil, anlatım ve kurgu tekniğine 
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sahip olduğunu ve dolayısıyla 1980 sonrası Türk edebiyatının önem-
li ürünleri arasında sayılabileceğini söylemek mümkündür.

KAYNAKÇA
Altuğ, F. (2010). Arafta Kalmışlık Olarak Yoksulluk: Latife Tekin’in 
Minör Edebiyatı. Lacivert, 33, 79-82.

Balık, M. (2011). Latife Tekin’in Romancılığı. (Doktora tezi). Ankara 
Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Berger, J. (1996). Preface. Berji Kristin: Tales from the Garbage Hills. 
London: Marion Boyars.

Dervişcemaloğlu, B. (2014). Anlatıbilime Giriş. İstanbul: Dergâh.

Güntekin, B. (2011). Sınırdaki Edebiyat: Bellek, Kötülük, Çöplük. (Ya-
yımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Bilgi Üniversitesi / Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Gürbilek, N. (1999). Ev Ödevi: Denemeler. İstanbul: Metis.

Irzık, S. (2004). Latife Tekin’de Beden ve Yazı. Sibel Irzık ve Jale Parla 
(Ed.), Kadınlar Dile Düşünce (s.201-223). İstanbul: İletişim.

Jahn, M. (2015). Anlatıbilim: Anlatı Teorisi El Kitabı. Bahar Derviş-
cemaloğlu (Çev.). İstanbul: Dergâh.

Ryan, M. L. (2013). Space. The Living Handbook of Narratology. Erişim 
tarihi (11.02.2017),  http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/space.

Tekin, L. (2012). Berci Kristin Çöp Masalları. İstanbul: İletişim.

http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/space

