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Güneş Sokak, Kadın ve “Beyaz Türk” Denen 

Kâğıttan Bebek 

Alev Çınar1 

Kadın. Belki de hayatta en çok, en çeşitli, en katmanlı anlamlar yüklenen kelime. Erkekten bile 

çok. Erkek pek de göz önünde olmayı, göz önünde olup da orasına burasına farklı anlamlar 

yüklenmesini sevmeyen bir kavram. Çünkü göz önünde olmak demek bakan değil bakılan 

olmak demek. Erkek olmak bakan olmakla özdeşleşmiş, kadın da bakılan konuma yerleşmiş. 

Erkeğin bakan konumda olması ona geniş bir özgürlük alanı açıyor. Bakan sadece bakmakla 

kalmıyor, baktığı şeyleri tanımlama, tasnif etme, değer biçme gücüne de sahip oluyor. Böylece 

kendisi görülmeden, etiketlenmeden, tanımlanmadan kendisinden başka her şeyi tanımlama, 

etiketleme, tasnif etme ayrıcalığını kazanıyor.2 Bu ayrıcalık erkek olmak ile erk, yani iktidar 

sahibi olmak arasındaki bağlantıyı ve siyasi iktidarların neden ataerkil nitelikler taşıdığını da 

açıklıyor. 

Kadının bakılan ve tanımlanan, erkeğin de bakan ve tanımlayan konumlara 

yerleştirildiği ataerkil bir dünyada kadın olarak nasıl yaşanır? İşte beni Feminist Tahayyül’ün 

modernlik temalı ilk sayısında yayımlanan “Güneş Sokak”3 şiirini yazmaya yönlendiren 

kaygılardan biri buydu. Böyle bir şiir yazmak, kadın konumunda olup da aynı zamanda bakılan 

değil bakan olmayı, tanımlanan değil tanımlayan olabilmeyi deneyimlemenin bir yoluydu 

benim için. 1960’ların Ankara’sında yaşayan bir kız çocuğunun yaşama, kadınlığa, erkekliğe, 
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sınıf farklılıklarına, Amerikan4 etkilerine, küçük dünyasının ufuklarını fersah fersah genişleten 

sinemaya nasıl baktığını, bunlarda neler gördüğünü, bunları nasıl anlamlandırdığını, bütün bu 

gördükleriyle hayal dünyasını nasıl biçimlendirdiğini ifade etmek istedim. Kadının küçük bir 

kızken bile kendi hayatının öznesi olarak var olduğunu hatırlamak istedim. 

Beni bu şiiri yazmaya yönlendiren kaygılardan ikincisi ise içine doğup büyüdüğüm bu 

ortamın, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak Türkiye’nin, daha doğrusu Türkiye modernleşme 

tarihinin neresinde durduğu ile ilgiliydi. Şiirde 1960’lı yıllarda egemen modernleşme 

kültürünün Ankara’nın o küçücük sokağına nasıl sığmış olduğunu, döneme özgü yaşam 

biçimlerinin, sınıfsal farkların, kadın ve erkek imgelerinin, kent hayatının, Amerikan etkisinin 

gündelik hayatımıza nasıl yansımış olduğunu, bu ortamda yaşayan bir kız çocuğunun 

modernleşmenin farklı unsurlarını nasıl algıladığını, onun muhayyilesinin, yaşama ve 

kendisine bakışının biçimlenmesinde bu ortamın oynadığı rolü ifade etmek istedim.  

Daha derinde yatan bir diğer niyetim ise, 1960’larda Güneş Sokak’ta önüme serilen ve 

bugünkü kişiliğimin, muhayyilemin, değerlerimin, benimsediğim ya da karşı çıktığım 

kimliklerin oluşmasında temel rol oynamış bu dünyanın, 2000’lerden sonra Adalet ve 

Kalkınma Partisi’nin (AKP) iktidara gelmesiyle birlikte “köksüzlükle”, “özentilikle”, 

“taklitçilikle”, “yabancılıkla” suçlanarak “gerçek Türkiye”ye ait olmayan bir dünyaymış gibi 

“Beyaz Türk” olarak ötekileştirilmesine isyanımı dile getirmekti. AKP iktidarının neredeyse 

tüm siyasetini ve vizyonunu Kemalist modernleşme projesinin topluma yabancı, yerli olmayan, 

“reklam arası”5 niteliği taşıyan, yapay ve tüm bu nedenlerle geçici ve durdurulması, hatta yok 

edilmesi gereken bir proje olduğu iddiası üzerine kurduğunu söyleyebiliriz. Özellikle son 10 

yılda giderek artan biçimde başvurulan bu söylem, benim gibi büyük kentlerde doğup 

büyümüş, Batılılaşmayı modernliğin en önemli yolu olarak gören bir paradigmanın 

 

4 Metin boyunca devlete ya da ülkeye referans vermek amacıyla “ABD", bir yaklaşım, bir tarz ya da bir etkiden 

söz ediyorsam “Amerikan" kelimesini kullanıyorum. 
5Bkz. https://t24.com.tr/haber/akp-milletvekili-osmanli-imparatorlugunun-90-yillik-reklam-arasi-sona-

erdi,283822  
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biçimlendirdiği okullarda okumuş, genç yaşta yabancı dil öğrenme olanağı bulmuş, klasik Batı 

müziği, caz ya da disko müzikleri dinleyerek büyümüş ve en önemlisi dinle olan ilişkileri 

AKP’nin benimsediği Müslümanlık tanımıyla örtüşmeyenleri “Beyaz Türk” olarak 

ötekileştirerek dışlayan egemen bir söylem haline geldi. “Güneş Sokak” adlı şiirle, bu söylemin 

giderek artan ve çeşitlenen şekillerde karşıma çıkıp bazen adeta bağırarak, bazen de sinsi 

fısıldamalar ve imalarla bana hiç durmadan “sen bu memleketin yabancısısın, sen bu 

toprakların insanı değilsin, sen bu toplumun parçası değilsin, sen gerçek değilsin, sen 

yanlışsın” demesi nedeniyle içimde büyüyen isyanı dile getirmek istedim. 

Bunu yapabilmek için bu yazıda AKP iktidarı altında gelişen laik-Müslüman ayrımı 

üzerinden sürdürülen kimlik siyasetinin hedefinde bir tür “kendini sömürgeleştirme” olarak 

görülen Kemalist modernleşme projesinin (Kaplan, 2003) ve onun ürünü olan “Beyaz Türk” 

kimliğinin olduğunu ve “Beyaz Türk” kategorisinin aslında herhangi bir gerçekliğe tekabül 

etmeyen, kurgulanmış –yani “kâğıttan bebek”– bir kimlik olduğunu anlatmak istiyorum. Bu 

kimlik siyasetinin bir uzantısı olarak yabancı ve taklitçi bir arızaymış gibi lanse edilen bu 

projenin ve “Beyaz Türk” damgası yapıştırılan yaşam biçimlerinin aslında Türkiye 

modernleşmesinin ürettiği ve her yönüyle yerli, kendine özgü sosyal, kültürel, mekânsal 

oluşumlar ve toplumsal cinsiyet biçimleri olduğunu izah etmeye çalışacağım. Bu yazının amacı 

çok daha kapsamlı bir çalışma gerektiren bu geniş ve çok boyutlu konunun sosyal bilimsel bir 

analizini yapmak değil, Güneş Sokak şiirinin bağlamsal bir değerlendirmesini yaparak Türkiye 

modernleşmesinin 1960’larda bu sokakta ifade bulmuş olan kesitini kendi öznel bakış açımdan 

anlatmaktır. Başka bir deyişle, AKP iktidarının temelini oluşturan ve laik-Müslüman ayrımına 

dayanan kimlik siyaseti bağlamında “Beyaz Türk” olarak ötekileştirilen kesimlerin de bu 

ülkenin yerlisi olduğunu; bütün bu kimliklerin, yaşam biçimlerinin ve toplumsal duruşların 

Türkiye’ye özgü modernleşme sürecinin birer ürünü olduğunu anlatmak istiyorum. Bu 

modernleşme sürecini bir sosyal bilimci duyarlılığıyla, fakat aynı zamanda bu sürecin belli bir 

kesitinin içinden yaşamış bir kadının öznel bakış açısıyla anlatan bir hikâye olarak dile 

getirmek istiyorum. 
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Peki nedir, kimdir bu “Beyaz Türk”? 1990’lardan beri kendisini “öteki Türkiye”nin6 

sözcüsü olarak tanıtan Refah Partisi’nin ve ardından AKP’nin Türkiye’deki ana ideolojik 

ayrımın sol-sağ değil laiklik-dindarlık olarak anlaşılması gerektiği iddiaları sonucunda 

Müslümanlığı yeni bir siyasi kimlik olarak üretmeye başladıklarını söyleyebiliriz (Boyraz, 

2011; Çolak, 2005; Özbudun ve Hale, 2010). Kendi siyasi duruşunu bu Müslüman kimliğin 

sözcüsü ve savunucusu olması üzerinden tanımlayan AKP’nin iktidara gelmesiyle birlikte, bu 

iktidara karşı olan bazı kesimlerin de laikliği ve Kemalizmi birer siyasi kimlik olarak üretmeye 

başladıklarını görebiliyoruz. Böylece 2000’lerle birlikte Türkiye’de siyasetin tamamen 

Müslümanlık-laiklik ayrımı üzerine kurulmuş bir fay hattında ilerlemeye başladığını 

söyleyebiliriz. Bu fayın giderek keskinleşmesinden ve ayrışmasından, Müslüman kimliğin 

savunulmasını dava edinen AKP kadar Ulusalcılık etrafında toplanmış olan milliyetçi 

Kemalistlerin de faydalandığını söylemek yanlış olmayacaktır (Çınar ve Taş, 2017). 

AKP siyasi iktidarın merkezine yerleştikçe ve iktidar aygıtlarını kullanmada 

yetkinleştikçe, bu kutuplu fayın Müslüman kimliği ile ilişkilendirilen tarafı ezilen, mazlum, 

mağdur olan “Zenci Türk”,7 laiklik ile ilişkilendirilen tarafı ise Müslümanlara bu zulmü yapan 

seçkin, egemen, baskıcı ve ayrıcalıklı konumda olan “Beyaz Türk” olarak damgalandı. Beyaz 

Türklük, “öteki Türkiye”nin temel tanımlayıcı özelliği olarak neşredilen Müslümanlığın 

karşısına dindar olmayan, Batılı ve seküler bir yaşam tarzı benimsemiş, kolejlerde okumuş, 

yabancı dil bilen, elitist, varlıklı, Avrupa özentisi ve bu nedenlerle “hafızası sıfırlanmış, kendi 

sembollerini üretmekten aciz, ithal malı sembollerle kendine yeni bir kimlik uydurmaya 

çalışan” (Avcı, 1998), kendi memleketine, kültürüne yabancı kalmakla, kendi halkına tepeden 

bakmakla suçlanan bir kimlik olarak inşa edildi (Akgün, 2015). Beyaz Türk, AKP’nin 

Müslüman kimliğin savunuculuğu rolü üzerinden elde ettiği iktidar konumunun getirdiği 

 

6 İslami hareketin 1990’lardaki en önemli dergilerinden biri olan Sözleşme dergisinde Nabi Avcı “öteki Türkiye”yi 

şu şekilde tanımlıyor: “Bir yanda hafızası sıfırlanmış, kendi sembollerini üretmekten aciz, ithal malı sembollerle 

kendine yeni bir kimlik uydurmaya çalışan Resmi Türkiye; öte yanda da açıkça toplumsal dolaşıma girmesi 

yasaklanmış sembollerini hiç değilse muhafaza etmeye ve Nevzat Tandoğan’ın zabıtalarına yakalanmamaya 

çalışan Öteki Türkiye” (Avcı, 1998). 
7 Bkz. https://www.ahaber.com.tr/gundem/2015/06/25/erdogan-zenci-turkum-gururluyum 
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ayrıcalığı kullanarak daha önce kendisini etiketleyip dışlayan Kemalizmden öç alırmışçasına 

aynı silahı ona çevirmesinin bir ürünü olarak ortaya çıktı. Başka bir deyişle, Beyaz Türk 

kimliğinin, içini dolduran farazi kişilerin gerçekte var olup olmadıklarından bağımsız olarak, 

AKP’nin popülist saiklerle “Müslümanlığı küçük gören ve ezenler” etiketini yapıştırarak 

karşısına aldığı bir öteki olarak kurgulandığını söyleyebiliriz. Bu anlamda, Beyaz Türk’ü, AKP 

iktidarının toplumu, tekçi ulus anlayışına ve temelde İslam çerçevesinde tanımlanan tek tip bir 

değer sistemine uygun olarak biçimlendirme girişimlerini meşru ve haklı göstermek için 

yarattığı bir öteki olarak görmek mümkün. 

Beyaz Türklüğü kimlik siyaseti alanında üretilen bütün diğer kimlikler gibi kâğıttan bir 

bebek olarak görüyorum, çünkü bir siyasi ideolojinin kendi varlığını haklı çıkarmak ve meşru 

göstermek için ürettiği içi boş, kurgu bir kimlik olarak karşımıza çıkıyor. Elbette aranırsa 

toplumda bu kimliğe uygunmuş gibi görünen bazı kişiler bulunabilir ama kanımca bu kişilere 

ne kadar yakından bakarsak Beyaz Türk’ün kategorik içerimlerine denk düşen insan sayısının 

o kadar az olduğunu görürüz. Bence bunun nedeni, 21. yüzyıla geldiğimizde Türkiye’nin 

birçok yerinde ve özellikle metropollerde farklı şehirlerden göç etmiş, farklı kültürel etkilere 

maruz kalmış, farklı dini eğilimlere, etnik kökenlere, siyasi görüşlere sahip çeşitli insanların 

olmasıdır. Böyle bir ortamda insanları ne kadar belli kimlikler altında gruplamaya çalışırsak 

çalışalım, birçok kişinin biraz oradan biraz buradan özelliklere sahip olduğunu ve çoğunluğun 

hiçbir kimliğe tam olarak sığmadığını görebiliriz. Aynı nedenle, kurgulanan ve belirli kişilere 

atfedilen kimliklere dikkatli baktığımızda hiçbirinin tanımının net olarak yapılmadığını, 

yapılamadığını görürüz. Bunun nedeni, Beyaz Türklüğün de bütün kurgu kimlikler gibi, kesin 

sınırlarla ayrıştırmayı imkânsız kılan geniş bir çeşitlilik ve kaynaşma içeren gerçek yaşamla 

örtüşmesi mümkün olmayan bir kurgu kimlik olması. Bunun Müslümanlık için de geçerli 

olduğunu söyleyebiliriz. “Müslümanlık” kategorisine yakından baktığımızda birbirinden çok 

farklı dindarlık düzeyleri ve farklı mezhepsel etkiler görebileceğimiz gibi, Müslümanlığı bir 

yaşam biçimi ya da kimlik olarak ele aldığımızda giyim-kuşam, yeme-içme, kadın-erkek 

ilişkileri, aile biçimleri, yerleşim adetleri, mahalle ilişkileri gibi yaşam pratikleri açısından 

geniş bir yelpazeye yayılan ve tek bir tanım altında toplanması mümkün olmayan engin bir 
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çeşitlilik içerdiğini görebiliriz. Nitekim, Müslümanlığı bir kimlik olarak benimsemiş insanlara 

“Müslümanlık nedir?” diye sorsak, detaylara indikçe yanıtların birbirinden oldukça 

farklılaştığını görme ihtimalimiz yüksek. Aynı şey laik, Kemalist, solcu, sağcı, muhafazakâr 

ve diğer tüm kimlikler için geçerli. 

Peki o zaman neden siyasi iktidar laik-Müslüman ya da Beyaz-Zenci Türk gibi bir fay 

hattı oluşturmaya bu kadar meraklı? Çünkü kendi varlık sebebini Müslümanlığı bir kimlik 

olarak tanımlayıp onu savunmak ve korumak üzerinden tanımlayan, toplumsal yaşamın farklı 

alanlarını kendi tanımladığı ve tek-tipleştirmeye çalıştığı bu Müslüman kimliğe uygun hale 

getirmek amacıyla yarattığı ve giderek daralttığı siyasi cendereyi meşru kılmaya çalışan bir 

iktidarın Müslümanlığın ne kadar mağdur bir kimlik olduğunu, laik kesimin baskı ve tehdidiyle 

her an karşı karşıya olduğunu, güçlü bir iktidar tarafından savunulmaya ve korunmaya ihtiyacı 

olduğunu daimî olarak anlatması gerekiyor. İktidar kendini yeniden üretebilmek ve meşru 

gösterebilmek için bu ayrımı canlı tutabilmeli, bu nedenle de kâğıttan-bebek kimlikleri her gün 

yeniden ve yeniden üretebilmeli. 

İşte Güneş Sokak şiiriyle iktidarın kendini meşru kılmak adına yapıştırmaya çalıştığı 

Beyaz Türk etiketini söküp atmak; bir kadın olarak ben buyum, buradayım, varım demek; 

kendime özgü varlığımı, bakış açımı, sesimi dile getirmek istedim. Ben de bu memleketin 

yerlisiyim demek istedim. Kadın olarak diyorum çünkü bireyin kendi rızası olmadan belirli 

etiketler altında sınıflandırılmasının, rızasının, sözünün, varlığının bir değeri yokmuş gibi 

susturulup yok sayılmasının insafsız bir zorbalık olduğunu bir kadın olarak çok daha iyi 

biliyorum. Bu şiirle beni ben yapan yaşamıma, kadınlığıma, bu memleketin çeşitliliğine ve 

artısıyla eksisiyle modernleşmenin getirdiği bütün dönüşümlere sahip çıkmak istedim. 

Devletin toplumu tekçi bir modele uygun olarak dönüştürmesine yönelik tepeden inmeci bir 

proje olarak başlamış olsa da (Çınar, 2005) 1960’lara geldiğimizde artık Türkiye 

modernleşmesinin kendisini farklı farklı biçimlerde kendiliğinden üretmeye başladığını 

görebileceğimizi, bu anlamda yerlileşmeye başlamış olduğunu, Güneş Sokak’taki yaşamın bu 

yerlileşmenin örneklerinden biri olduğunu anlatmak istedim. 
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Modernliğin Yerlileşmesi 

Birçok yazar 1930’larda Batılılaşma adına Osmanlılığı ötekileştirmiş olan fakat aslında 

Osmanlı toplumunun bir uzantısı olan küçük bir kentli azınlığın öncülüğünde gerçekleşen 

Kemalist modernleşme projesini topluma dayatılan seçkinci, tepeden-inmeci ve otoriter bir 

proje olarak değerlendirmektedir (Bozdoğan, 1997; Çınar, 2008; Göle, 1995; Kadıoğlu, 1996; 

Keleş, 2007). Bu proje aynı zamanda bir ulus-devlet projesi olarak –diğer bütün ulus-devlet 

inşalarında olduğu gibi– farklı etnik ve dini unsurları baskılamış ya da yok etmiş (Gülalp, 1994; 

Himam ve Pasin, 2011), modern iktidar araçlarını kullanarak ülkede yaşayan farklı grupları 

homojen bir ulus tanımının içinde asimile etmeye çalışmış, Osmanlıdan miras kalan güçlü 

devlet saplantısı (Heper, 1992; Taş, 2005) uğruna demokrasiyi feda etmiş bir proje olarak da 

değerlendirilebilir. Ancak, bu projenin başlattığı dönüşüm ilk başlarda devletin etki alanı 

dahilinde kalmış olsa da daha sonra giderek yaygınlaşan okullaşma, artan iç ve dış göç, 

devletten bağımsız olarak gelişen sinema ve müzik sektörleri gibi etkenler sonucunda 

toplumun farklı kesimlerine yayılarak artık bir proje olmaktan çıkıp kendini farklı biçimlerde 

üreten bir dönüşüm haline geldiği söylenebilir (Erdoğan, 1998; Mutlu, 2010). 1960’lara 

geldiğimizde Türkiye modernleşmesi özellikle büyük kentlerin orta ve üst sınıf mahallelerinde 

amaçlanan sonuçlar elde ederken, daha yaygın olarak “gecekondu” ya da daha sonra “Arabesk” 

gibi amaçlanmayan ve “yanlış modernleşme” olarak görülen sonuçlara da yol açmıştır (Erman, 

2004). Ama bunların hepsi Türkiye’nin kendine özgü koşullarında ortaya çıkan, bu anlamda 

her şeyiyle yerli sayılabilecek unsurlardır. Sonuç olarak Türkiye modernleşmesini sadece 

kentli üst ve orta sınıflarla sınırlı kalmış olan bir proje değil, istenen ve istenmeyen bütün 

sonuçlarıyla birlikte bir bütün olarak yurt dışından gelen etkilerin de zamanla yerli biçimler 

aldığı, heterojen, zaman zaman birbiriyle çelişen farklı unsurlar üretmiş, zengin bir çeşitlilik 

içeren ve eninde sonunda kalıcılaşan her şeyin yerlileştiği büyük bir dönüşüm olarak görmek 

gerektiğini düşünüyorum. 

İşte böyle bir ortamda 1960’ların Güneş Sokak’ında Türkiye modernleşmesinin, 

Cumhuriyetin üçüncü kuşağı olan bizler için artık bir proje olmaktan çıkıp amaçlanan ve 
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amaçlanmayan sonuçların harmanlanarak doğallaşmış ve sıradanlaşmış olduğunu görürüz. 

Evet, benim kuşağım Cat Stevens ya da Pink Floyd dinleyerek büyüdü, ama aynı zamanda 

Timur Selçuk da dinledi, Ruhi Su da Aşık Veysel de. Sofralarda hep birlikte Anadolu 

türkülerini de söyledi, Müzzeyyen Senar’ın şarkılarını da. Ajda Pekkan’ın aranjmanlarını da 

sevdi, Bülent Ersoy’un Türk sanat müziğini de daha sonra Gencebay’ı da. Evet, Demokrat Parti 

döneminde gelen blue-jean’lerden bulup giymeye özendik, Coca-Cola içmeyi matah sandık 

ama sabahtan akşama kadar çay içmeyi de tercih ettik, Kocabeyoğlu pasajından 10 liraya pabuç 

almayı da. Kendimi bildim bileli yılbaşını kutladık, evi süsleyip birbirimize hediyeler aldık, 

ama her bayramda Rizeli anneannemin tereyağlı pilavını ya da mıhlamasını, babaannemin ben 

seviyorum diye aldığı fıstıklı şekerlerini yedik bayıla bayıla. 

Bunları yaparken hep kirada oturuyorduk, Güneş sokakta da. Benim ailem hiçbir zaman 

zengin olmadı. 1970’lerin ortasına kadar ne telefonumuz oldu ne de televizyonumuz. Ailemde 

istisnasız herkesin tek geliri emeğiyle kazandığı para oldu hep. Etrafımda hiç dindar kimse 

yoktu, hayatımda dinin hiç yeri olmadı, eksikliğini de hissetmedim. Benim nezdimde ailemin 

dindar olmadığı halde ahlaklı olması bazı dindar çevrelerin iddia ettiği gibi dindarlığın ahlak 

sahibi olmanın zorunlu önkoşulu olduğu iddiasını çoktan çürütmüştü. Dürüst olmanın, adil 

olmanın, kim olursa olsun her insanın varlığına aynı şekilde saygı göstermenin en yüksek 

erdemler olduğunu ailemden öğrendim. Haksız kazanç elde etme, başkalarının hakkını yeme, 

aşağılama, hor görme nedir hiç görmedim, varlığını dahi bilmedim. Her insanı dili, dini, 

kökeni, eğitimi ne olursa olsun önce insan olarak görüp saymayı öğrendim. Kısacası, bu 

toplumsal ortamda, ailemden öğrendiğim ahlak benim için dinle ilgisi olmayan kişisel bir 

vicdan meselesi oldu hep. 

Bütün bunları Güneş Sokak’taki çocukluk yıllarımda öğrendim. “Memleketin nere” 

diye soranlara Ankara derdim, Ankara’nın içi. Çünkü sadece ben değil, annem de doğma-

büyüme Ankaralıydık. Gene de tatmin olmazdı soran, hemen arkasından ikinci soru gelirdi: 

“Hayır yani ailen nereli, nerelisiniz, kimlerdensiniz?” Ben de sırf “memleketsiz”, “kimsesiz bir 

gariban” damgası yememek için duruma göre her biri de farklı yerlerden gelen büyükanne ve 
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dedelerimden hangisinin memleketi uygunsa onunkini söyleyiverirdim. Soy kütüğümde 

doğum yerleri Rodos’tan Şam’a, Adana’dan Hemşin’e çeşitli yerlerde olanlar var. Benim 

memleketim aslında bu memleketlerin bütünü. Eminim bu karışımın içinde Arap da vardı, Kürt 

de Laz da Çerkez de Rum da Ermeni de. Ben hepsiyim ve hiçbiri. Bu durum beni hiçbir zaman 

rahatsız etmedi çünkü kendimi hiçbir yere ait olmayan, köksüz biri olarak görmek yerine tam 

tersine her yere ait olan, nereye istersem oraya kök salabilecek biri olarak görmemi sağladı. Bu 

sayede nereye gidersem orasını memleketim olarak benimsemeyi, sevmeyi bildim. Ama ilk 

memleketim Güneş Sokak oldu. İşte bu karışımı, bu kendine özgü geniş aidiyet duygusunu ve 

çeşitliliği mümkün kılanın, artılarıyla ve eksileriyle Türkiye’nin kendine özgü modernleşmesi 

olduğunu düşünüyorum. 

Devletin bir projesi olarak başlayan modernleşmenin bir süre sonra devletin 

kontrolünden çıkıp kendine özgü yollardan gelişerek farklılaşmalar, melez oluşumlar, 

beklenmedik karışımlar üretmesi kadar doğal bir şey olamaz. Yenilik, ilerleme, geçmişten 

kopup geleceğe yönelme anlamına gelen modernlik, adı üstünde, insanları geleneklerden 

koparıyor, köyleri, aşiretleri dağıtıyor, giderek küçülen aileleri yerlerinden ediyordu. 

Savaşların yıkımının ardından teknoloji ve sanayisiyle modernleşme öyle alımlı şeyler 

vadediyordu ki, insanlar tası tarağı toplayıp modern hayatın vaatlerinin peşinden yollara 

düşüyorlardı. Benim ailemin dört kolu da daha 1920’li yıllarda savaşın etkisiyle yerlerinden 

olup da yollara düşenlerden. Bu büyük dönüşüm iyi mi oldu kötü mü oldu bilemem ama oldu. 

Eğrisiyle doğrusuyla, eksiğiyle fazlasıyla ben Türkiye modernliğinin bir ürünüyüm. Her 

şeyimle bu memleketin yerlisiyim. Ve yalnız değilim. Eğer modernlik zamanla onu 

başlatanların amaçlarının çok ötesine giden ve memleketin hiçbir yerinde dönüşmemiş köşe 

bırakmayan dev bir dalga ise bu dalganın yarattığı yayılımların bazı yerlere daha önce 

bazılarına daha sonra ama eninde sonunda her yere ulaşıp herkesin yaşamında çok farklı 

biçimlerde de olsa büyük dönüşümlere yol açması kaçınılmaz. Belki ben büyük kentlerden 

başlayan bu dönüşümlere daha erken maruz kalmış biriyim ama küçük bir azınlığın parçası da 

değilim. 1960’larda Türkiye’nin büyük kentlerinde doğup büyümüş, ilk nefesiyle havasını 

solumuş, sokaklarında koşup topraklarında dizlerini sıyırtmış, oyunlarını oynamış, filmlerini 
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izleyip hayaller kurmuş, ağaçlarındaki meyvelerden yiyip midesini ağrıtmış, okullarında 

okuyup şiirlerini ezberlemiş, adaletsizliklerini görüp karşı çıkmış, insanlarını sevmiş, 

türkülerini söylemiş, hüzünlerine ağlamış, sevinçlerine sevinmiş milyonlarca vatandaşından 

biriyim. Gençliğini 1970’lerin giderek tehlikeli hale gelen sokaklarında, ama bir yandan da 

sımsıcak dostlukların yeşerdiği ev buluşmalarında yaşamış bir kuşağın üyesi olarak Ankara’nın 

isli havasını herkesle birlikte soluyarak gittim geldim okula. Her gün eve varmak için 

Kızılay’da saatlerce dolmuş kuyruklarında, yağmur, kar, soğuk demeden hep birlikte bekledik 

işçisi, memuru, öğrencisiyle.  

Ancak şimdi birdenbire sanki buraların yabancısıymışım gibi öteki olarak 

damgalandım. Yaşamlarımız gerçek değilmiş gibi “reklam arası” ilan ediliverdi. “Beyaz” 

olarak ötekileştirilen grubun içerisine dahil edildim; söz hakkımız elimizden alındı, sesimiz 

bastırıldı, iktidarın anlatılarına uymayan hikayelerimiz yok sayıldı, yerliliğimiz inkâr edildi.  

Modernleşmede Amerikan Modeli 

Çocukluğumun Güneş Sokak’ındaki yaşam Türkiye’nin modernleşme hikayesinde 1950’de 

Demokrat Partinin (DP) iktidara gelmesiyle başlayan yeni döneminin bir ürünüydü. Bu 

dönemde, 1930’lu yıllarda egemen olan Batı/Fransız tipi medeniyetçilik anlayışından 

uzaklaşılarak modernliğin öncelikli olarak Amerikan usulü kapitalizm, kalkınma ve 

sanayileşme olarak tanımlandığı bir anlayış hâkim hale geldi. Örnek ülke olarak ABD alınmış 

ve modernlik Avrupai üst-sınıf kentsoylu bir yaşam tarzı yerine, günlük yaşamda sadeliğin, 

verimliliğin, teknoloji kullanımının öne çıktığı orta-sınıf Amerikan tarzı bir yaşam biçimi 

olarak tanınmaya başlanmıştı (Güngör, 2017: 101). 1930’ların devlet eliyle kapitalizmin inşası 

politikasının yerini, DP önderliğinde ekonomik liberalizm ve uluslararası sermayenin 

desteğiyle kalkınma politikaları aldı. DP’nin Türkiye’yi bir “küçük Amerika” haline getirme 

vaadi doğrultusunda sadece siyasette ve ekonomide değil toplumsal yaşamın bütün alanlarında 

Amerikan modelinin örnek alındığı dönüşümler başladı. 
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Bu dönemde, 1930’larda toplumsal yaşamın her alanına damgasını vurmuş olan Fransız 

etkisinin yerini Amerikan tarzı giyim, müzik ve benzeri yaşam pratikleri almaya başladı. 

ABD’nin Soğuk Savaş ideolojisine, yani Amerikan usulü liberalizmin ve kapitalizmin 

dünyanın en ileri ve tek geçerli modeli olduğu ve bunun tüm dünyaya yayılması gerektiği tezine 

(Appy, 2000) uygun olarak çeşitli yollardan Amerikan yaşam tarzının tanıtımına başlandı.  

Türkiye, evrensel bir kuram olarak ortaya konan ama aslında ABD tarzı kapitalizmin dünyada 

tek geçerli model olarak meşrulaştırılması amacına hizmet eden Modernleşme Kuramı’na 

uygun olarak Demokrat Parti öncülüğünde bu yeni modernleşme paradigmasına direnmeden 

geçiş yaptı (Shah, 2011). Bu yeni proje Marşal Planı, Truman Doktrini, Fulbright programı, 

Ford Foundation ve merkezi Güneş Sokak’ta bulunan USAID (“ey-ay-di”) gibi ABD Soğuk 

Savaş kurumlarının gözetimi altında ve desteğiyle yaşama geçirildi (Adalet, 2018).  

Blucin, kola, caz müziği ve Hollywood filmleri gibi Amerikan yaşam tarzının birçok 

unsuru bu dönemde yaşamımıza girerek 1930’lardan kalan Fransız etkilerini yavaş yavaş 

tasfiye etmeye başladı. Bu noktada AKP’nin yıllar sonra bu Amerikanlaşmanın mimarı olan 

DP’ye, Kemalist projenin “Beyaz Türklük”le özdeşleştirilen elitizmine ve Batı hayranlığına 

karşı durmuş olan daha az elitist, daha halktan yana ve daha yerli bir hareketmiş gibi sahip 

çıktığını hatırlamakta fayda var (Bulut, 2009). Oysa, 1950’lerden itibaren DP’nin öncülüğünde 

gelişen bu Amerikanlaşmanın en az Kemalist proje kadar Batı hayranlığı taşıdığı ortada. Bu 

açıdan aralarındaki tek fark, Kemalist projede “Batı” olarak Avrupa ve özellikle Fransa kabul 

edilmişken, DP döneminde bunun ABD’ye kaymış olması. Yani, DP’nin halktan yana ve 

elitizme karşı olduğu iddiası da aslında hiç de yerli olmayan, doğrudan ABD’den ithal edilmiş 

ve tamamen Amerikan Soğuk Savaş ideolojisinin ürünü olan bir yaklaşıma dayanıyor. Bu 

ideolojinin en önemli unsurlarından biri, Avrupa sömürgeciliğine karşı mücadele veren 

“Üçüncü Dünya” denen ülkeleri Sovyetlere kaptırmamak adına, eski tip sömürgeciliğe ve 

Avrupa’nın “züppe elitizmi”ne karşı eşitlikçiliği, çok-kültürlülüğü, mazlum halklarla 

dayanışmayı ve dostluğu savunarak bağımsızlık sonrasında Sovyet-tipi sosyalizm yerine 

Amerikan-tipi kapitalizme yönelmelerini sağlamaktı (Nashel, 2000). Başka bir deyişle, daha 

halktan yana, daha eşitlikçi bir model olarak algılanan bu modernlik paradigması, aslında 
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Amerikan Soğuk Savaş ideolojisinin bir ürünü olup DP’nin ne daha yerli ne de daha az elitist 

olduğunun göstergesi olarak alınabilir. O yüzden bugün AKP çevrelerinin, Kemalizme 

atfedilen ve “Beyaz Türklük” olarak etiketlenen bu elitizme DP’nin karşı bir tavır almış olduğu 

iddiasının herhangi bir dayanağının bulunmadığını söyleyebiliriz.  

DP’nin öncülüğünde başlayan Amerikan-tipi modernleşme modeli belki Türkiye’yi 

amaçlandığı gibi bir “küçük Amerika” haline getirmedi ama modernliğin hem Avrupa hem de 

Amerikan etkileriyle harmanlanmış yeni biçimlerle daha da çeşitlenerek yerlileşmesini 

hızlandırdı. Bu dönemde ekonomideki ambalaj sanayi modeline paralel olarak müzikte de aynı 

mantıkla işleyen ve adına “aranjman” da denen bir türün yükseldiğini görüyoruz. Ajda 

Pekkan’ın başını çektiği ve dışarıdan alınan parçaların Türkçe sözlerle ambalajlanmasına 

dayanan bu müzik türüne “Türkçe sözlü hafif Batı müziği” deniyordu. Benzer bir gelişme aynı 

dönemde, aşağıda daha ayrıntılarıyla anlatacağım sinema sektöründe de oldu. 1950’lerin 

ortalarından itibaren özellikle Hollywood filmlerinin, bazen olduğu gibi, bazen de ufak 

uyarlamalarla Türkçeleştirilerek, Yeşilçam sokağında yer alan şirketlerde, yapımcısından 

oyuncusuna, set ekibinden dağıtımcısına kadar her şeyiyle Türkiye’de üretilip “Türk Sineması” 

olarak paketlendiği bir sektör gelişti. Burada hâkim olan anlayışın bir Batı-taklitçiliği 

olduğundan söz edebiliriz. Ama bu durumun kısa bir süre sonra bazen uyumsuz biçimler de 

alsa bir tür senteze, sonra da içselleştirilmiş, bu anlamda yerli sayılabilecek tarz ve ürünlere 

evirildiğini görüyoruz. Nitekim, aranjman denen Türkçe sözlü hafif Batı müziğinin açtığı 

yoldan artık yerli sayılan Türk pop müziği, Yeşilçam sinemasının açtığı yoldan da bugün 

Türkiye’yi dünyada ABD’nin arkasından ikinci en çok televizyon dizisi ihraç eden ülke 

konumuna getiren sinema ve televizyon sektörleri doğdu. Bu gelişmeleri artık 1960’lara 

geldiğimizde modernleşmenin 1930’lara nazaran daha geniş kesimler tarafından 

benimsendiğinin, içselleştirildiğinin ve giderek yerlileştiğinin göstergeleri olarak görmek 

mümkün. Dolayısıyla, bir noktadan sonra yerli olanla Batılı olan arasındaki ayrımın iyice 

belirsizleştiği söylenebilir. Her hâlükârda, Anavatan Partisi’nin iktidarıyla 1980’lerden itibaren 

başlayan ve Batının büyük ölçüde yerlileştiği, yerli olanın da Batılılaştığı yeni paradigma 

döneminin temellerinin bu dönemde atılmış olduğunu ifade edebiliriz. 
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Amerikan-tarzı modernliğin önemli sembollerinden biri de cazdı. Türkiye’de 1949 

yılında İstanbul Radyosu’ndaki programla yaygınlaşmaya başlayan ve Dizzie Gillespie’nin 

1956’da Türkiye’ye gelerek hareketlendirdiği caz hızlı bir şekilde yerelleşmiş, Türkiye’nin ilk 

caz orkestralarından birinin kurucusu olan Erol Pekcan 1958’de Ankara’da, daha sonra (1965) 

“fiyakalı” arka duvarı Güneş Sokak’ta bulunan Cinnah Caddesi binasına taşınacak olan Türk-

Amerikan Derneği’nde tarihsel bir konser vermişti.8 Fakat bütün bunların arasında ABD 

etkisinin en çok hissedildiği ve en çok benimsendiği alan hiç şüphe yok ki Hollywood 

sinemasıydı. Ankara’da 1950’lerde açılan Tahran kitabevinde her tür Amerikan mecmuası 

bulmak mümkündü. Burada Ankaralı genç kızlar (annem dahil) Fotoplay, Moviescreen gibi 

Amerikan sinema dergilerinden “Gari Koper,” “Rita Hayvort,” “Elizabet Taylor,” “Rak 

Hadsın” gibi oyuncuların resimlerini topluyorlar, aralarında paylaşıp yepyeni modern hayaller 

kuruyorlardı. Bu filmlerde gördükleri giysileri gene Tahran kitabevinden aldıkları moda 

dergilerindeki patronlardan bakarak dikip giyiyorlardı. Filmlerdeki saç şekilleri, topuklu 

pabuçlar ve eşarp gibi aksesuarlar da çok popüler olmuş (Küçükkülahlı, 2017: 535), Fransız 

tarzı asrilikten Amerikan tarzı modernliğe geçişin kadın bedeni üzerindeki sembolleri haline 

gelmişti. Aynı dönemde çıkmaya başlayan ve Amerikan Life dergisinin bir taklidi olan Hayat 

dergisi, Amerikan yaşam tarzını ünlü Hollywood oyuncularına dair kapak yazıları, film-

romanlar, moda ve nasihat sayfaları ile Türkiye’ye tanıtıyordu (Öztürk, 2020). 

Sinema ve Modernliğin Ulusallaşması 

Ve Yeşilçam…Türkiye modernleşme tarihinde Türkiye’ye özgü modern yaşam tarzının ülkeye 

yayılması ve bu anlamda  “ulusal” denebilecek bir nitelik kazanmasında, –yani ülkenin farklı 

yerlerinde yaşayan ve birbirlerini tanımayan insanların kendilerini aynı dili konuşan, aynı 

tarihe sahip, aynı filmleri izleyen, aynı şarkıları dinleyen hayali bir ulusal topluluğun 

(Anderson, 2020) bir üyesi olarak görmeye başlamalarında– Yeşilçam sinemasının en önemli 

rolü oynamış unsurlardan biri olduğunu iddia etmek abartı olmaz. Anderson’a göre, insanların 

 

8 Bkz. “Türkiye’de Caz” Skylife, Temmuz 2010, https://www.skylife.com/tr/2010-07/turkiye-de-caz-2.  

https://www.skylife.com/tr/2010-07/turkiye-de-caz-2
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kendilerini ulusun bir üyesi, yani bir vatandaş olarak algılamaları aile, aşiret ya da yöresel 

aidiyetten tek bir devlet çatısı altında toplanmış ulusal aidiyete geçmeleri ancak kitle iletişim 

araçlarının toplumun her köşesine ulaşarak bilinç düzeyinde köklü bir dönüşüm yaratmasıyla 

gerçekleşebilir. Modern vatandaşlık anlayışının Batı Avrupa’da yaygınlaşması, 19’uncu 

yüzyılda Anderson’un “matbaa kapitalizmi” (2020) dediği, gazete ve roman gibi metinlerin 

kitlesel düzeyde üretilmesiyle, daha sonra da milli eğitim sistemleriyle gerçekleşmişti. 

Türkiye’de ise böyle bir vatandaşlık algısı 1920’li ve 1930’lu yıllarda milli eğitime dayalı 

okullaşma sürecinin henüz bütün ülkeye yayılmamış olması, gazete ve roman gibi kitle iletişim 

araçlarının birkaç büyük şehir dışında yaygınlaşmamış olması ve okuryazarlık oranlarının da 

çok düşük olması nedeniyle ülke çapında yaygınlık kazanmamıştı. 

Diğer taraftan, 1950’lerde ortaya çıkan Yeşilçam sineması hızla büyüyerek 10 yıl içinde 

dünyanın en büyük üç film endüstrisinden biri haline geldi (Gürata, 2006). Devlet desteği 

almadan ve son derece kısıtlı maddi olanaklarla, 1960’lı yıllarda yılda iki yüzden fazla film 

üretilmiş, bu filmler o dönemde il statüsünde bulunan 67 ilin hepsine yayılmış olan açık ya da 

kapalı 3000’e yakın sinema salonunda gösterime girmişti (Özgüç, 1995; Özön, 1995) Bu 

nedenlerle, Türkiye’de ulus ve vatandaşlık bilincinin oluşmasında ve yaygınlaşmasında eğitim 

sistemi ile yazılı basın ve kitaplar yerine, okuma-yazma bilmeyi gerektirmeyen, disiplinli ve 

didaktik bir eğitim ortamı yerine gerek görselliği gerekse içerdiği müzik ve eğlenceli konuları 

açısından cazip ve popüler bir kitle iletişim aracı olan ve aynı zaman diliminde tüm ülke 

çapında gösterime girerek geniş bir kitleye ulaşabilen sinemanın çok önemli bir rolü olduğunu 

söyleyebiliriz. Ayrıca okullarda verilen vatandaşlık eğitimi, 1960’lı yıllarda okullaşma 

oranlarının hala düşük düzeyde olması ve okul kitaplarının yaygın dağıtılamaması gibi 

nedenlerle yeterince yaygınlaşmamışken, sinema salonlarının yaygınlığı ve Yeşilçam 

filmlerine olan ilgi sayesinde sinemanın okullara oranla daha etkili bir pedagojik işlev gördüğü 

söylenebilir.9 Bu nedenlerle 1960’larda Yeşilçam sinemasının binlerce sinema salonu 

 

9 Sinemanın pedagojik fonksiyonu için bkz. Berlant, 1993; Giroux, 2011. 
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aracılığıyla daha önce hiçbir kitle iletişim aracının ulaşamadığı kadar geniş bir kesime ulaşarak 

ulus bilincinin oluşumunda kritik bir rol oynadığını iddia etmek abartı olmayacaktır.  

Bu filmleri Anadolu’nun dört bir yanında yaşayan, erişim olanakları ya da okuma-

yazması olmadığı için henüz hiç ders kitabı, roman ya da gazete görmemiş çocuklar ve gençler 

çoğu derme çatma açık-hava sineması olan binlerce sinema salonunda hep birlikte izliyorlardı. 

Anderson’un “eşzamanlılık” (2020: 38-41) dediği şeye uygun olarak, Muğla’da hiç 

tanımadığım bıçkın bir gençle, Adana’nın bir ilçesindeki becerikli bir ev hanımıyla, Sinop’taki 

yorgun bir balıkçıyla, Diyarbakır’daki romantik bir Kürt demirciyle, Erzincan’ın bir köyünden 

daha sonra evlenecek olduğum Zaza-Alevi bir çocukla Güneş Sokak’taki ben aynı günlerde 

aynı filmleri izliyorduk. İzleyiciler, bu filmlerde İstanbul’da biçim bulmuş olan modern kent 

hayatını, buralardaki modern yaşam biçimlerini, “modern insan” tiplemelerini, kadın-erkek 

imajlarını ve bu “yeni modern insanlar”ın birbirleriyle, toplumla ve devletle olan ilişkilerini, 

yaşam tarzlarını, sosyal ve kültürel değerlerini tanıma olanağı buluyorlardı. Bu filmler 

sayesinde standart bir “Türk vatandaşı” imajı yaratılıp bütün Türkiye’ye mâl oluyordu. 

Türkiye’nin dört bir yanındaki izleyiciler film setlerinde kurgulanan bu vatandaş tipinin nasıl 

biri olduğuna, nasıl yaşadığına, nasıl konuştuğuna, nelere önem verdiğine, ne gibi değerlere 

sahip olduğuna dair ortak bir fikre sahip oluyordu. Melodramlarda ayrı düşmüş kardeşlerin, 

haksızlığa uğrayarak dağılan ailelerin, sınıfsal farklılıklar yüzünden bir araya gelemeyen 

aşıkların bu sorunlarla nasıl başa çıktıklarını, bütün bu adaletsizliklerin mahkeme salonunda 

devletin gözetimi altında nasıl giderildiğini görüyorlar, böylece pek de farkında olmadan bir 

yandan görücü usulü yerine aşka dayanan romantik evlilikler gibi modern ilişki biçimlerini 

tanıyorlar, bir yandan da modern yaşamın yarattığı sınıf farklılıklarını, adaletsizlikleri doğal 

şeylermiş gibi kabullenmeyi öğreniyorlardı. Diğer yandan, Battal Gazi, Malkoçoğlu, Kara 

Murat gibi tarihsel filmlerde de Türkiye’nin resmi tarih tezine uygun biçimde kurgulanan 

ulusal tarihe tanık oluyorlar ve her ne kadar farklı tarihsel kökenlere sahip olsalar da kendilerini 

aynı geçmişten gelen tek bir tarihe sahip bir toplumun üyesi olarak tahayyül etmeye davet 

ediliyorlardı. Devlet Türkiye’nin modernleşme ideallerini ve ulus olma bilincini kentli seçkin 

bir zümrenin ötesine taşıyamamışken, Yeşilçam sineması bunları plansız programsız, derme 
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çatma setlerde, kısıtlı bütçelerle, devlet desteği bir yana sansür engelinin baskısı altında bir 

çırpıda tüm topluma yayıyordu.  

Bu filmlerde 1950’lerin modernleşme paradigmasının neredeyse bütün özelliklerini 

görmek mümkün. Dönemin Amerikanlaşma temasına uygun olarak, melodram tarzı filmlerin 

büyük çoğunluğu Hollywood filmlerinin ya birebir kopyaları ya da uyarlamalarıydı. 

Dolayısıyla filmler Amerikan tarzı kapitalizme dayalı modernlik anlayışının biçimlendirdiği 

karakterler ve temalardan oluşuyordu. Filmlerdeki zenginler genellikle “fabrikatör” denen, 

şoförüne âşık şımarık kızları ya da hizmetçinin kızına âşık olan şımarık oğulları olan, boğazın 

lüks yalılarında yaşayan, Uludağ’a kayak yapmaya giden, uçaklarla seyahat edip en lüks 

otomobillere sahip olan iş insanlarıydılar. Fakat modernliğin asıl taşıyıcısı ve sembolü, Türkan 

Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik gibi Yeşilçam yıldızlarının perdeye taşıdığı, 

bir köylü kızı olsa dahi kabarık saçlı, bol makyajlı, Batılı moda dergilerinden fırlama giysiler 

içinde aynı sesin (Adalet Cimcoz) seslendirdiği İstanbul Türkçesiyle konuşan kadın 

karakterlerdi. Bu kadınlar arasında 1930’ların öngördüğü gibi savaş pilotu ya da profesör olan 

yoktu ama çoğu şarkıcılık, bazısı da köy öğretmenliği yapıyor olsa da bu filmlerde meslek 

sahibi olan kadın tiplemesi giderek popüler olmuştu. Ama bu meslekler, özellikle de 

öğretmenlik, 1930’ların modernlik temasına daha uygunken, 1950’lerin paradigmasına çok 

daha uygun, o zamana kadar hiç görülmemiş yeni bir modern kadın tipi yaratan sıra dışı filmler 

de üretti Yeşilçam. Örneğin, Şoför Nebahat. 1960’ta ve 1970’te iki ayrı versiyonu çekilen Şoför 

Nebahat ile Türkiye ilk defa bir kadının taksi şoförü olarak çalışabileceğini, erkek gibi giyinip 

rakı sofralarında keder dağıtabileceğini, etrafında onu taciz edenler olmasına rağmen bunlara 

karşı durarak namusuyla çalışıp ailesini geçindirebileceğini gördü. İkincisini Fatma Girik’in 

canlandırdığı Nebahat, Türk sinemasında hem dönemin sanayi ve teknoloji temasının önemli 

sembollerinden biri olan araba dünyasına giren, hem ekonomik bağımsızlığını kazanan, hem 

ailesinin sorumluluğunu üstüne alan, hem de o zamanlar yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan 

kentli işçi sınıfına dahil olan ilk kadın olarak dönemin modernlik paradigmasının mükemmel 

bir örneğidir (Tohumcu, 2013). Fakat gene dönemin paradigmasına uygun olarak, Nebahat’ın 

yaşadığı bütün bu sorunlar âşık olduğu zengin avukatla evlenmesiyle çözülür. Yani, filmde 



 

 

 

Feminist Tahayyül, Ağustos 2021 | 289    

modernliğin bir yandan sınıfsal eşitsizlikler ve geçim sıkıntısı gibi adaletsizliklere, geleneksel 

değerlerin erozyona uğramasına ve en önemlisi de kadının namusunun tehlikeye girmesine yol 

açarken diğer yandan da aşk evliliği gibi kendi iç mantığıyla uyumlu yeni değerler yarattığı ve 

bu sorunların yeni ve modern yollardan da çözülebileceği mesajı veriliyordu. 

Güneş Sokak’taki sinemada izleyip de kadın olmaya dair algımın biçimlenmesinde kilit 

rol oynamış olan Kara Peçe (1970) filminde olduğu gibi Fatma Girik’in at üstünde silahla 

köylünün hakkını ağaya karşı koruyan, zulme karşı mücadele eden özgür ve cesur kadın tipini 

canlandırdığı birkaç istisna dışında bu filmlerin hemen hiçbirinde kendi hayatı ve bedeniyle 

ilgili kararlarını kendisi veren, kendi hayatının öznesi olan, fail kadın tipi yoktur. Tersine, 

varlığı büyük oranda erkeklerle olan ilişkisi üzerinden tanımlanan, kendi bedeninin ve 

cinselliğinin ailesindeki erkeklerin ya da müstakbel kocasının namusunun ölçütü olarak 

görüldüğü, özgür iradesiyle yapabileceği tek seçimin doğru kişiyle evlenmekle kısıtlı olduğu 

ve cinselliğinin sahibi kendisi olmadığı için hayatında cinselliğini koruyan bir erkek yoksa her 

an “kötü yola” düşüp “bar kadını” olma tehdidi altında yaşayan bir kadın tipi egemendir. Bu 

filmleri izleyerek büyüyen benim kuşağım bir yandan modernleşmenin vaatlerini, ideallerini 

ve ölçütlerini öğrenip benimserken, bir yandan da modernliğin kadın bedeni üzerindeki 

tahakkümünün etkisiyle kendi bedenine yabancılaşmış, kendi cinselliğinden ürken ve 

kurtuluşu ancak evlilikte bulabileceğine inanan bir kadın rolünü içselleştiriyorduk. 

Modernliğin ideallerinin yaygınlaşmasında kilit rol oynamış olan Yeşilçam sinemasında 

modernliğin en önemli vaatlerinden biri olan kadının özgürleş(tiril)mesi tezinin sadece bir 

vitrin süsü olduğunu, kadının geleneksel ataerkilliğin zulmünden kurtarılırken modern 

ataerkilliğin egemenliği altına girdiğini ve kadının özgürlüğü için daha sinsice işleyen bu 

modern egemenlik biçimlerine karşı durmanın gerektiğini çok sonra Carole Pateman’ın (1990) 

eserlerini okuduğumda anlayacaktım.  
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Sonuç 

İşte 1960’ların Güneş Sokak’ında önüme serilen dünya buydu. Bir tarafımızda USAID binası, 

diğer tarafımızda önünde oynamamızın yasaklandığı Türk Amerikan Derneği, gözümüzün 

önünde 1930’lardan kalma müstakil bahçeli evlerin yerini alan 1950’lere özgü modern çok 

katlı apartmanlar ve sokağın açıldığı meydandaki Çankaya Sineması’nda Türkiye’nin dört bir 

yanındakilerle birlikte izleyerek modern yaşamın ideallerine ve çelişkilerine vakıf olmamı 

sağlayan Yeşilçam filmleri. Güneş Sokak 1930’ların modernlik anlayışına uygun yetişmiş, şan 

dersi alan, piyano çalan, akıcı Fransızca konuşan Stella ile varlıklı bir ailenin oğlu Bülent’i, 

komşu binanın kapıcısının kızı Naciye’yi, bir öğretim üyesiyle bir eğitmenin kızı olan beni ve 

devlet memurluğu, doktorluk, ressamlık, mühendislik, öğretmenlik ya da “ev hanımlığı” yapan 

diğer anne-babaların çocuklarını bir araya getirmişti. Sokağın bir ucundaki bakkal da öbür 

ucundaki pastane de Karadenizliler tarafından işletiliyordu. Profiterolleriyle milföyleri harika 

olan pastanedekiler anneannemin Rizeli olduğunu bildikleri için bana sabahları okula giderken 

kurabiye ikram ederlerdi. Ayrıca her kandilde bize enfes kandil simitleri gönderirlerdi. Hem 

Fransız tatlılarına hem de İslam geleneklerine vakıf olan bu Karadenizliler kendi 

memleketlerinden olanları kayırmayı ihmal etmiyorlardı. Binamızda oturanlar arasında zemin 

katındaki penceresinden bütün mahalle sakinlerinin ne zaman nerede ne yaptığını takip eden, 

köpeğinin adını “Biju” koymuş olan Fransız kökenli bir kadın, devlet memurluğu yapan bir 

mimar, hem öğretmen hem de şair olan bir adam ve bir ressam kadın vardı. Türkiye’nin 

modernleşme süreci çok farklı sınıfsal, etnik, kültürel aidiyetlere ve geçmişlere sahip, 

1930’ların Fransız etkisini de 1950’lerin Amerikan etkisini de kendine özgü biçimlerde 

harmanlayarak deneyimleyen insanları bu küçük sokakta bir araya getirmişti. Güneş Sokak, 

bütün Türkiye’yi temsil eden tipik bir sokak değildi –ve zaten öyle bir sokak hiçbir yerde 

yoktu– ama her köşesinde Türkiye’ye özgü modernleşme tarihinin farklı boyutlarını tüm 

çeşitliğiyle anlatan hikayeler barındırması açısından örnek ama ayrıcalıklı olmayan bir sokaktı.  

Güneş Sokak’ın ayrıcalıklı bir mekân olmadığı iddiası toplumdaki sınıfsal, etnik, 

kültürel, toplumsal cinsiyet, yaş, inanç ya da siyasi görüş bazlı hiyerarşilerin inkârı olarak 
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alınmamalı. Bu iddiayı yaparken amacım, toplumun her köşesine yayılmış iktidar biçimlerinin 

inkârı değil, tam tersine, bunların zengin-yoksul, köylü-kentli, üst sınıf-alt sınıf, eğitimli-

eğitimsiz, kültürlü-kültürsüz, laik-dindar gibi basit ikili kategorilerle anlaşılması mümkün 

olamayacak kadar karmaşık olduklarına dikkat çekmek. Eğer modernleşme bir yandan 

geleneksel ataerkil hiyerarşileri yok ederken, diğer yandan yeni egemenlik biçimleri 

yaratıyorsa (Pateman, 1990) ve eğer 21inci yüzyılın gelişmiş iktidar teknolojileri sayesinde 

kendisini çok farklı biçimlerde yeniden ve yeniden üreten bir süreçse o zaman modernleşmenin 

ürettiği yeni egemenlik biçimlerini erken-modern dönemlere özgü basit ikili kategorilerle 

açıklamaya çalışmak, bu hiyerarşilerin çeşitliliğinin gözden kaçmasına ve karmaşık 

dinamiklerinin anlaşılamamasına sebep olacaktır. Bu indirgemecilik de bu yeni egemenlik 

biçimlerinin gizli kalmasına ve hatta onlara karşı duran muhalif söylemleri de kullanarak 

kendilerini daha farklı biçimlerde daha da güçlü olarak yeniden üretmelerine olanak verecektir. 

Bu nedenle, içinde kaçınılmaz olarak açık ya da kapalı ötekileştirmeler içeren her kimlik 

sınıflandırma girişimini kendi başına özgün bir egemenlik biçimi olarak ele almaktan ve 

bunların her birini kendi bağlamında kendine özgü dinamikleri açısından değerlendirmekten 

yanayım. Bu yazıda da günümüz Türkiye’sinde Beyaz Türk-Zenci Türk ayrımının AKP 

iktidarını beslemek amacıyla üretilen yeni bir egemenlik biçimi olduğunu kendi yaşamımda 

Güneş Sokak’ta tanık olduğum bir kesitten anlatmaya çalıştım. 

Başka yerlerdeki başka sokaklar da Türkiye modernleşmesinin benzer ya da farklı 

unsurlarını bir araya getirerek farklı hikayelere ve şiirlere ilham verebilir. Bu sokaklardan her 

biri gibi Güneş Sokak da kimin hangi konumdan baktığına göre bambaşka hikayeler anlatabilir. 

Benim bakan konumunda durarak bir kadın, bir Ankaralı, dindar olmayan bir Türkiyeli, 

milliyetçi olmayan bir memleketsever, ülkesindeki dini, etnik, kültürel, siyasi, cinsel eğilim 

farklılıklarını büyük bir zenginlik olarak kucaklayan bir vatandaş ve toplumda yaratılan 

eşitsizliklerden ve hiyerarşilerden beslenen ataerkil devlet biçimlerine karşı çıkan bir sosyal 

bilimci (Çınar, 2019) olarak baktığımda gördüklerim bunlar. 
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Sonuç olarak, eğer siyasi iktidarı devletin kendisini bakan, tanımlayan, tasnif eden ve 

değer biçen konumuna yerleştirerek toplumu kendi otoritesini sağlayıp meşrulaştıracak şekilde 

bir ulus olarak tanımlayıp bu ulus anlayışını egemen kılacak şekilde ona uygun kimlikler 

etrafında tasnif etmesi olarak tanımlarsak ve eğer bu tür erk ilişkileri üzerinden kurulan bir 

iktidarı “ataerkil devlet” olarak tanımlamayı kabul edersek, o zaman Türkiye’de devletin tam 

da böyle bir ataerkil devlet olduğunu iddia edebiliriz (Çınar, 2019). AKP’nin de devletten gelen 

bu gücü kullanarak iktidarını toplumda laik-Müslüman şeklinde suni bir fay hattı yaratarak, bu 

hat etrafında kendi söylemini besleyen kimlikler tanımlayıp bunları kendi iktidarını 

pekiştirecek ve meşrulaştıracak şekilde tasnif ederek kurduğunu söyleyebiliriz. AKP bunu 

yaparken aslında sadece bir siyasi ilke olan laikliği bir kimlik olarak tanımlamakla kalmadı, 

aynı zamanda Müslümanlığı da bir kimlik haline getirerek sanki homojen bir Müslümanlık 

varmış gibi bunu bütün topluma mal etmeye çalıştı. Oysa Türkiye modernleşmesi çok farklı 

etkilerin harmanlanmasıyla gelişen ve geniş bir çeşitlilik içeren bir süreç olduğundan, nasıl 

“Beyaz Türk” gibi tek bir etiket altında gruplanması mümkün olmayan birbirinden çok farklı 

yaşam biçimleri ürettiyse, aynı şekilde tek tip bir Müslümanlık tanımı altında toplanması 

mümkün olmayan farklı Müslümanlık biçimleri de üretti. Bugün Türkiye’de tarikat-karşıtı 

Kur’ancılardan şeyhinden başka otorite tanımayan tarikatçılara, İslam devletini savunanlardan 

Müslüman anarşistlere, neoliberal Müslüman muhafazakârlardan anti-kapitalist Müslümanlara 

kadar geniş bir yelpazeye yayılmış birbirinden çok farklı Müslümanlık biçimleri bulunduğunu 

görebiliriz. Bunlar arasında Müslümanlığın bir kimlik haline getirilmesinin ve siyasete alet 

edilmesinin İslam’a tamamen ters düştüğünü düşünen ilahiyatçılar da var (Erdoğmuş, 2019).  

“Beyaz Türk” de AKP tarafından kimlikleştirilen Müslümanlığın ötekisi olarak ortaya 

sürüldü. AKP’nin iktidarını kurma ve meşrulaştırma çabalarının bir ürünü olan “Beyaz Türk” 

aslında sadece ‘dindar olmadığı için bu topluma ait olmayanlar’ anlamı verilmek istenen, fakat 

böyle bir tanımın haklı ve meşru sayılması çok zor olacağından üstüne “elitist” “züppe” “Batı 

taklitçisi” “İslam düşmanı” ya da “zalim” gibi anlamlar eklenerek meşrulaştırılmaya çalışılan 

sahte bir kimlik olarak önümüze koyuldu. Sahte çünkü içi gerçek kişilerle doldurulması 

mümkün olmayan, boş ve bu anlamda kâğıttan bebek bir kimlik. “Güneş Sokak” şiiri ve onun 
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bağlamsal bir değerlendirmesini yapan bu yazı AKP’nin iktidarını kurma çabalarının 

sonucunda Güneş Sokak gibi mahallelerin ve bu gibi yerlerde yaşayanların üzerine yapıştırılan 

“Beyaz Türk” etiketini söküp atmak amacıyla yazıldı. Güneş Sokak da her yerde olduğu gibi 

Türkiye modernleşmesinin geçirdiği değişik evrelerden farklı biçimlerde etkilenerek farklı 

nitelikler kazanıp çeşitlenmiş, içeriden ve dışarıdan aldığı değişik etkileri farklı şekillerde 

harmanlamış, kendisini kendine özgü biçimlerde üretmiş olan bir mekân. Ve eğer yerlilik “ülke 

içerisinde üretilen” anlamına geliyorsa Türkiye’nin özgün modernliğinin hayat verdiği bu 

sokak ve içinde yaşayanlar her şeyiyle yerli. 
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