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Öz
Yazının temel amacı, Latife Tekin’in Berci Kristin Çöp Masalları adlı romanı 
üzerinden “modernleşme” ile beraber değişen ve dönüşen gecekondu hayatında 
kadın figürlerinin nasıl değişimler gösterdiğini ve nasıl dönüştüğünü tartışmak-
tır. Bu bağlamda, Berci’den Kristin’e uzanan yolda, modernleşen kadın algısını 
masumiyet-fahişelik, kıyafet, kamusal alan ve mahremiyet kavramları üzerin-
den ele almak gerekir. Öte yandan, bu romanda gecekondudan modern hayata 
uzanan yolda kadın figürünün lehine olan değişimleri görmek ve kadının da 
“kamusal alanda” var olduğunu görmek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Berci Kristin Çöp Masalları, kadın, modernite, modern ha-
yattaki dönüşüm, gecekondu hayatı.

* İstanbul Şehir Üniversitesi, Kültürel Çalışmalar Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi. 
mervesurukli@std.sehir.edu.tr.
Makalenin gönderim tarihi: 15/04/2017, Makalenin kabul tarihi: 22/07/2017.

mailto:mervesurukli@std.sehir.edu.tr


214

Merve Sürükli

monograf 2017/8

The Journey of Women:  
From Slums to Modern Life

Abstract
This article aims to discuss the change and transformation of women figures in 
slums during the process of “modernization” with the novel Berji Kristin: Tales 
from the Garbage Hills by Latife Tekin. Within this context, it is possible to delve 
into the perception of the modern woman from Berji to Kristin in this novel by 
means of the concepts of innocence-prostitution, attire, public sphere, and pri-
vacy. Moreover, in this novel, it can be seen that there is a change in modern life 
for the benefit of women and women can be seen in the public sphere like men. 

Key Words: Berci Kristin Çöp Masalları, woman, modernity, change in modern 
life, slums.

Giriş
Bu makalede, ilk olarak “modernite”, “modernleşme” kavramla-

rı açıklanacak ve bu kavramlardan yola çıkılarak Latife Tekin’in Berci 
Kristin Çöp Masalları adlı romanı üzerinden kadın algısında yaşa-
nan bu değişim ve dönüşüm süreci, kadının modern hayatta nasıl 
bir yerde konumlandığı anlatılacaktır. Böylelikle, modern dönemin 
özellikleri ile beraber gecekondu hayatından modern hayata geçiş 
sürecindeki değişimleri görmek ve birbiriyle bağdaştırmak mümkün 
olacaktır. 

17. yüzyıla damgasını vuran modernleşme serüveninin gelişim 
aşamalarını Rönesans, Reform ve Aydınlanma Çağı olarak değerlen-
dirmek mümkündür. Öyle ki, bu dönem ile beraber “aklı” ön plana 
koyan zihniyet, bireyi tek başına ayakları üzerinde durabilecek ko-
numa getirmiştir. İnsan aklıyla her şeyi sorgulayıp, kavrayabilecek 
hale gelip, yüceleştirilmiştir. Akabinde gelen bilimsel ve endüstriyel 
devrim ile bireyler modern hayatın getirdikleri değişimleri uygula-
maya başlamıştır. Birey artık kendini sınırlandıran zincirleri kırmış 
ve modern hayatın içinde yer edinmeye başlamıştır. Bununla birlikte, 
modernleşme ile beraber kurulan bu yeni dünyada yaşayan insanlar 



215

Gecekondudan Modern Hayata Uzanan Yolda Kadın Tezahürü

monograf 2017/8

için geleneksel değerler yerine yeni değerler getirmiştir. Modernite; 
tek bir alanda yapılan değişim olmayıp, ekonomik, sanat, bilim gibi 
bir çok farklı alanda insan hayatını değiştiren bir kavramdır. İlhan 
Tekeli vd. (2007), modernite kavramının getirdiği gelişim sürecini 
dört boyuta indirgeyerek açıklar: 

Birincisi ekonomik boyuttur. Bu toplumda ürünler metalaşmış, emek 
ücretli hale gelmiş, liberalist mülkiyet anlayışı kurumsallaşmıştır. 
İkincisi, bilgiye, ahlaka, sanata yaklaşımıdır. Modernitenin üçüncü 
boyutunu geleneksel toplum bağlarından kurtulmuş, kendi aklıyla 
kendini yönlendiren bireyin doğması oluşturmaktadır. Dördüncü bo-
yut ise gelişen kurumsal yapıdır. Bu tür ekonomik faaliyetler içinde-
ki, bu tür bireylerden oluşmuş, kendi yaptıkları üzerine düşünen ve 
onları geliştirmeye çalışan toplum yeni bir örgütlenme biçimi ortaya 
koymuştur (s.19).

Görüldüğü gibi, modernite tek boyutlu bir değişim olmayıp, 
toplumu ekonomik,  ahlaki, sanatsal, bilimsel ve geleneksel olarak 
biçimlendiren bir süreçtir. Bu sebeple modernite kavramını tek bo-
yuta indirgeyerek bakmak değişim alanını kısıtlamaktır.

Çetin Halis’e göre (2003-2004), “Modernleşme kavramı, tarihsel 
olarak geleneğe dayalı toplumsal ve siyasal değer ve ilkelerin yerine 
modern ölçütlerin geçiş evrimini/sürecini ifade eder” (s. 12). Gö-
rüldüğü gibi, modernleşme, modernite kavramının sürece, pratiğe 
dökülmüş halidir. Berman (1994), modernliğin tarihini üç evreye 
ayırarak anlatmıştır. Bu evrelerden ilki, modern hayatı anlamaya ça-
lışan insanların yaşadığı şaşkınlık ve uygun sözcük bulma evresidir. 
İkinci evre ise buluşların, sanayi devriminin olduğu dönemdir. Top-
lumsal, kişisel ve siyasal yaşamın kökten değiştiği evredir. Berman, 
son dönemi 20. yüzyılda modern kamunun genişleyip, büyümesiyle 
modern toplumun parçalanmasıyla ilişkilendirir. Bu parçalanma be-
raberinde “bölük pörçük” bir toplum yaratır yani toplum artık “tek 
yumruk” değildir, insanlar bireyselleşmiştir (s. 29).  

Aydınlanma Çağı, bireyi daha realist, akılcı ve kendi iradesiyle 
her şeyi yapabileceğine inançlı bir hale getirmiştir. Geleneksel hayat-
ta sorgulanmadan kabul edilen bilgiyi, artık insanlar aklıyla, kendi 
iradesiyle sorgulayarak eleştirel bir bakışa sahip olmuştur. Sanayi 
Devrimi ise endüstrileşmeyi beraberinde getirmiştir, bu dönemle 
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beraber makineleşme başlamış, kentlerde yeni iş sahaları açılmış ve 
insanlar yaşama imkanları yetersiz olan köylerden kentlere doğru 
göç etmiştir. Gelen göçlerle beraber kentleşme süreci başlayarak, 
insanlar köy hayatından şehir hayatına doğru bir adaptasyon süre-
cine geçmiştir. Öyle ki, modernleşme hareketi beraberinde makine-
leşme, göç ve kentleşme sürecini getirmiştir. İnsanlar emek ihtiyacı 
olan endüstrileşmiş yerlere doğru göç ederek hayatlarını “modern 
şehirlerde” idame ettirmeye çalışmışlardır. Endüstrileşen bölgelere 
göç eden kadının konumuna bakıldığında; Figen Aydıngör (2006), 
şöyle belirtir: 

Sanayileşmenin hızlanması, kadınları emek piyasasına da yöneltmiştir. 
Ancak kadın ve erkek işçi ücretleri arasındaki fark, Paris’te 1/2, taşrada 
1/3’e varan seviyelerdedir. İşçi sınıfı kadınlarının başlıca mücadele ne-
deni, ücretlerinin yükseltilmesi, eşitlenmesi ve çalışma koşullarının 
düzeltilmesi olmuştur (s.119). 

Burada da belirtildiği gibi, endüstrileşmeyle beraber kadın ge-
leneksel olan “evde çocuklarına bakan” kişi olmak yerine, dışarda 
“para kazanan”, “iş hayatında var olan” bir konuma gelmiştir. Öte 
yandan, Deniz Aktan Küçük’ün (2007) de belirttiği gibi, “Endüst-
rileşen bölgelerdeki emek ihtiyacı, tarımsal nüfusun bu bölgelere 
akmasını zorunlu kılar. Aynı şekilde, bu akışı kolaylaştıran demir-
yollarının artması, endüstrileşen yeni kentlerin taşraya bağlanması 
konusunda yardımcı olur. Böylece, ticaret ve göçün hacminde bü-
yük bir artış gözlenir” (s.7). Görüldüğü gibi, bireyler kurulan yeni 
yollarla kent hayatına daha kolay gitmektedir ve bu sebeple, insanlar 
kent hayatına rağbet etmektedir. Bir diğer nokta ise, modern şehir 
hayatının içine düşen birey kendi gelenek, görenek, âdet ve törele-
rinden gittikçe koparak bu hayatın içinde var olmuştur. Anthony 
Giddens (1994), şöyle belirtir: “Modernliğin sonucunda ortaya çı-
kan yaşam tarzları bizi büsbütün geleneksel toplum düzen türlerin-
den eşi görülmedik bir biçimde söküp çıkarmıştır” (s.12). Bireyler 
eğitim, kıyafet, sosyal hayat, çalışma hayatı ve aile hayatını şehirdeki 
insanlara göre biçimlendirmiştir. Yaşanan bu değişimler sadece top-
lumun “dominant öğesi olan” erkeği etkilemekle kalmamış, kadının 
da yaşam tarzını değiştirerek, kadını özgürleşmiştir. Türk modern-
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leşmesini anlatan Şerif Mardin (1991) ise şöyle söyler: “Batı’nın as-
keri ve idari yapısını Osmanlı’ya aktarırken Batı’nın günlük kültürü 
de ikinci defa etkin bir biçimde imparatorluğa girmişti. Giyim, ev 
eşyası, paranın kullanışı, evlerin stili, insanlar arası ilişkiler ‘Avrupai’ 
olmuştu” (s.15). Bu da gösterir ki toplumdaki kadınlar ve erkekler 
geleneksel yaşayış biçimlerinden koparak, Batı’nın yeniliklerini uy-
gulamaya başlamışlardır. 

Bu noktalardan hareketle, modernleşmenin insan hayatına ge-
tirdiği değişimleri daha yakından görebilmek için 1984 yılında La-
tife Tekin tarafından yazılan Berci Kristin Çöp Masalları adlı roma-
nına bakmak gerekir. Bu romanda, çöp üzerinde kurulu bir yaşamı 
olan Çiçektepe halkının modernleşme süreci ile beraber geçirdiği 
dönüşümler anlatılır. Kitabın yazılış tarihi ile Türkiye modernleşme-
si beraber düşünüldüğünde, bu dönemde Türkiye’de modernleşme 
sürecinin hızlandığı, toplum, mekan ve insan yaşamında değişimle-
rin ve dönüşümlerin gerçekleştiği görülmektedir. Bu bağlamda, bu 
romanda da insanların yaşadığı dönüşümler anlatılırken, mekânsal 
dönüşümler, kıyafette yaşanan değişimler, çalışma ve aile hayatında 
yaşanan dönüşümler anlatılmıştır. Fakat tüm bu dönüşümler anlatı-
lırken, kadınların modernleşme süreci ile beraber nasıl dönüştükleri 
üzerinde durulması gereken bir noktadır. Öyle ki, kadın bu süreçte 
çeşitli haklar elde ederek bir meta olarak değil, bir birey olarak gö-
rülmeye başlanmıştır. Kadın artık bir obje değil, süje olmuştur. Bu 
sebeple, bu metnin odak noktası kadın algısının modernleşme süre-
ci ile nasıl değiştiğini göstermektir. 

Berci Kristin Çöp Masalları Odağında Değişen  
Kadın Algısına Bakmak
Yukarıda da belirtildiği gibi, modernite aklı ön plana koyan, 

bireyi merkeze alan bir kavramdır. Bireyler artık batıl inançlara, 
geleneklere ve dogma bilgilere körü körüne inanmak yerine kendi 
iradeleriyle bilgileri sorgulamaya, düşünmeye başlamışlardır. Bunun 
izlerini Berci Kristin Çöp Masalları romanında da görmek mümkün-
dür. Geleneksel hayat süren Çiçektepelilerin inandıkları ve herhangi 
bir sorunla karşılaştıklarında danıştıkları en yaşlı kişiler  Güllü Baba 
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ve Kibriye Ana’dır. Kibriye Ana ve Güllü Baba tecrübesiyle, görmüş 
geçirmiş olmasıyla bilginin kaynağı olarak görülmektedirler. Ayrıca, 
bu kişilerin bilgisi yaşadıkları tecrübenin sınırıyla orantılıdır ve bil-
ginin sınırı bu kişilerin bildikleriyle sınırlıdır. Fakat modernleşme 
ile beraber, sınırlı olan bu bilginin kaynağı değişmiştir. Çiçektepe-
liler artık sınırlı bilginin sahibi olan Kibriye Ana ve Güllü Baba’ya 
inanmak yerine şehri tecrübe eden, köye gazete getiren, okuyarak 
bilginin kaynağını genişleten, şehirle iletişim kuran Ciğerci’yi din-
leyerek, ona inanmaktadır. Öyle ki, Berci Kristin Çöp Masalları adlı 
romanda, geleneği temsil eden ve geleneksel yöntemleri kullanarak 
insanlara yardım eden Kibriye Ana, modernleşmeyle beraber bu 
toplumun içinde yok olmuştur. Marx’ın deyişiyle “katı olan her şey 
buharlaşıp gitmiştir” ve birey modern hayatın pençelerinin içine dü-
şerek, geleneksel bağlarını yitirmiştir. 

Bilginin kaynağının değişiminin yanı sıra mekânsal anlamda 
da bir dönüşüm söz konusudur. Bunu şu şekilde anlatmak müm-
kündür: Geleneksel hayat yaşayan Çiçektepeliler köyde evlerini kur-
duktan sonra bir toplanma mekanı, ortak alan olan bir cami inşâ 
etmişlerdir. Burada, cami kolektif bir yaşamı, cemaat toplumunu 
gösteren bir yapı olarak düşünülebilir çünkü modernleşme ile bera-
ber, Çöp Bakkal caminin babasına uzak olduğunu söyleyerek, evinin 
önüne cami yaptırmıştır. Akabinde ise, Naylon Mustafa ve diğer Çi-
çektepeliler bu gerekçeyle kendi evlerinin önüne cami yaptırmaya 
başlamıştır. Bu da gösterir ki insanlar geleneksel toplumda var olan 
“tek yumruk” olma, cemaat olma yerine bireysel olmaya başlamış-
lardır. Kitabın bu bölümünde, modern bir toplumun tezahürü olan 
bireyselleşmenin mekandaki değişimi görülmektedir. Ayrıca, bir 
diğer mekânsal değişim ise sokaklarda yaşanmıştır. Çiçektepelilerin 
artık özenle seçilen anlamlı sokak isimleri yoktur, bunun yerine tıp-
kı modern hayatta olduğu gibi “sadece işlevini görmesi” için kulla-
nılan rakamlar vardır. Bir diğer örnek ise, çöp üzerine kurulu olan 
Çiçektepe’nin insanlar tarafından daha süslü, gösterişli hale getirile-
rek, adeta bir şehir atmosferine dönüştürülmesidir. Çünkü insanlar 
birbirlerinden görerek, evlerini, sokaklarını yeni ve modern eşyalar-
la düzenlemeye başlamışlardır. Çöp Bakkal’ın evine taktırdığı güzel 
kapıyı görenlerin kendi evlerine de o kapıdan taktırması bunun bir 
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göstergesidir. Böylelikle, Çiçektepe mekânsal dönüşüm geçirerek, 
modern bir şehir halini almıştır. Modernleşme ile beraber, bilgi kay-
nağının otoriter figürü değişmiş, mekânsal anlamda bir dönüşüm 
yaşanarak bir şehir hayatı kurulmaya başlanmıştır. Yaşanan bu deği-
şim ve dönüşümün içerisinde kadın algısının nasıl değiştiğini detaylı 
olarak incelemek gerekir. 

Modernite ile beraber değişen kadın algısını ilk olarak masu-
miyet, bakirelik ve fahişelik kavramları üzerinden tartışmak müm-
kündür. Köyde masumiyetin simgesi olarak gösterilen kadının yanı 
sıra modern hayatta “fahişelik” ile beraber anılan kadın örnekleri de 
bulunmaktadır. Daha ilk başta kitabın isminde geçen “Berci Kristin” 
kelimesine bakıldığında, “Berci Kristin tek bir isim değildir. Berci 
masumiyetin simgesiyken Kristin fahişeliğin simgesidir” (Altuğ, 
2010, s.82).  Romanın ilerleyen bölümlerinde Berci ne kadar masum 
kızı temsil ediyorsa, Kristin de o kadar kirlenmişliği, fahişeliği temsil 
etmektedir. Modernite bu noktada beraberinde Durkheim’ın bakış 
açısıyla “düzeni bozan”, “olması gerekenin olması gerektiği yerde 
olmadığı” kirliliği, düzensizliği getirmiştir. Burada, şehir  hayatı ile 
beraber kirlenen, “masumiyetini yitiren”,  Berci Kız sıfatını kaybeden 
kadınları görmek mümkündür. Çünkü kadın değişen bu sosyokül-
türel yapıda masumiyetini kaybederek modern hayatın kirlenmiş-
liğinin bir göstergesi, tezahürü olmuştur. Örneğin, “Köyde yazıda 
yaylayan, gece dışarda kalan koyunları sağmaya giden kızlara ‘Berci 
kız’ denirdi. Koyunların sütünü toplayıp köye getirmeleri kıymetli 
bir iş olarak görülürdü. Bir kızın terbiyesi süt toplamaya gidip gelir-
kenki haliyle, tavrıyla ölçülürdü. Bercilik eden kızlar saçları sıvazla-
narak ‘Berci kızım!’ diye sevilirdi” (Tekin, 2012, s.22). Öte yandan, 
gecekondu hayatına geçilmesiyle, “çöp toplayan kızlar Berci kız ol-
muştur”. Görüldüğü gibi, köyde yaşayan ve geleneksel hayat tarzında 
yaşayan kızlar saf ve masum bir şekilde çizilmiştir. Öyle ki, onlar süt 
toplamak gibi kıymetli bir iş yaparak insanlar arasında sevilen kişiler 
olmuşlardır ve bu kızlar bir çocuk gibi saçları sıvazlanarak sevilir. 
Öte yandan, Kristin sıfatına layık görülen kişilere bakıldığında, Deli 
Gönül ve Katır Emel’dir. Öyle ki, “deli” kelimesi Gönül’ün toplumun 
dışında olan, topluma ait olmayan, kalıpların, kuralların dışında olan 
kişi olduğunu göstermektedir. Çiçektepe halkının modern yaşama 
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ayak uydurmasıyla mahallelerde genelevler kurulur ve Deli Gönül 
kurulan bu modern dünyanın “ilk fahişesi”dir.  Deli Gönül kocasının 
halı hırsızlığı sonucu hapse atılmasından sonra tekstil atölyesinde 
çalışmaya başlar ve burada çalışan kesimci ustası tarafından tacize 
uğrar ve devamında onu diğer ustaların kucağına atar. Mesela, ro-
manda bu bölüm şöyle anlatılır: “Deli Gönül’ün dayanağı göçünce 
Çiçektepe ilk orospusuna sahip çıktı. Konducu erkekler bir kesekağı-
dı üzüme, bir kalıp peynire Deli Gönül’le yatıp kalktı” (s.129). Gele-
neksel toplum yapısında kadın evde anne rolüne sahipken, modern 
hayatta kadının tek rolü annelik değildir. Kadın artık birey olarak 
hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Bu da modernleşmenin bir gös-
tergesi değil midir?  Kirlenen kadının sıfatlandırılması şöyledir: “[...] 
Vakıf Çiçektepeli delikanlılar Deli Gönül’e ‘Kristin’ diye ad taktılar” 
(s.141). Bir diğer “kirlenmiş kadın” ise “yarım saatlik Emel’dir”, o da 
erkeklerle birlikte olan bir kadındır. Ayrıca, modernleşme ile para-
nın insan hayatına girmesi sonucu, kadın alıp satılan bir nesne, bir 
meta gibi gösterilmiştir. Öyle ki, bu iki kadın Çiçektepe’nin moder-
nite ile değişmesi sonucu “Berci” olmak yerine modern hayatın kir-
lenmişliğinin sembolü olan “Kristin” sıfatına layık görülmüşlerdir.

Kadınların modern hayat ile kıyafet algısı değişmiştir. Şerif 
Mardin’in de yukarıda vurguladığı gibi, geleneksel olan kıyafetlerin 
yerini modern diye nitelendirilen kıyafetler almaya başlamıştır. Ay-
ten Sönmez (2004), kadınların değişen kıyafet algısını şöyle yorum-
lar: “Mahallede açılan sinema ve burada gösterilen filmler, özellikle 
mahallenin dışı ile daha sınırlı iletişim şansı olan kadınlar açısından 
merkezin/modernitenin etkilerine açılmanın bir yoludur” (s.60). 
Burada da belirtildiği gibi, sinema ile kadınlar modernitenin özel-
liklerini görmüş ve uygulamaya başlamışlardır. Bu değişim sinemaya 
giden kadınların kıyafetlerini modern hayata göre düzenlemesiyle 
örneklendirilebilir. Çünkü filmler aracılığıyla kadının giyim tarzı 
değişerek, kadınlar eski kıyafetler yerine modern ve yeni kıyafetler 
tercih etmişlerdir. Kitapta verilen bu örneklere bakıldığında kadının 
kıyafetlerinde olan değişimi görmek mümkündür: “Yaşlar kuruyun-
ca artist gibi kol bacak açan genç kızlar, başörtü tanımayan kadınlar 
çıktı” (s.130), “Çiçektepeli kadınların açılıp saçılması, teneke mina-
reli camilerden birinde müezzinlik yapan Hacı Hasan’ın burnunun 
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iman diğerini sızlattı” (s.131). Burada da görüldüğü gibi, eskiden ka-
palı kıyafetler giyen, başörtüsü takan kadınlar, modernleşme sonucu 
açılan sinemadaki filmlerdeki kişilerden etkilenmiştir ve başörtüle-
rinden kurtulup, “açılıp saçılan”, “mini etek giyen”, “makyaj yapan” 
bireyler olmuşlardır. Böylelikle, kadın modern hayatın içine girerek 
geleneksel olan giyim tarzını değiştirmiştir ve popüler kültürün içe-
risinde var olmuştur. 

Öte yandan, modernleşme ile beraber kadın kamusal alanın 
içine girmiştir. Eskiden, söz sahibi bile olmayan, erkek hegemon-
yası altında ezilen kadın, giderek modernleşen toplumda erkeğin 
karşısında kendini ifade edebilen, “kamusal alana çıkan” konuma 
gelmiştir. Berci Kristin Çöp Masalları adlı romana bakıldığında, ge-
cekondulaşma sürecinde tasvir edilen kadın, erkeğin gerisindedir ve 
söz hakkı yoktur. Örneğin, “Kadınlar çocuklarla bir köşeye çekildi-
ler. Erkekler Güllü Baba’nın etrafını çevirdiler” (s.14). Konduların 
rüzgârla birlikte gitmesiyle, bir inşaata sığınan topluluk içerisinde 
kadınlar köşededir fakat erkekler merkezdedir. Güllü Baba ile bir-
likte erkek, sesi çıkan konumdadır. Mesela, “Çöp toplamak çocuk 
işi, kadın işi sayıldı. Kadınlar bir elleri kondularının, çocuklarının 
üstünde madımak toplar, bulgur ayıklar gibi tez tez torbaları dol-
durdular” (s.22). Görüldüğü üzere, kadınlar çocuklarla bir tutula-
rak, çöp toplamak bulgur ayıklamaktan farksız olduğu için kadının 
görevi olmuştur. Bu durumun nedeni Cebe tarafından şöyle açıkla-
nır: “Ekonomik iktidarın temsilcisi olan Çöp Ağasının belirmesiy-
le birlikte, erkeğin aile içindeki yerinin yeniden düzenlenmesi, bu 
anlamda geleneksel ailenin kente uyarlanması olarak düşünülebilir” 
(Aktaran Balık, 2011, s.117). Burada da anlatıldığı gibi, Çiçektepe 
kuruluş aşamasında geleneksel ataerkil bağları gereği erkek kadının 
üstündedir ve erkek iş aramak için Çiçektepe’den dışarı çıkarken 
kadın dışarı çıkamayarak verilen görevi uygulamıştır. Fakat kitabın 
ilerleyen bölümlerinde, Çiçektepe modernleşmiş ve kadın kamusal 
alanın içinde var olarak, dışarı çıkmıştır. 19. yüzyıl ile beraber ortaya 
çıkan kapitalizm modernleşme süreci ile beraber hız kazanmış ve 
çalışma hayatında kadın ve erkeği ilgilendiren değişiklikler meydana 
gelmiştir. “Modernliğin belirginleşen toplum düzeni hem ekonomik 
sistemi hem de diğer kurumları açısından kapitalisttir” (Giddens, 
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1994, 18). Bunun bir örneği ise, erkekler artık çöp toplamak yerine 
fabrikalarda çalışmaya başlamışladır. Fabrikalar ise kapitalizmin te-
mel mekanlarındandır ve artık çalışanlar daha fazla saat çalışarak, 
daha hızlı olmak durumundadırlar. Öyle ki, kurulan yeni çalışma 
hayatında, durup dinlenmeden çalışmayı, üretmeyi, hızlı olmayı ve 
rekabet içinde olmayı beraberinde getirmiştir. Kapitalizm ile bera-
ber “emek” değersizleşerek bir “meta” haline gelmiştir. Bu noktayı 
Bay İzak’ın yabancı ülkeye giderek, modernleşmeyi bizzat yerinde 
yaşayan yeni müdürü üzerinden düşünmek gerekir. Fabrikanın yeni 
müdürü modernleşme hareketini görür ve fabrikada onu uygulama-
ya çalışır. 

Bay İzak’ın yeni müdürünün okumak için gittiği uzak ülkeden öğre-
nip geldiği “Daha Hızlı” şarkısı buzdolabı fabrikasında çalışan işçilerin 
kulaklarını sabah akşam cırnakladı. Muntaz seçilen on işçi diğer işçi-
lerden daha fazla saat ücreti almaya başladı. Muntazlar güle söyleşe, 
muntaz olmayanlar söve eğleşe yoğurt kaplarının üstüne eğildi. Mun-
taz işçilerin de çok muntaz olanı, az muntaz olanı vardı... (s.76)

Burada vurgulamak gerekir ki, artık burada çalışanlar yeni mü-
dür tarafından “modern işçi” olmaya yöneltilirken, fabrika ise “mo-
dern” hale getirilmeye çalışılmıştır. Fabrika “kapitalist dünyanın” 
bir göstergesidir, insanlar ise bu dünyanın içinde metalaşmıştır. Bay 
İzak “Daha Hızlı” şarkısıyla kapitalizmin getirdiği daha çok çalış-
mak, daha hızlı olmak vurgusunu işçilere adapte etmektedir. Bunun 
yanı sıra, işçilerin içerisinden belli kişileri seçmesi, onlara daha fazla 
ücret vermesi, yine kurulan yeni dünyanın tezahürüdür. İşçiler artık 
sınıflaşma ile beraber, birbirleriyle rekabet etmeye başlamışlardır. 
Ayrıca, meseleye kadın üzerinden bakıldığında, kadının modernleş-
me hareketi ile beraber kamusal alana çıkışı şu cümleler örneklen-
mektedir:

Bir kaç gün içinde kurulan fabrikalarda, sabahtan akşama, sahte deter-
jan, renk renk meyve tozları, meyve suları, ağız dağlayan çikolatalar, 
beyazlatmayan çamaşır suları, köpürmeyen sabunlar yapıldı. Kızlar 
suları şişelere, tozları kağıtlara doldurdu. Erkekler plastik preslerin 
başında elleri yana yana çalıştı (s.92).
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Görüldüğü gibi, modern hayat ile beraber kapitalizmin temsili 
olan fabrikalarla işçi sınıfı ortaya çıkmıştır. Yukarıda Aydıngör’ün 
de belirttiği gibi, sanayileşme ile ucuz iş gücü sağlayan kadın çalışma 
hayatına girerek, evinden dışarı çıkmıştır. Böylece, kadın ve erkek 
beraber çalışma hayatına girmiştir ve kadınlar geri planda kalmak 
yerine kamusal hayatın içine girmiştir. Erkeğe atfedilen “eve para ge-
tirmek”, “üretmek”, “kazanmak” gibi fiilleri kadınlar için de kullan-
mak mümkündür. Öyle ki, kadınlar da tıpkı erkekler gibi, para eko-
nomisinin içerisinde yer alarak, çalışarak, üreterek para kazanmaya 
başlamışlardır. Kurulan yeni dünyada kadınlar iş hayatına girerek 
artık modern bir hayat yaşamaya başlamışlardır. 

Kadın eskisi gibi evde çocuk bakmak, yemek yapmak gibi gö-
revlerinin dışında “çalışma hayatının içinde” kendini göstermiştir, 
grevlerde önemli rol oynayarak sesini duyurmuştur ve yapılan dire-
nişte ilk sırada yer alarak tepkisini gösterebilir hale gelmiştir. Örne-
ğin, “Dursune Nine’nin direniş boyunca tabancalı şalvarını yayması” 
ve direnişte başta olan kişilerden biri olması, kadının toplumdaki 
yerinin nasıl değiştiğini gösteren örnektir. Dursune Nine eski gü-
cüyle yeni ortama ayak uydurmuş ve onun gereğini yapmıştır. Öyle 
ki, kadınlar fabrikada erkek işçilerin önünde dizilmiştir ve erkekler 
geride kalmıştır. Modernite ile beraber kadın ön plana çıkarak kendi 
ayaklarının üzerinde durabilecek hale gelmiştir ve “kadının sosyal 
yaşam içindeki konumu değişmiştir” (Atik, 2012, s.200). Atik’in de 
belirttiği gibi, kadın artık sosyal yaşamda gözle görülebilir bir ko-
num elde etmiştir. 

Gecekondu hayatında bir nesne gibi değersiz olan, kocasından 
dayak yiyen, ezilen kadınlar anlatılır. Örneğin, “Çöp Bakkal sonunda 
deliye döndü. Karısını saçından tutup kaldırdı. Babasının kondusu-
na kovdu” (s.52). Görüldüğü gibi, erkek toplumdaki dominant olan 
cinsiyettir ve kadını değersiz bir hale getirmiştir. Kadın erkeğin arzu 
nesnesi olmamak için diretirken, kocası tarafından dövülür ve baba-
sının evine kovmakla tehdit edilir. Öte yandan, bu durum kadının 
erkek karşısındaki ezilmişliğini de göstermektedir. Fakat mahallenin 
giderek modernleşmesiyle beraber toplumun algısı değişir. Mese-
la, “[...] kadınların yola yere yıkılıp dövüldüğünü gördükten sonra 
parladıklarını söyledi. ‘Kadınlara çok kötü muamele yapıldı’ dedi. 
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[...]Konducular, kadınları sokağa döküp dayak attıran erkek işçileri 
kınadı” (s.93). Görüldüğü üzere, erkekler kadına yapılan haksızlığı 
görerek, kadına dayak atan işçilere tepki göstermişlerdir. Önceleri, 
dayağa ses çıkarmayan mahalleli, şimdi bu davranışı kınamıştır. Bu 
da gösterir ki kadının toplumdaki konumu güçlenmekle birlikte, er-
kekleri de bir noktada kendine “destekçi” yapabilecek konuma gel-
miştir. Çünkü modern hayat kadın ve erkeği eşit birer birey olarak 
görmektedir.

Ayrıca, modernleşme ile beraber mahremiyet algısı, toplumun 
mahrem olarak gördüğü “cinsel hayata”  bakış açısı değişmiştir. 
Değişen mahremiyet algısını yukarıda Tekeli’nin de belirttiği, mo-
dern hayata geçiş ile “ahlak kavramının” değişmesiyle bağdaştırmak 
mümkündür. Çünkü kitabın ilk bölümlerinde gecekondu hayatı 
şöyle anlatılır: “Kadınlar hela çukurları kazılmadığı için toplanıp 
dereye iniyorlardı. İne çıka görülmedik bir adet de onlar çıkardılar. 
Gündüzleri kadınların dereye inmesini ayıp saydılar” (s.20). Öyle 
ki, Çiçektepe’de kondular kurulurken anlatılan en temel ihtiyaçlar-
dan biri olan “helaya gitmek” toplumda erkeklere ayıp sayılmazken, 
kadınlara ayıp sayılır. Fakat modern hayat ile birlikte kadınlar en 
mahrem olarak sayılan “cinsellik” hakkında bile konuşabilecek hale 
gelmişlerdir. Değişen mahremiyet algısını Tirintaz Fidan üzerinden 
anlatmak mümkündür. Tirintaz Fidan, kadınlara cinsellik üzerine 
dersler veren “özgür” bir kişidir. Örneğin;

Yalnızca erkeklerin ‘keyif ’ olmadığını, kocasıyla yatan kadının da keyif 
olabileceğini fitneledi. Verdiği gece dersleriyle adı Çiçektepe kondula-
rının alnına çöpün ve rüzgârın yanına yazıldı. Verdiği gece dersleri 
öteki kondu mahallelerinde, Çöp Yolu’ndaki fabrikalarda, tamirhane-
lerde duyuldu. Göz süzüp boyun kırması, erkeği baştan çıkarmanın 
ilmini bilmesi fabrikaların tezgah başlarında, soyunma odalarında 
konuşuldu (s.50). 

Görüldüğü gibi, Çiçektepe’de kondular oluştururken var olan 
mahremiyet algısı ile modern hayatın getirdiği algı aynı değildir. 
Çünkü modern hayat ile beraber bir tabu haline getirilen “cinsel-
lik” konuşulmaya, tartışılmaya başlanmıştır. Mahrem olarak görülen 
cinselliğin konuşulması modern hayattaki değişimin bir tezahürü 
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olarak görülebilir. Örneğin, Tirintaz Fidan modern şehir hayatında-
ki cinselliğin bir tezahürü olarak çizilmiştir. Şunu da belirtmek gere-
kir kadınlara cinsel anlamda dersler veren, onu yönlendiren kişi bir 
erkek değil “kadındır”. Ayrıca, kadın burada “erkeği baştan çıkaran, 
güzelliğiyle erkeği cezbeden” olarak anlatılır ve cinselliği anlatan, 
cinsellik dersi veren kadın olsa bile, “kadını erkeği cezbeden olarak 
görme” algısının değişmediğini ve kadının dahi bunu kabul edip, 
ona göre davrandığını söylemek mümkündür. Öte yandan, köy ve 
gecekondu hayatında cinsellikten hiç bahsetmeyen, ve kadının gün-
düz helaya gitmesini bile ayıp karşılayan toplum, modernleşme ile 
hem cinsel hayatı ders şeklinde anlatabilecek hale gelmiştir hem de 
bu dersleri gizli saklı şekilde değil açık bir şekilde yapacak konuma 
gelmiştir. Öyle ki, Tirintaz Fidan’ın verdiği dersler “kamusal alan” 
olan yerlerde erkekler arasında konuşulabilecek hale gelmiştir. Çün-
kü modern hayatta mahremiyet algısına daha farklı bir perspektiften 
bakılır ve köy ve gecekondu hayatında “cinsel hayat” mahrem olarak 
sayılırken, modern hayat ile beraber, cinsellik bir ihtiyaç olarak gö-
rüldüğünden farklı alanlarda konuşulabilecek bir hale getirilmiştir. 

Sonuç
Berci Kristin Çöp Masalları adlı romana bakıldığında, gecekon-

du hayatından modern hayata geçişle beraber insanların hayatla-
rında çeşitli değişim ve dönüşümler yaşanmaktadır. Modernleşme 
süreci ile beraber insan aklı merkeze gelmiştir, modern birey ise de-
ğişen bu dünyada sorgulamaya, düşünmeye, eleştirmeye başlamıştır. 
Bu da beraberinde bilginin kaynağında yaşanan değişimi getirmiş-
tir. Tıpkı kitapta da anlatıldığı gibi, başta “sınırlı bilginin sahibi ve 
tecrübeli kişiler” yani Kibriye Ana ve Güllü Baba sorunları çözen 
kişiyken, söz sahibiyken, modernite ile beraber bilginin kaynağı de-
ğişmiştir. İnsan artık dogma bilgilere değil kanıtlanabilir bilgilere 
ihtiyaç duymaktadır. Artık gazete okuyan, şehirle yakından iletişim 
kurabilen Ciğerci bilginin kaynağıdır. Öte yandan, gecekondu haya-
tı anlatılırken, çöp yığınları üzerinde kurulan bir Çiçektepe vardır, 
bir topluluk-“cemaat” anlayışı insanlar arasında hakimdir. Fakat Çi-
çektepe modern hayata kavuşmasıyla beraber, “süslü, ihtişamlı” bir 
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hale getirilir. İnsanlar birbirlerinden gördüklerini yaparak evlerini, 
sokaklarını daha süslü hale getirirler. Ayrıca, Çiçektepe halkı tek tek 
kendi camilerini evlerinin önüne getirerek, daha bireysel bir yaşamı 
tercih ettiklerini göstermektedirler. Yeni kurulan Çiçektepe insan-
ların çöp topladığı, çöp üzerinden geçim sağladığı bir yer değildir, 
insanlar kurulan yeni fabrikada çalışarak, “kapitalist düzen ile tanış-
mışlardır”. Böylelikle, hem bilginin kaynağı olan otoriter figürlerde 
değişim yaşanmıştır hem de mekânsal olarak bir dönüşüm gerçek-
leşmiştir. Bu değişimlerin yanı sıra romanda değişen kadın figürü-
nü ayrıntılı olarak incelemek gerekir çünkü kadın modernleşme ile 
beraber, bir birey haline gelmiştir, bireyselliği, özgür iradesi ön plana 
çıkmıştır. 

Bu sebeple, bu makalede, modernleşme hareketi ile değişen ka-
dın imgesi beş başlık altında incelenmeye çalışılmıştır. İlk olarak mo-
dernleşme ile berciden kristine uzanan, masumiyetten kirlenmişliğe 
doğru giden değişimi, kadının giyim tarzındaki değişimi, modern-
leşme ile kamusal alanda var olmaya başlayan kadın figürünü ve 
kadını bir meta gibi değersizleştiren algının değişimi gösterilmiştir. 
Son olarak da, kadının modern hayatla değişen “mahremiyet algısı-
na” değinilmiştir. Tüm bunların sonucunda, gecekondudan modern 
hayata uzanan bu yolculukta kadının yaşam tarzının nasıl değiştiği 
örneklerle açıklanmıştır. Öyle ki, köy ve gecekondu hayatında, silik 
bir yaşam süren ve geleneği takip eden kadının, modern hayat ile be-
raber kamusal hayata çıkarak, sesini duyuran ve modern toplumun 
içinde var olabilecek hale geldiği görülmektedir. Görüldüğü gibi, 
modernite kadına toplum içerisinde yeni bir konum kazandırarak, 
kadına sosyal hayatta bir statü vermiştir. Böylelikle, kadın; toplum 
içindeki ezilen, hor görülen, erkeğin dominantlığı altında kalan cin-
siyet olmak yerine erkek karşısında bir konumu olan, kendini ifade 
edebilen bir hale gelmiştir. Kısacası, kadın modernite desteği ile va-
roluşunu haykırmış, birey olarak toplumda yer edinmiştir. 
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