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DanıĢman: Prof. Dr. Deniz TAġCI 

Bu çalıĢmada, Türkiye‟de Neo-liberal politikaların hayata geçirilmeside yükselen 

tüketim kültürü, yayıncılık sektöründeki değiĢmeler ile tüketim kültürü ve yayıncılık 

sektörü etkileĢimini ele alınmaktadır. Neo-liberal yayıncılık politikalarının medya 

sektöründe de egemen olan liberalleĢmenin ve ticarileĢmenin dizilerin içeriklerine nasıl 

yansıtıldığı ortaya çıkarılmaya çalıĢılmaktadır. ÇalıĢmanın problemi Halit Ziya 

UĢaklıgil‟in AĢk-ı Memnu romanının kamusal yayıncılık yapan TRT‟deki uyarlaması 

ile bir özel Ģirket olarak yayın yapan Kanal D‟de gösterilen bölümleri arasındaki 

farklılıkları irdelenmektedir. ÇalıĢmanın teorik duruĢu kültürel çalıĢmalar, ekonomik 

politik yaklaĢım ve tüketim kültürü kuramlarına yaslanmaktadır. ÇalıĢmada içerik 

analizi çözümleme yöntemi olarak kullanılmıĢtır. 

AĢk-ı Memnu dizisinin TRT‟de yayınlanan bölümlerinde romana sadık kalındığı, 

dönemi yansıtma kaygısı taĢındığı görülmektedir. Karakterlerin taĢıdığı olumsuz 

değerler yargılanmakta, sadakatsizlik, tüketim ve lüks düĢkünlüğü roman anlatısı ile 

paralel Ģekilde eleĢtirilmektedir. Oysa Kanal D gibi ticari/özel TV kanalında yayınlanan 

dizide tüketim eleĢtirilmemekte, dizinin firmalarla kurduğu reklam ve diziye ürün 

yerleĢtirme aracılığıyla tüketim özendirilmektedir. Dizinin ana karakterleri üzerinde 

kurulan olumlu imajlar aracılığıyla tüketim üzerinden kimlik kurma izleyiciye günlük 

gazeteler, televizyon reklamları ve magazin programları aracılığıyla özendirilmektedir. 

Böylelikle ülkede hayata geçirilen liberal politikalar ve yayıncılık sektöründeki 

ticarileĢmenin program içeriklerini doğrudan etkilediği görülmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Medya, Televizyon, Dizi, AĢk-ı Memnu 
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Abstract 

STRUCTURAL TRANSFORMATION IN MEDIA:  CHANGING CONTENT 

AND PORTRAYAL OF THE NOVEL “AġK-I MEMNU” (FORBIDDEN LOVE) 

ON TRT AND PRIVATE/COMMECIAL TELEVISION CHANNEL AS AN 

INDICATOR OF TRANSFORMATION.  

 

Ramazan UYSAL 

Department of Communication 

Anadolu University, Graduate School of SocialSciences, December, 2011 

Adviser: Prof. Dr. Deniz TAġCI 

This study deals with consumption culture-media sector interaction as well as the 

changes in consumption culture and in media sector in the course of realization of neo-

liberal policies in Turkey. The study aims to bring to light how liberalization and 

commercialization dominating the media sector in line with the neo-liberal broadcasting 

policies are reflected in the content of TV serials. The thesis problem is examined with 

reference to the differences between television adaptations by TRT as public 

corporation, and Channel D as a private TV, of an important novel in Turkish literature, 

namely AĢk-ı Memnu (Forbidden Love) authored by Halid Ziya UĢaklıgil. The 

theoretical stand of the study rests on cultural studies, political economy and 

consumption culture theories. Content analysis is the method employed in this study 

The plot of the TRT version of the serial AĢk-ı Memnu, is mostly loyal to the novel as 

are the costume andt he décor. The negative attributes of the characters; infidelity, 

greed, indulge in luxurious consumption are criticized in line with the novel. However 

consumption is not criticized in the private Kanal D version, on the contrary, it is 

encouraged by the sponsorship relations, commercials and product placement in the 

episodes.  Resting on the positive image created by the characters, identity building via 

consumption is encouraged by daily newspapers, television commercials and paparazzi 

programs. Thus the effect of commercialization in line with liberal policies in the 

medias ector is documented.  

Keywords:Media, Television, Serial, AĢk-ı Memnu 
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1. GiriĢ 

1.1. Problem 

Bir kurum olarak medya ve kitle iletiĢimi toplumsal yaĢamdaki yeri ve iĢlevleri ile 

sosyal bilimlerde giderek daha fazla sorgulanan ve araĢtırılan bir konu olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Sosyal teoride medyaya artan ilgi yeni teknolojik geliĢmelerle gündelik 

yaĢamdan politik alana, magazinsel olandan ekonomik uğraĢlara kadar çok geniĢ bir 

kültürel tüketiminin ve nüfuz alanının olmasıyla ilgilidir. Ayrıca medya, toplumsal 

denetimin etkili bir aracı olmasının ötesinde özellikle de ucuz oluĢu ve yaygın 

kullanımıyla televizyon, toplumsal değiĢim/dönüĢümünde baĢlıca araçlarından biri 

olarak önemli bir güç/iktidar kaynağıdır.  

          

Modern toplumların karmaĢık yapısında insanlar kendi deneyim alanları dıĢında kalan 

dünyadan medya aracılığıyla bilgilenirler; sadece olan-bitenden haberdar olmazlar, olay 

ve olguları nasıl anlamlandırmaları gerektiğini de yine medyanın kurduğu söylemlerden 

öğrenirler. “Normal”in ne olduğu medyada gösterilince, insanların toplumsal yaĢamda 

varoluĢlarının imgesel iliĢkileri de (ideolojileri) esas itibariyle medya kurumu içinde 

belirlenmektedir. Medya, bu yönüyle içinde yer aldığı topluma sembolik ürünler veren 

bir kurumdur. Ancak, bu kurumun, eğitim hariç, diğer sosyal kurumlardan çok önemli 

bir farklılığı vardır. Medya aynı zamanda, ekonomik bir etkinlik alanı (ekonomide bir 

sektör) oluĢturmaktadır. Bu sektörde gerekli donanımı, teknik alt yapısı, istihdam 

potansiyeli, üretim ve tüketim süreçleriyle, ekonominin diğer sektörlerini de 

yönlendiren mantığa göre iĢlemektedir. Medya olgusunu karmaĢıklaĢtıran bu ikili 

(melez-hybrid) yapısıdır (Kaya, 2009: 10). Medyanın bu özellikleri nedeniyledir ki 

1980‟lerden sonra tüm dünyaya egemen olan Yeni Sağ ve küreselleĢme akımlarında 

yeni yapılandırmalara maruz kalmıĢtır.  

 

1980‟ler sadece Türkiye‟de değil tüm dünyada Amerika‟nın baĢı çektiği (makro) yeni 

iktisat politikalarının hayata geçirildiği yıllardır; neo-liberalizm olarak adlandırılan yeni 

iktisat politikaları Amerika‟da Ronald Reagan, Ġngiltere‟de Margaret Thatcher ve 

Türkiye‟de de Turgut Özal‟la sembolleĢmiĢtir. Ulus-devletlerin korumacı ve piyasayı 

düzenleyici modelleri terk edilmiĢ; ithal ikameci sanayi politikalarının yerini dıĢa açık, 
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gümrük duvarlarının kaldırıldığı ve serbest piyasa ekonomisinin yüceltildiği bir iktisat 

anlayıĢına geçilmiĢtir. Neo-liberalizm, IMF ve Dünya Bankası‟nın yapısal uyum 

kredileri ile az geliĢmiĢ ülkelerde uygulama alanı bulmuĢtur. Bu politikalar 1970‟leri 

zaten ekonomik bunalımla kapatan Türkiye‟de 24 Ocak 1980 kararlarıyla gündeme 

gelirken, 12 Eylül askeri darbesiyle de ülkedeki tüm sol fraksiyonlar, dolayısıyla da 

onların olası muhalefet potansiyelleri bastırılmıĢ; böylelikle yeni politikalar için yasal 

ve toplumsal zemin hazırlanmıĢtır. 

 

Medya sektöründeki yapısal dönüĢümler de 1980‟lerin makro politikalarının bir 

sonucudur ve söz konusu dönem “iletiĢimin on yılı” veya “enformasyonun on yılı” 

ifadeleriyle tanımlanır. Dönemin böylesi bir kavramsallaĢtırmayla anılmasının nedeni 

yeni iletiĢim (ve enformasyon) teknolojilerinin kullanımının yaygınlaĢmasıdır 

(Kejanlıoğlu, 2004: 19-20). Böylelikle dönemin baĢbakanı Turgut Özal‟ın “telefonu ve 

yolu olmayan köy kalmayacak” sözünde ifadesini bulduğu gibi iletiĢim teknolojilerinin 

alt yapısı tüm ülke çapında yaygınlaĢtırılmıĢtır. Türkiye 1990‟ların ortalarında artık 

iletiĢim/bilgi altyapısını sadece kendi ülkesinde değil yakın bölgelerde kurabilecek, 

sayısı oldukça sınırlı olan ülkeler arasında değerlendirilmektedir (Hawkins‟den aktaran 

Geray, 2003: 189-190).  

 

1990‟lara kadar Türkiye‟nin telekomünikasyon politikalarını belirleyen 5 unsur vardır, 

bunlar:  (1) Ulusal güvenlik gerekçeleri; (2) Soğuk savaĢ döneminde NATO üyesi bir 

ülke olması; (3) Kamu düzenini sağlama gerekçeleri; (4) DıĢa açılma/dıĢ satıma dayalı 

büyüme politikası; (5) Özellikle 1983‟ten 1994‟e kadar geliĢmiĢ ülkelerdekine benzer 

tarzda Türkiye‟de de politikacıların medya aracılığıyla oy kazanmada sempati toplama 

çabalarıdır. 1990‟lardan sonra yeni iletiĢim/enformasyon teknolojilerinin tüm ülke 

düzleminde yaygınlaĢtırılma politikalarının arka planında benzer bir duruĢ ve gerekçeler 

vardır; örneğin 1970‟lerin sonunda tıkanan telekomünikasyon ağlarında artık sayısal 

sisteme geçilmesine dönük ilk talepler NATO‟dan gelir. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu 

bölgesinde PKK‟yla mücadelede daha etkili olabilmek için tüm köylerde telefonun 

olması kamu düzeninin sağlanmasında önem kazanan bir boyut olmuĢtur. Tüm bunlara 

ilaveten neo-liberal politikaların bir gereği olarak, Özal aracılığıyla uygulamaya 

konulan yeni dıĢa dayalı büyüme politikalar doğrultusunda yabancı sermayenin ve 
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yabancı firmaların ülkeye çekilmesi için iletiĢim/enformasyon alt yapısı önemli bir 

öncelik olarak belirmiĢtir (Geray, 2003: 142-144).  

 

1990‟ların medya çalıĢmaları veya iletiĢim araĢtırmalarında uluslararası düzlemde iki 

temel soruna iĢaret edilmektedir:  

1. TekelleĢme 

2. TicarileĢme.  

 

Medya ürünlerinin ticarileĢmesi kuĢkusuz 1980‟lerden sonra ortaya çıkan yeni bir olgu 

değildir. Batı toplumlarında gazete XIX. yüzyıldan itibaren, sinema ve radyonun 

kurumsallaĢması ise XX. yüzyılın ilk yarısında gerçekleĢmiĢtir. Medya kurumlarının 

büyük ölçekli Ģirketlere dönüĢümü ise XIX. yüzyılda baĢlayan bir süreçtir. Ġlk matbaalar 

sembolik biçimleri metalaĢtırmaları oranında baĢarılı olabilmiĢlerdir. Ne var ki, XIX. 

yüzyılda ticarileĢmenin çapı önemli oranda artmıĢtır. Bu kısmen basım sanayindeki 

teknik yenilikler; kısmen de medya endüstrilerinin mali temelleri ve ekonomik 

değerlerindeki dönüĢümlerle ilgilidir. ĠletiĢimin küreselleĢmesi de köken itibariyle XIX. 

yüzyıl ortalarına kadar uzanan bir süreçtir. Daha önceki dönemlerde, basılı malzemeler 

uzak mesafelerden ve devletlerin, krallıkların ve prensliklerin sınırları boyunca 

taĢınmıĢtır. XIX yüzyılda uluslararası enformasyon ve iletiĢim akıĢı daha da yaygın ve 

örgütlü bir biçim alır. Avrupa‟nın belli baĢlı ticaret merkezlerinde toplanan uluslararası 

haber ajanslarının geliĢimi, imparatorlukların çevre bölgeleri Avrupa merkezlerine 

bağlayan iletiĢim ağlarının büyümesiyle gittikçe daha karmaĢık ve küresel nitelikli bir 

iletiĢim ve enformasyon sistemine zemin oluĢturdu. Elektrik enerjisinin kitle iletiĢim 

alanında kullanılması ise yapısal bir dönüĢümün önünü açtı; 1920‟lerden baĢlayarak 

radyo, 1940‟lardan itibaren de televizyonun kültürel tüketimi hız kazandı (Thompson, 

2008:121-126).      

 

Türkiye‟de kitle iletiĢim alanının bir sektör olarak geliĢimi 1960‟larda baĢlamakla 

birlikte asıl yapısal dönüĢümler ve küreselleĢmenin medya sektöründe de yansımalarını 

bulması 1990‟lara karĢılık gelir. Türkiye‟de 1980 sonrasının medya politikaları gerçekte 

uluslararası düzlemde hayata geçirilmeye çalıĢılan neo-liberal iletiĢim politikalarının 

ülkemizdeki yankılarıdır. Devlet tekelindeki yayıncılık özel teĢebbüslere de açılmıĢ; 
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tekstil, bankacılık, enerji gibi hayli farklı alanlarda sermayeye sahip iĢ adamları medya 

kuruluĢlarını satın alarak Türk medyasına önemli bir sermaye yatırımı yapılmıĢtır. Bu 

süreç içerisinde ise devlet tarafından sektörü düzenleyen veya kısıtlayan herhangi bir 

yasal düzenleme de yapılmamıĢtır. KuĢkusuz Türkiye‟de yayıncılık alanında yaĢanan bu 

geliĢmelerin hiçbiri tesadüfî olaylar değildir, dünya bağlamından da kopuk değildir. 

Dahası 1980 öncesi kamusal yayıncılık açısından bir altın çağ ve 1980 sonrası tümüyle 

ticarileĢmenin baĢlangıcı değildir. Burada vurgulamaya çalıĢtığımız Türkiye‟deki 

medya sektörünün sermaye giriĢinin 1980 sonrası yani ülkenin liberalleĢme 

politikalarına paralel bir seyir izlediğidir. Medya sektörüne sanayinin farklı kollarından 

sermaye giriĢi önce gazete satın almalarla yani yatay tekelleĢmelerle baĢlamıĢ daha 

sonra televizyon kanalı da kurma, dağıtım Ģirketi de kurma gibi medya sektöründeki 

etkinlik alanını geniĢleterek yani çapraz tekelleĢme ile devam etmiĢtir. 

 

1990‟lara gelindiğinde kamusal yayıncılıkta baĢı çeken Ġngiltere ve Fransa‟da bile 

kamusal yayıncılığın varlığını sürdürmesini sağlayan maddi kaynaklarda önemli 

kısıtlamalar yapıldı. Yayın politikalarını Ģekillendiren Soğuk SavaĢ dönemine yaslanan 

eski ideolojiler hızla küreselleĢmekte olan dünyada terk edilirken, yeni iletiĢim 

teknolojileri ile oluĢan yeni medya ortamında kamusal yayıncılık modeli uygulamaları 

hayli zayıfladı. ĠletiĢim sistemlerinde kamusal yayıncılığı da kapsayan yeni sistemlerin 

alt yapıları oluĢturulmaya baĢlandı. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren giriĢimciler için 

medya alanı tümüyle özgür bırakılmaya baĢlandı. Bunun için yayıncılık sektöründeki 

engelleyici ve kısıtlayıcı kurallar peĢ peĢe ortadan kaldırıldı. Medya sektöründe 

düzenlemelerin en aza indirgenmesi yönelimi kuralların kaldırılması (deregulation), 

düzenlemenin kaldırılması veya serbestleĢme gibi kavramlarla ifade edilmeye ve talep 

edilmeye baĢladı. 

 

Turgut Özal‟ın baĢbakanlığı döneminde yasal bir zemini olmaksızın özel ticari 

yayıncılığa olanak tanınmıĢtır. 1990 yılında ilk ticari özel televizyon kanalı olan Magic 

Box‟ın yurt dıĢındaki stüdyolardan ülkeye yönelik yayın yapmasıyla ve onu baĢka özel 

ticari kanalların izlemesiyle devletin yayın tekeli de facto Ģekilde son bulmuĢtur. Kısa 

sürede art arda özel TV kanalları ve pek çok radyo istasyonu yayın hayatına girmiĢtir. 

Böylelikle “kamusal yayın” yapma iddiası taĢıyan TRT televizyonu içeriklerinden hayli 
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farklı karakterlerde programların üretilmesinin ve yeni bir anlatıya sahip bir “yayın 

akıĢı” yapılaĢmasının önü de açılmıĢtır (Çelenk, 2005: 124). Yayın içeriklerindeki 

değiĢikliğe geçmeden önce mülkiyet yapısındaki değiĢikliklere bakmak gerekirse.  

 

1990 sonrasında neo-liberal politikaların medya sektöründe görülen en önemli 

yansıması mülkiyet yapısındaki değiĢiklik olmuĢtur. Türkiye‟deki gazeteler zaten 

gazeteci kökenli olan ailelerin elinden çıkıp, inĢaat, tekstil, enerji gibi alanlarda faaliyet 

gösteren sermaye birikimini sağlamıĢ olan gruplarını eline geçmeye baĢlamıĢtır. 

Böylelikle medya artık geleneksel olarak gazetecilik yapan ailelerden, büyük sermayeye 

sahip özel giriĢimcilerin eline geçmiĢ kısa süre içerisinde de yatay, dikey ve çapraz 

tekelleĢmeler gerçekleĢmiĢ; tekelleĢme Türkiye‟nin medya sektöründe önemli bir sorun 

olarak belirginleĢmiĢtir. Bir baĢka anlatımla  

Medyanın dünyadaki yapısı ve normatif (hukuksal) düzenlemeleri önce yıkılmıĢ, 

sonra medya-sermaye-devlet sacayağını oluĢturacak biçimde yeniden inĢa 

edilmiĢtir. Uçları birbirine dolanmıĢ bir yumak gibi karmakarıĢık, kavranması 

oldukça güç iliĢkiler üzerinde yükselen bu yeni yapıya esas itibariyle 

küreselleĢmiĢ dev Ģirketler egemen olmuĢlar ve iĢleyiĢi salt ticari kazanç ve/veya 

siyasi nüfuz elde etmek doğrultusunda yönlendirmektedirler (Kaya, 2009: 10-

11).   

 

Medyanın mülkiyet yapısındaki değiĢim ve bir sektör olarak geliĢimi programların 

içeriklerine de yansımıĢtır. KuĢkusuz içeriklerdeki değiĢim/dönüĢümü sadece olumsuz 

bağlamlarda değerlendirmemek gerekmektedir; TRT hükümetlerin denetiminden 

bağımsız bir içerek ve haber yapamamakta, protokol haberciliğine yönelmektedir. Özel 

kanallarla birlikte TRT ekranlarında yer alamayan pek çok kiĢi ve grup kamusal alanda 

kendini ifade Ģansı bulmuĢ; haber akıĢı ve içerikler salt hükümet odaklı olmaktan 

çıkmıĢtır. Bununla birlikte büyüyen reklam ve ilan sektörleri, medya kuruluĢlarının 

nicel çokluğu rekabeti artırmıĢ ve artık çapraz tekelleĢmelerin de somut bir etkisi olarak 

özel kanalların da pazar dinamiklerine bağımlı yayıncılık politikasına yönelmiĢlerdir. 

 

Ticari yayıncılığın ilk yıllarında yerli program türü olarak maliyeti ucuz olan talk 

showlar ve gazete haberciliğinde 3. Sayfa haberciliği denilen tür, reality show gibi yeni 
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bir program türü olarak hayli sansasyonel bir üslupla özel kanallarda yer bulmuĢtur. 

Ayrıca yayıncılıktaki ticarileĢmeye koĢut olarak izleyici ölçümleri de baĢlamıĢtır. 

Böylelikle özel TV kanalları arasında reklam pastasından en büyük dilimi alabilmek 

için kıyasıya bir rekabet baĢlamıĢ; TV program içerikleri ve ana haber bültenleri 

doğrudan en fazla sayıda izlenme odaklı yani pazar dinamiklerine bağımlı hale 

gelmiĢtir. Bu bağlamda haber içeriklerinin magazinleĢmesi hayli eleĢtirilen bir boyut 

olarak karĢımıza çıkmaktadır (Ergül, 2000; DağtaĢ, 2006).     

 

Türkiye‟de yerli yapım televizyon dizileri, özellikle 90‟lı yılların ortalarından 

baĢlayarak giderek önem kazanmıĢ, ana haber bültenleri sonrasında, gerek elektronik 

izleyici ölçüm panelinin, gerek yapılan her türden ampirik saha çalıĢmasının iĢaret ettiği 

üzere tartıĢmasız “en beğenilen” ve “en çok izlenilen” televizyon türü ve programı olma 

niteliğini kimi geçici dönemler dıĢında, sürdürmüĢtür. Tarihsel konumlandırmadan da 

anlaĢılacağı üzere, televizyon dizilerinin baĢat televizyon türü haline gelmesi ve egemen 

bir kültürel pratik oluĢturması, Türkiye‟de uzun bir kamu tekeli sonrasında, televizyon 

yayıncılığının ticarileĢmesiyle doğrudan nedensellik iliĢkisi içindedir. Ticari kanalların 

yaygınlaĢmasıyla birlikte, bir yandan daha fazla izleyiciye ulaĢmaya odaklanan yayın 

politikaları gereği popüler kültüre ağırlık verilmiĢ, öte yandan kanallar arası sıkı rekabet 

koĢulları, beğenilen program türleri ve formatlarını benzerlerinin (kimi zaman klonlama 

deyimini çağrıĢtıracak biçimde) üretilmesi sonucunu doğurmuĢtur (Tanrıöver, 2008:  

63-64). Kısa süre içerisinde de dizi sektöründe
1
 önemli bir büyüme görülmüĢtür. Her ne 

kadar kriz dönemlerinde dizi sektöründe de küçülme olsa da Orta Doğu ülkeleri baĢta, 

Türkî Cumhuriyetler ve Balkanlar‟da Türk dizileri reyting rekorları kırmaya baĢlamıĢtır.   

 

                                                           
1 Basında da dizi sektörüne iliĢkin sıklıkla haberlere rastlamak mümkündür: “Son dönem görülen 

yüksek reytingler ve ilgiye rağmen, Türk dizi sektörü krize kurban gitti. Ġstanbul Serbest Muhasebeci 

Mali MüĢavirler Odası‟nın yaptığı “Dizi Ekonomisi - Mayıs 2010” araĢtırmasına göre, tüm hareketliliğe 

karĢın sektör 2008‟e göre yüzde 30 oranında küçülerek 1 milyar TL‟den 700 milyon TL‟ye geriledi. 

Sektör, kriz nedeniyle her üç diziden birini kurban verdi. Eylül 2008‟de 11 ulusal kanalda yayınlanan 

yerli dizi sayısı 63 iken, Mayıs 2010 itibariyle bu sayı 7 ulusal kanala ve 42 yerli diziye indi.” (Milliyet, 

11 Temmuz 2010) 

 

2
 http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/kitaplar/isteturkiye/turkce/tarih135.htm 

3
 “Madde 121. Radyo ve televizyon istasyonları ancak devlet eliyle kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu 

tüzel kiĢiliği halinde kanunla düzenlenir. Kanun, yönetim ve denetimde ve yönetim organlarının 

kuruluĢunda tarafsızlık ilkesini bozacak hükümler koyamaz.   

Her türlü radyo ve televizyon yayımları, tarafsızlık esaslarına göre yapılır.  
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Medyanın değiĢen mülkiyet yapısı ve buna bağlı olarak geliĢtirilen ticari yayıncılık 

politikası pazar dinamiklerine de doğrudan bağımlıdır. Reklam pastasından en büyük 

payı almak için haberlerden dizilere her çeĢit program türünde önemli bir rekabet 

olduğu görülmektedir; ne var ki söz konusu rekabetin kaliteli yayıncılık değil en fazla 

izleyiciyi çekme yani en yüksek oranda reytinge ulaĢma odaklı yapıldığı 

gözlenmektedir. Dahası en fazla TV izlenme saatleri (prime-time) olan 20.00-23.00‟de 

kıyasıya bir rekabet yaĢanmakta; dizi veya haber aralarına reklam alma ve bunun 

dıĢında Avrupa Sınır Ötesi Yayıncılık SözleĢmesinde 2008 yılında yapılan bir 

değiĢiklikle dizilerin içeriklerine de “ürün yerleĢtirme” stratejisiyle de reklam yapıldığı 

gözlenmektedir. Bu örtük reklam dizi oyuncularının giyim, kuĢam, makyaj ürünlerinden 

ev dekorasyonu, bar, restoran gibi mekânlar veya araba markasına kadar geniĢ bir 

ürün/sektör yelpazesine uzanmaktadır. Dolayısıyla diziler artık salt senaryoda anlatılan 

öykü ile değil, bir yaĢam tarzı, karakterlerinin tüketim örüntüleri ve taĢıdıkları değerler 

silsilesi ile de izleyicilerinin duygu dünyalarında yer edinmektedir. Daha geniĢ bir 

açıdan bakıldığında ise ticari veya özel TV kanallarının dizilerden reklamlara kadar 

geniĢ bir program yelpazesi içerisinde tüketim kültürüne hizmet etmekte olduğu öne 

sürülebilir. 

 

Bu çalıĢmada sorunsallaĢtırılan, Türkiye‟de 1980‟li yıllarda egemen olmaya baĢlayan 

neo-liberal politikaların bir yansıması olarak dizi, haber ve sinema gibi tüm program 

türlerini içerecek Ģekilde medya sektöründeki yapısal dönüĢümler ve bu yapısal 

dönüĢümlerin içerikleri nasıl pazar dinamiklerine daha bağımlı, halkın tüketim 

örüntülerini belirleyici ve rekabeti özendirici hale geldiğidir. Bu bağlamda da 

çalıĢmanın problemi, “neo-liberal yayıncılık politikaları doğrultusunda medya 

sektöründe egemen olan liberalleĢmenin ve ticarileĢmenin dizilerin içerikleri ve 

karakterlerin değerlerine nasıl yansıtıldığıdır?”  

ÇalıĢmanın problemi, AĢk-ı Memnu dizisinin kamusal yayıncılık yapan TRT‟deki 

uyarlaması ile bir özel Ģirket olarak yayın yapan Kanal D‟de gösterilen versiyonu 

arasındaki farklılıklardan hareketle irdelenecektir.  
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1.2. Amaç  

AĢk-ı Memnu, Türk edebiyatının Halit Ziya UĢaklıgil tarafından yazılan ve klasikler 

arasında sayılan önemli bir romanıdır. Bu romanın Türk yayıncılık tarihi açısından 

önemi ise ilk kez dizi olarak TRT‟de çekilmiĢ ve yayınlanmıĢ olmasıdır. Roman, ikinci 

kez 2008 yılında özel bir kanal olan Kanal D‟de haftalık yayınlanan bir dizi olarak 

gösterime girmiĢ; mekân, dekor ve kostüm ile dönemi yansıtma kaygısı gütmeksizin 

yayın hayatında yer almıĢtır.  

 

TRT‟de yayınlanan dizi, medyada yapısal dönüĢümlerin henüz yaĢanmadığı bir dönemi 

temsil ederken, Kanal D‟de yayınlanan AĢk-ı Memnu ise 2000‟lerin sonunda yani neo-

liberal yayıncılık politikalarının egemen olduğu bir dönemde yayınlanmakta dolayısıyla 

da ticari/özel yayıncılık politikalarının artık egemen olduğu bir dönemi yansıttığı kabul 

edilmektedir. Dolayısıyla Türk edebiyatının klasik bir eseri Türkiye‟nin devlet kanalının 

–TRT- ilk dizisidir; tam 30 yıl sonra 79 bölümle özel/ticari bir televizyon kanalında 

tekrar gösterilmiĢtir. 

 

Bu çalıĢmada amaçlanan ise TRT‟li yani kamusal yayıncılığın egemen olduğu bir 

dönemdeki dizinin karakterleri, karakterlerin temsil ettiği değerler ve dizinin/anlatının 

sunum tekniklerinin açığa çıkarılmasıdır. Böylelikle 1970‟li yıllarda halka sunulan 

söylem ile 2000‟li yıllarda halka sunulan söylemler ve farklılığı açığa çıkarılmıĢ 

olacaktır. Burada hedeflenen ise her iki söylemin de simgesel değerini, eĢ deyiĢle 

ekonomik, politik ve toplumsal ideolojilerini ortaya çıkarmaktır. Bu genel amaçtan 

hareketle yanıtlanmaya çalıĢılan alt amaç soruları ise Ģöyledir:  

1. Ġki dizide karakterler farklılaĢmıĢ mıdır? FarklılaĢmıĢsa ne yönde? Bu 

farklılaĢmanın nedenleri nelerdir? 

2. Ġki dizide karakterlerin tutum ve davranıĢları farklılaĢmıĢ mıdır? FarklılaĢmıĢsa 

ne Ģekildedir? Bu farklılaĢmanın nedenleri nelerdir?  

3. Her iki dizide de karakterlerin ev dıĢı sosyal yaĢamı veya kamusal alanla iliĢki 

düzeyi nasıldır? FarklılaĢan alanlar/ortamlar nelerdir? 

4. Ġki dizide mekânlar farklılaĢmıĢ mıdır? FarklılaĢmıĢsa ne Ģekildedir? Bu 

farklılaĢmanın nedenleri nelerdir?  
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5. Ġki dizide ulaĢım araçları farklılaĢmakta mıdır? FarklılaĢmıĢsa ne yönde? Bu 

farklılaĢmanın nedenleri nelerdir? 

6. Ġki dizide öykü ve öykü akıĢı farklılaĢmakta mıdır? FarklılaĢmıĢsa nedir 

farklılaĢan? Bu farklılaĢmanın nedenleri nelerdir? 

7. TRT‟de yayınlanan dizi 6 bölüm iken, özel kanalda yayınlanan dizi nasıl 79 

bölüme kadar nasıl uzatılmıĢtır? Hangi öykü veya karakter öğeleri aracılığıyla 

uzatılmıĢtır? 

8. Her iki yayın döneminde de dizi ile reklamlar arasındaki yayınlanma saati 

arasında nasıl bir yayın-formatı vardır? FarklılaĢanlar nelerdir? Bu farklılığın nedenleri 

nelerdir?  

1.3. Önem 

Televizyon diğer kitle iletiĢim araçlarıyla kıyaslandığında insanlar tarafından çok hızlı 

benimsenmiĢ; gündelik yaĢamda vazgeçilmez yerine çok hızlı kavuĢmuĢtur. Sözlü ve 

görsel kültürü birlikte kullanması nedeniyle eğitimli veya eğitimsiz tüm kesimlere 

rahatlıkla hitap edebilmekte, ucuz olması nedeniyle tüm hanelere rahatlıkla 

ulaĢabilmektedir. Böylesi yaygın kullanıma sahip bir kitle iletiĢim aracının tutum ve 

davranıĢları Ģekillendirme gücü de iletiĢim bilimciler tarafından artık kabul edilen bir 

gerçekliktir. 

 

2000‟li yıllarda televizyon dizisi sektöründe çok büyük bir büyüme yaĢanmaktadır. 

Böylesi büyümenin temek dinamiklerinden bir tanesi de reklam sektörünün dizileri 

önemli bir mecra olarak görmesi ve ciddi bir destek sağlamasıdır. Bununla birlikte bu 

noktada altı çizilmesi gereken bir baĢka nokta da reklamcılık sektörünün tüketim 

kültürünün yaygınlaĢtırılmasında temel araçlardan biri olmasıdır. Bu çalıĢmanın 

önemini Tunç‟un kavramlarıyla ifade etmeye çalıĢırsak: 

 

Etkisinin yoğunluğu açısından ilk sayılabilecek yerli diziyi 1975‟te AĢk-ı 

Memnu ile tanımıĢtık. 45 yıl sonra histeri yaratan dizi yine AĢk-ı Memnu” 

olmuĢtur. Bir edebiyat uyarlaması olarak baĢlayan dizinin bugünkü versiyonu 

final bölümünde yüzde yetmiĢ aĢan share ortalamasıyla rekor kırdı. Dizilerin 

„toplumsal histeri‟ denebilecek türden geniĢ bir etki yaratması konusunda AĢk-ı 
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Memnu ilk örnek değil, son da olmayacak. … Ama AĢk-ı Memnu‟yu sıra dıĢı 

kılan bence sadık izleyicilerinin ne pahasına olursa olsun izlemek için 

gösterdikleri gayret ve ilk versiyonunun da o zamanın ölçülerine göre bir histeri 

yaratmıĢ olasıdır” (Tunç, 2010: 39).  

         

Bir taraftan Türkiye‟de sanayinin pek çok iĢ kolunda olduğu gibi küresel ekonomi ile 

bütünleĢme çabasında bunun yanı sırada örgütsüz ve güvencesiz, uzun çalıĢma saatleri 

ile çalıĢmak durumunda olan dizi sektörü vardır.  Diğer taraftan ise bu sektörde üretilen 

dizilerin mesajlarının içeriklerinde tüketim kültürü ön plana çıkmakta; ülkenin ekonomi, 

siyasi ve toplumsal sorunlarından hayli izole içerikler dolaĢıma sokulmaktadır. TV 

dizilerinde kurulan anlamların, olay örgülerinin, karakterlerin ve karakterlerin temsil 

ettiği değerlerin de bu dinamiklerden bağımsız kurulması mümkün değildir. Bir baĢka 

anlatımla dizi karakterlerinin taĢıdığı değerler, yaĢam tarzları, sunulan aile yapıları ve 

iliĢkilerin yaĢanma Ģekli, mekân kullanımları gibi öğeler ideolojik temsillerdir. 

 

Yayınlandığı her iki dönemde de “toplumsal histeri”ye yol açmıĢ bir dizi olarak AĢk-ı 

Memnu aracılığıyla seyircilere sunulan değer, tutum, tüketim alıĢkanlıkları, insanlar 

arası profesyonel iliĢkileri ve duygusal iliĢkilerin yaĢanıĢ Ģekli ve yaĢam tarzlarındaki 

değiĢmelerin sergilenmesi yani toplumsal değiĢmenin de ipuçlarını sunan bu verilerin 

analizi sosyal bilimler için önemli bir konudur.   

 

Ayrıca AĢk-ı Memnu dizisindeki mekan/karakter/değerler, yaĢam tarzındaki değiĢmeler 

ve reklamlarla kurduğu veya kuramadığı iliĢki aynı zamanda medyanın toplumdaki 

değiĢime koĢut olarak bizatihi kendi yapısındaki değiĢmeleri de yansıtmaktadır. 

Dolayısıyla bu araĢtırmanın diğer önemi de iki farklı dönemde yayınlanan dizi içerikleri 

ve reklam sektörü ile kurduğu bağ aracılığıyla medya kuruluĢlarındaki yapısal 

değiĢimlerin ortaya çıkarılması açısından önemlidir. 

1.4. Varsayımlar 

Bu araĢtırmanın temel varsayımları Ģöyledir: 

1. Ġlk televizyon dizisi olarak TRT‟de gösterime giren AĢk-ı Memnu dizisinin 30 

yıl sonra tekrar aynı romandan hareketle bir ticari/özel televizyon kanalı olan 
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Kanal D‟de gösterime girmesinin Türkiye‟deki televizyonun geliĢim sürecine 

iliĢkin önemli ipuçları sağladığı varsayılmaktadır. 

2. Karakter/mekan/araç kategorileriyle iki dizinin karĢılaĢtırılabileceği ve bunlara 

bakarak zaman içinde toplumunda yönde etkilendiğine iliĢkin veriler elde 

edilebileceği kabul edilmektedir.  

3. Toplumdaki ekonomik, politik ve kültürel değiĢmelerden medyanın, daha 

yaygın bir araç olarak televizyonun örgütlenme yapısının ve yayıncılık 

politikasının etkilendiği ve bu etkilenmenin ise tek yönlü olmadığı, 

televizyonların da toplumda değiĢimin yönünü etkileyerek karĢılıklı bir 

etkileĢim yaĢandığı varsayımı kabul edilmektedir. 

4. Dizilerin reklam sektörü ile iliĢkilerinin tespitinin yayın politikasına dair 

analizler için veri sağladığı varsayılmaktadır. 

1.5. Sınırlılıklar 

Bu araĢtırmanın sınırlılıkları Ģunlardır: 

1. Televizyon dizileri içerisinde “AĢk-ı Memnu” dizisiyle sınırlıdır. 

2. AĢk-ı Memnu dizisinin üretim süreçleri veya alımlama boyutunu 

kapsamamakta, sadece metin analiziyle sınırlı kalmaktadır.  

1.6. Tanımlar 

Tür: Sanat ve (kitle) iletiĢim alanında özgül anlatım biçimi veya yapısı.  

Televizyon dizisi/serial: Televizyon program türleri arasında kurmaca yapısı olan bir 

anlatı türüdür; çoğunlukla haftalık gibi düzenli aralıklarla (periyodik) yayınlanan, 

olayların akıĢı tek bir seferde sonlanmayan, süreğenliği olan dramlardır.   
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2. Alanyazın 

2.1. Türkiye Radyo Televizyon Yayıncılığında Temel Politikalar 

Bu bölümde, problemin daha iyi anlaĢılmasına yardımcı olması için yayıncılık 

sektörünün geliĢmi ülkenin ekonomik alan, politik düzen ve toplumsal yaĢamdaki 

geliĢmeler bağlamında geliĢimi tarihsel süreç içerisinde ele alınmıĢ; özellikle Neo-

liberal politikaların egemen olmaya baĢladığı 1980 sonrası süreç ve medya sektörüne 

yansımaları detaylı irdelenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu bölümün ikinci kısmında ise iletiĢim 

araĢtırmaları temel sorunsalları bağlamında özetlenmiĢ, çalıĢmanın teorik duruĢunu da 

oluĢturan ekonomi-politik ve kültürel çalıĢmalar perspektifleri aktarılmıĢtır. Ayrıca 

medya program içeriklerinin ideolojisini irdelemek için de tüketim toplumu olgusu ve 

tüketim kuramlarına iliĢkin alanyazın taraması verilmiĢtir.       

 

Türkiye‟de radyo-televizyon yayıncılığının geliĢimi, ülkedeki ekonomik alandaki 

geliĢmeler ve politik düzenlemeler bağlamı içerisinde dört ana döneme ayrılarak Ģöyle 

sıralanmaktadır:   

Birinci dönem, 1927-1936 yıllarını kapsayan tecimsel radyoculuktur.   

Ġkinci dönem, radyo yayıncılığında devlet tekelini kapsayan 1936-1964 

dönemidir. 

  Üçüncü dönem ise Türkiye Radyo Televizyon Kurumu‟nun kuruluĢunu ve 

televizyon yayıncılığının profesyonel olarak hayata geçirilmesini ve TRT tekelini içeren 

1964-1980 dönemidir. 

Dördüncü dönem de 1980 sonrası tüm dünyada ve ülkemizde egemen olan Neo-

liberal politikaların damgasını vurduğu özel Ģirketlere de yayın izni tanıyan pazar odaklı 

yayıncılıktır.  



13 
 

ÇalıĢmamızın birinci bölümünde literatürdeki bu dönemleĢtirme takip edilecek, 

sözkonusu süreçler daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.  

2.1.1. Türkiye’de yayıncılığının ilk yılları 

Mustafa Kemal Atatürk ve onun yakın arkadaĢları öncülüğünde gerçekleĢtirilen 

KurtuluĢ SavaĢı yıllarında hızlı ve güvenilir bir haberleĢmeye ihtiyaç duyulmuĢ, bu 

gereksinim de dönemin kitle iletiĢim araçları telgraf ve telefon aracılığıyla giderilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Ne var ki matbaa ve basındaki geliĢmelerle çok geç tanıĢan Osmanlı 

Ġmparatorluğu döneminde kitle iletiĢiminin alt yapısı da hayli zayıftır, dolayısıyla yeni 

kurulan Cumhuriyet Türkiye‟sinde de kitle iletiĢiminin önemi savaĢ süresince çok iyi 

anlaĢılmıĢtır. UlaĢtırma alanında olduğu gibi haberleĢme alanında da Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟ndan yetersiz bir yapı devralınmıĢ, bu nedenle de Cumhuriyet 

yönetiminin öncelikli iĢlerinden birisi de yurtiçi ve yurtdıĢı haberleĢmeyi sağlayacak bir 

telsiz ve telgraf Ģebekesini kurmak olmuĢtur (KocabaĢoğlu, 1983: 2732).  

 

1920‟li yılların baĢlarında Ġstanbul Üniversitesi‟nde halka kapalı radyo deneme 

yayınları yapılmıĢ, 1927 yılında da Ġstanbul Büyük Postanesi kapısı üzerine yerleĢtirilen 

bir vericiyle ilk kez halka açık bir müzik yayını gerçekleĢtirilmiĢtir. Bir Fransız 

Ģirketine radyo vericileri ihale edilmiĢ, Ġstanbul ve Ankara‟da vericilerin kurulması 

sağlanmıĢtır. Yönetime yakın kiĢilerin 150.000 TL sermayeyle kurduğu Türk Telsiz 

Telefon Anonim ġirketi‟ne (TTTAġ) de ülke sınırları içinde yayın yapma izni 

verilmiĢtir. Ne var ki on yıllık süreç içerisinde radyoculuk profesyonel bir meslek olarak 

sürdürülememiĢtir. Ayrıca TTTAġ‟nin mali durumu genellikle bozuk olmuĢ; gerek 

yayın içeriği gerekse de süre açısından çağdaĢ radyoculuk yapılamamıĢtır. Bu nedenle 

de söz konusu Ģirket tasfiye edilerek, radyo yayıncılığı devlet tekeline geçirilmiĢtir 

(Cankaya, 1997). 

 

Dönemin Hükümeti Ankara‟da 120 KW gücünde yeni bir verici istasyon yaptırır ve 

milli radyo 1938 yılında hizmete girer. Bu yıllarda Avrupa‟da bile 100 KW‟ın üstünde 

36 verici vardır. Ankara Radyosu ve Ġstanbul Radyosu‟nun da yayın faaliyetlerine son 

verir. TTTAġ dönemindeki Program Tertip Heyeti, 1939 yılı Kasım ayında dağıtıldı ve 

baĢbakanlığa bağlı dört komisyon kuruldu, bunlar, Söz Komisyonu, Saz Komisyonu, 

Temsil Komisyonu ve Teknik Komisyondur. Böylelikle radyonun yayın akıĢında sözlü 
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programların yani eğitici yönü ağır basan programların sayısı artmıĢtır. Aynı zamanda 

bazı söz yayınlarında da dinleyicilere yurttaĢlık bilgileri verilmiĢtir, Kemalist devrimleri 

tanıtmaya ve benimsetmeye yönelik yayınlar yapılır. Henüz reklâm yayını yoktur ve 

haber bültenlerinin baĢlıca kaynağı Anadolu Ajansı‟dır. Anadolu Ajansı‟ndan gelen 

haberler önem sırasına göre spikerler tarafından okunur. Kültür sanat etkinliği olarak da 

radyo tiyatroları yayımlanır. 

 

Bu dönemdeki en önemi geliĢme 9.6.1937 tarihide kabul edilen 23.6.1937 tarihli 3638 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3222 sayılı Telsiz Kanunu‟dur. Bu kanun, her çeĢit 

telsiz haberleĢmesini devlet kontrolü altına alırken, diğer yandan radyo yayıncılığının 

düzenlenmesini de amaçlamaktadır. Ancak, Telsiz Kanunu radyo alanını yalnızca verici 

ve alıcılar yönünden düzenlemiĢtir. O dönemde radyonun özerkliği, bağımsızlığı veya 

tarafsızlığı gibi kavramlar ve politikalar söz konusu olamamıĢtır ve hiyerarĢik bir 

denetim ile yayıncılığın yapılabileceği algılayıĢı egemen olmuĢtur (SarmaĢık, 2000: 6).      

1930‟ların sonlarında radyonun önemi hem dünyada hem de Türkiye‟de çok iyi 

kavranmıĢ; gerek propaganda aracı olarak gerekse de halkı eğitmede ne kadar iĢlevsel 

bir araç olacağı kabul görmüĢtür. Bu nedenle de radyo yayıncılığının daha ciddiyetle ele 

alınması gerektiğine karar verilmiĢ ve 31 Mayıs 1940 yılında yürürlüğe giren yasayla 

Umum Müdürlüğü kurulmuĢ ve radyonun yönetimi de ona devredilmiĢtir. Ne var ki bu 

yasa radyo yayıncılığına aykırı Ģekilde bir merkeziyetçilik getirmiĢ, yönetimde esneklik 

sağlanmamıĢtır. Aynı Ģekilde siyasal iktidar tarafından da radyo kendi seslerini 

duyurmanın bir aracı olarak kullanılırken, siyasal iktidarın gücünden uzak kesimler 

memurlar, iĢçiler, öğrenciler, köylüler gibi pek çok kesim örgütsüz ve yayıncılık 

konusundaki donanımsızlıkları nedeniyle radyodan kendilerini duyurma olanağından 

yararlanamamıĢlardır  (Cankaya, 2003: 33-34).     

2.1.2. 1946-1960 dönemi yayıncılık politikası 

II. Dünya SavaĢı yıllarında Türkiye tarafsız kalmayı baĢarsa da ülkede gerilim hayli 

artmıĢ; CHP‟ye yönelik muhalefet iyice tırmanmıĢtır. SavaĢa aktif olarak katılmasa da 

ülkede savaĢtan kaynaklanan ekonomik bunalım artmıĢtır. 1939 yılında savaĢın patlak 

vermesinin ardından radyonun haber bültenlerinde haberler ülkenin tarafsızlık 

politikasına paralel olarak elden geldiğince yansız yapılmıĢtır. Ancak iç politika 

açısından radyo yayınları tümüyle hükümetin ağzı gibi olmuĢtur (Vural, 1986).  SavaĢın 
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ardından ülkenin ekonomi-politik yapısında da kısmi bir gevĢeme olmuĢ; 1946 yılında 

seçimler yapılmıĢ CHP hayli zorlanarak siyasal iktidarını korumuĢtur; tek partili dönem 

de sona ermiĢtir. Tek partili dönem sona erdiği gibi radyo konusundaki tek yönlü 

egemenlik de sona ermiĢ; bundan sonra radyo hem muhalefetin, hem de siyasal iktidarın 

denetlemek istediği bir güç olarak görülmüĢ ve 1960‟lara, hatta daha da ileriki tarihlere 

kadar tartıĢmaların odağında yer almıĢtır (Kaptan, 2002: 20).  1949 yılında Ġstanbul 

Radyosu, ardından da 1951 yılında önceleri deneme yayınları yapan Ġzmir Radyosu 

yayın hayatına baĢlamıĢtır ancak radyonun alt yapısına yönelik geliĢtirme 

yapılmamıĢtır. 

 

1949 yılında çıkarılan 5392 sayılı yasa ile “Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

Kanunu” radyo yönetimine, geçmiĢ dönemlere kıyasla daha ileri bir düzenleme 

getirmiĢtir. Genel seçimlerde siyasi partilere radyodan parasız konuĢma yapma hakkı 

tanımıĢtır. Bu dönemde radyo yayınlarının % 70‟i müzik, % 28‟i söz yayınlarından 

oluĢmaktadır; müzik yayınlarında Batı müziği daha ağırlıklıdır. Yayınlar içerisinde en 

dikkat çekeni radyo oyunlarıdır. Kitap Saati programında yayınlanan kitaplar 

tanıtılırken,1953 yılından itibaren “ÇalıĢanların Saati” adlı program; 1957‟den itibaren 

de “Ziraat KonuĢmaları” düzenli olarak yayınlanmıĢtır. Ayrıca kadınlara ve çocuklara 

yönelik programlar da yayınlanmıĢ; bu konular kentte yaĢayan kadınlar hedeflemiĢ ve 

Batı kültürünün değerlerini tanıtmak amaçlanmıĢtır. 1946-1960 yılları arasında “Türk 

Kahramanlığı” ve “Kahramanlar Geçiyor” gibi Türk ulusunun kahramanlığını konu 

edinen manevi içerikli yayınlar yer almıĢtır. Demokrat Parti‟nin iktidara geliĢinden 

sonra ise laik, manevi yayınlar türüne dini yayınlar da eklenmiĢtir (Cankaya, 2003: 46-

49).  1949 yılında ilk kez radyolarda reklam yayınları da baĢlamıĢtır, 1950 sonrasında 

ise reklamlar en hızlı geliĢen radyo program türü olmuĢtur. 27 Ocak 1951 tarihinde 

yayınlana Bakanlar Kurulu kararıyla da ilk defa radyolarda reklam ve ilan tarifesi 

belirlenmiĢtir (Kaptan, 2002: 21).   

 

14 Mayıs 1950 genel seçimlerinde Demokrat Parti‟nin (DP) iktidara gelmesi tek parti 

yönetimine son verdiği için Türkiye‟nin siyasi tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. 

DP kendisini liberal bir parti olarak tanımlamamıĢtır. Bununla birlikte DP‟nin 

gerçekleĢtirmek istediği toplum düzeni liberal ideallerden esintiler taĢır. Parti temel hak 
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ve özgürlükleri korumak ve geniĢletmek talebiyle ortaya çıkmıĢ; “Yeter, söz 

milletindir” sloganını siyasal iktidar nezdinde söz sahibi olamayan kitleleri temsil etme 

iddiasını taĢımıĢtır. DP‟nin iktidara gelmesiyle o güne kadar dıĢlanan kesimler devlet 

nezdinde bir anlam ifade ettiklerini gördüler, dolayısıyla ortalama insanların 

kendilerinin önemli olduğunu hissettirmesi açısından DP iktidarı anlamlıdır. Bireylerin 

hayata geçirilebilen hak ve özgürlükleri açısından bakıldığında ise Sünni Müslüman 

gruplar için inanç ve ibadet özgürlüğü getirilmiĢ, ezanın Türkçe okunması terk edilmiĢ, 

din eğitimi ve din adamı yetiĢtirme kurslarının açılması ile bir açılım söz konusu 

olmuĢtur. Ancak demokratik açılımlar Ġslami değerlerin ötesine geçememiĢ; hukuk 

devletiyle bağdaĢmayan uygulamalara yönelmiĢ, sol yönelimleri ve DP iktidarına 

muhalefet eden basın kuruluĢlarını cezalandırmaya yönelerek, özgürlükçü söylemlerini 

iktidarda oldukları süreçte süratle terk etmiĢlerdir (Demirel, 2005: 495-500). DP 

milletvekilleri aynı zamanda da eleĢtiriye tahammülsüz, gücü elinde toplama, her çeĢit 

muhalefeti kötü niyetli kabul etme gibi otoriter bir algılayıĢ ve yönelimden kendilerini 

kurtaramamıĢlardır.  

  

DP‟li yıllar Türkiye tarihi ve modernleĢme süreci açısından değerlendirildiğinde 

Mustafa Kemal tarafından kurulan ideolojide bir kırılma olarak görülebilir. Ancak 

diplomasi anlamında hem Türkiye‟nin dıĢa açılımı gerçekleĢmiĢ hem de iktisadi 

anlamda yeni bir dönem baĢlamıĢtır. II. Dünya savaĢının ardından baĢlayan iki kutuplu, 

“Soğuk SavaĢ” yıllarında, Türkiye Batı Blok‟unun, özellikle de ABD‟nin yanında yer 

almıĢtır. Özellikle Truman Doktrini‟nden sonra Batı dünyasıyla hayli yakın ve iĢlevsel 

bağlar kurulmuĢ; kısa sürede ileriki yıllarda yaĢanacak kimi gerilimlere rağmen, 

Türkiye Batı‟nın “en sağlam” müttefiki olmuĢtur. Bunun anlamı ise, Türk dıĢ 

politikasında yeni bir dönemin açılmıĢ olmasıdır. Truman Doktrini‟nin Türkiye‟ye 

iliĢkin askeri boyutu 12 Temmuz 1947 antlaĢmasıyla sonuçlanırken, ekonomik boyutu 

da Türkiye‟nin Marshall Planı kapsamına alınmasıyla baĢlamıĢtır (Gerger, 1983: 538).  

 

Türkiye‟nin kendi iç dinamikleri açısından ise 1950 olayı egemen sınıfların kendi 

aralarında farklılaĢmaya baĢlamalarını temsil eder. “Burjuvazi adına yönetime el 

koymuĢ olan bürokrasi, artık, kendi palazlandırdığı burjuvazinin bir baĢka takımına 

iktidarı devretmektedir”. Dolayısıyla, 1950 hareketi burjuvazinin, siyasal iktidarı, 
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bürokratlar yerine kapitalistleĢmekte olan toprak ağaları ile birlikte daha doğrudan 

denetim altına alma eyleminin doruk noktasını oluĢturur (Kongar, 1995).  Marshall 

yardımlarıyla birlikte tarım sektöründe modern üretim baĢlamıĢ, Anadolu‟da inĢa edilen 

karayollarındaki artıĢla kırsal alanlar kent merkezlerine bağlanmıĢtır. Modern tarımla 

ortaya çıkan iĢ gücü fazlası ve endüstri bölgelerinin kurulumunda tüm ülkeyi kapsayan 

bir planlamanın yapılmayarak, belirli bölgelerin öncelenmesi Ġstanbul, Ġzmir ve Ankara 

baĢta olmak üzere belirli kentlere göçü tetiklemiĢ, iç göç ve çarpık kentleĢme 

kemikleĢen sorunlar olarak daha sonraki dönemlerde ağırlığını iyice hissettirmiĢtir.  

 

1950 yılında Demokrat Parti‟nin iktidara gelmesi radyo yayıncılığı açısından 

değerlendirildiğinde ise on yıllık DP iktidarı süresince devlet radyosunda bir takım 

önemli değiĢmeler olmuĢtur; 1946 yılında çok-partili siyasal yaĢama geçiĢte radyo bir 

çatıĢma alanıdır. Devlet radyosundan kimin ve nasıl yararlanacağı bu sürtüĢmenin 

nedenidir. Basın ve Yayın Kurumu ile görevlerine iliĢkin değiĢiklik ve Seçim Kanunu 

gereği muhalefetinde radyonun yararlanılmasının bir hak olarak tanımlanmasına karĢın 

DP, iktidarı boyunca muhalefetin radyoyu kullanmasına çok tahammülsüz yaklaĢmıĢtır. 

Ġleriki yıllarda radyoyu o kadar muhalefet aleyhtarı ve taraflı kullanmıĢlardır ki radyo 

“partizan” sıfatıyla anılmaya baĢlamıĢtır. DP iktidarının son yıllarında Radyo Gazetesi 

adlı programla muhalefete karĢı sert bir polemik yürütürken, listeler halinde “Vatan 

Cephesi”ne katılanları okumaya da baĢlamıĢ ve Türk yayıncılık hayatında acı bir mizah 

öğesi olarak yerleĢmiĢtir (KocabaĢoğlu, 1983: 2735). 

 

Transistörlü radyoların Türkiye‟ye gelmesiyle radyo dinleyicilerinin sayısında ve 

coğrafi dağılımında da önemli bir artıĢ olduğu görülmektedir. Kore SavaĢı‟nın patlak 

vermesiyle kısa dalga üzerinden G. Kore‟ye yayın yapma hazırlıkları baĢlamıĢ ve 

100KW‟lık kısa dalga vericiyle Güney Kore‟ye de yayın yapılarak ülke sınırları dıĢına 

da ilk kez yayın yapılmıĢtır. Ankara dıĢında Ġstanbul ve Ġzmir kentlerinde düzenli yayın 

baĢlamıĢ; 1960 yılından sonra Antalya, Adana ve Gaziantep kentlerine kurulan güçlü 

vericilerle yayınlara eriĢim alanı geniĢletilmiĢtir (Gülizar, 1983: 2741).    

2.1.3. 1961 anayasası ve yayıncılık tanımlaması 

1960 Askeri Darbesi‟nin ardından, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kanunu çıkana 

ve TRT kurulana kadarki zaman diliminde 8 ilde radyo yayını hizmete girmiĢ; söz 
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konusu radyoların özellikle sınır illerde kurulmasıyla halkı yurt dıĢından yayın yapan 

yabancı radyoların zararlarından koruma amacı güdülmüĢtür (KocabaĢoğlu, 1985: 35). 

Radyo etkili bir propaganda aracı olarak görülmeye devam etmiĢ; ülkedeki sistemin 

korunması, Komünizm gibi farklı sistemlerin tanınması ve kabulü milli radyolar 

aracılığıyla engellenmeye çalıĢılmıĢtır.   

 

1961 Anayasası‟yla ülkede oluĢan demokratik ortamın yanı sıra radyo yayıncılığı da 

yeniden düzenlenmiĢ, yazılı basının dıĢındaki iletiĢim araçlarını kullanmak temel hak ve 

özgürlükler içerisinde kabul edilmiĢtir. Anayasanın 121. Maddesinde de radyo 

televizyon istasyonlarının yönetiminin “Radyo televizyon istasyonlarının idaresi, özerk 

kamu tüzel kiĢiliği halinde, kanunla düzenlenir” ifadesiyle özerk bir kamu kiĢiliği 

halinde yasayla düzenlenmesi öngörülmüĢtür. Söz konusu yasanın geç çıkarılması 

nedeniyle de Türkiye Radyoları 1964 yılına değin Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü‟ne 

bağlıyken,  2.1.1964 tarihli ve 11 596 sayılı Resmî Gazete‟de yayınlanan 359 sayılı yasa 

ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) kurulmasıyla bu kuruma bağlanmıĢtır 

(Cankaya, 1997) ve yasada sözü edilen özerk kamu kiĢiliği sıfatına kavuĢturulmuĢtur.  

 

1961 Anayasası‟nda yayıncılıkta “tarafsızlık” ilkesi özel bir önemle ele alınmıĢ; “Her 

türlü radyo ve televizyon yayınları, tarafsızlık esaslarına göre yapılır” denilerek 

TRT‟nin program içeriklerinde de izlemesi gereken politika çizilmiĢtir. Bununla birlikte 

tarafsızlıktan toplumun özel koĢulları nedeniyle ne anlaĢılması gerektiği de yine aynı 

anayasanın 153. Maddesinde “laiklik” ve “uygarlaĢma” kavramlarına yer verildiğine 

dikkat çekilerek, hiçbir yasa hükmünün bu amaçların dıĢına çıkamayacağını da 

belirtmektedir. 359 Sayılı TRT Kanunu‟nun, yönetim kurulunun görevlerini gösteren 5. 

Madde‟sinin b fıkrasında “Programların, anayasanın dayandığı temel görüĢ ve ilkelerle, 

Cumhuriyet‟in niteliklerini benimsetici ve bu görüĢ, ilke ve niteliklerine uygun düĢünce 

ve davranıĢ tarzını geliĢtirici zihniyetle ve Türk toplumunun çağdaĢ uygarlık seviyesine 

eriĢme amacını güden Atatürk devrimlerine ve bu devrimlerin getirdiği dünya görüĢü ile 

yaĢama tarzını yerleĢtirici ve geliĢtirici bir tutumla” hazırlanması gerektiği ifade 

edilmektedir. Bu hükümde de açıkça belirtildiği gibi, yasaların suç saymayacağı bir 

üslupla ve bilimsel düzeyde yapılmıĢ bile olsa Atatürk devrimlerine –ki laiklik bu 

devrimlerin temel unsurlarından biridir- karĢı olan program ve görüĢlere yer 
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verilemeyeceği öne sürülmektedir (Cankaya, 2000: 61). Dolayısıyla buradaki tarafsızlık 

ilkesi gerçekte tümüyle düĢünce ve ifade özgürlüğünden temellenmemekte, Atatürk 

Devrimleri‟ni destekleyici, ülkeyi çağdaĢ uygarlık seviyesine yükseltmeyi hedefleyen 

program içerikleri ve görüĢlerinden yana bir taraf olmayı içermektedir. 

 

1961 Anayasası‟nda TRT‟nin özerkliği de önemsenmiĢtir ve kurumun yönetimi yayın 

ve mali özerklik kapsamına alınmıĢtır. Bu nedenle de kurumun kendi yönetim kurulu 

olması öngörülmüĢ,  kültür-sanat ve bilim alanında çalıĢan kiĢilerden oluĢturulan ilk 

özerk yönetim kurulu göreve baĢlamıĢ; Adnan Öztrak oy birliğiyle TRT Genel Müdürü 

seçilmiĢtir. TRT yönetim kadrolarının oluĢturulmasından sonra 100 yayın elemanı 

Ankara, Ġzmir, Ġstanbul ve diğer radyolarda çalıĢmaya baĢlamıĢtır (Kaptan, 2002: 25).     

 

Türkiye‟de yayıncılığın üçüncü dönemi TRT kurumunun yayın tekeline sahip olduğu 

dönemi kapsamaktadır. TRT‟nin kurulup çalıĢmaya baĢlamasından itibaren teknik, idari 

ve program personeli niceliksel olarak büyük bir artıĢ göstermiĢ; kurumun mali gücü 

geliĢmiĢ, teknik donanım ve program yapımı açısından önemli ilerlemeler kaydedilmiĢ, 

yayın saatleri çoğaltılmıĢtır. TRT‟nin yayıncılık alanında çalıĢmaya baĢlamasıyla 

Türkiye‟de yayıncılık alanındaki geliĢmeler hız kazanmıĢtır.    

2.1.4. Türkiye’de televizyon yayınlarının baĢlaması 

Türkiye‟de kamuoyu televizyonla 1960‟lı yıllardan sonra ilgilenmeye baĢlar. Bu ilginin 

nedeni ise dünya genelinde televizyonun iyice yaygınlaĢmasıdır. Televizyon 

yayıncılığının Türkiye‟de baĢlaması ve yaygınlaĢması radyoyla kıyaslandığında Avrupa 

toplumlarına göre hayli geçtir; bu gecikmenin nedeni ise Televizyon yayıncılığının 

hayli maliyetli teknolojiyi zorunlu kılmasıdır. Gerçekte 1952 yılında Ġstanbul Teknik 

Üniversitesi (ĠTÜ) cuma günleri saat 17.00-18.00 arasında düzenli olarak yayın 

yapmıĢtır, ne var ki halkta bu yayınları izlemelerini olanaklı kılacak alıcı yoktur, ancak 

üniversitenin GümüĢsuyu‟ndaki binasına gelerek bu yayınları izlemek mümkün 

olmuĢtur. Ankara‟da ilk TV yayınları 1967 yılında baĢlamıĢtır. 1968-69 yıllarında 

televizyon yayınları “Deneme Yayınları” olarak adlandırılır. Deneme yayınları hem 

teknik donanım hem de personel açısından pek çok sınırlılıkla gerçekleĢtirilmiĢtir. Tüm 

eksikliklere rağmen deneme yayınları halk tarafından büyük ilgiyle karĢılanmıĢ, halk, 
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ilk televizyon yayınlarını mağazaların vitrinlerindeki alıcı cihazlarından izlemiĢ, 

Ġstanbul‟da sınırlı da olsa halk alıcı cihazları satın alarak TV izlemeye baĢlamıĢtır.  

    2.1.4.1. 1970’lerin ekonomik ve politik atmosferi 

1960 anayasasından temellenen özgürlükçü ortam, 12 Mart 1971 muhtırası ile son 

bulmuĢtur. Genelkurmay BaĢkanı ve dört kuvvet komutanının ortak muhtırası, “anarĢi 

ve terörü önlemek, rejimi esenliğe kavuĢturmak” gerekçesiyle; reformları Atatürkçü bir 

görüĢle gerçekleĢtirecek partiler üstü bir hükümetin kurulmasını talep etmiĢ, aksi 

durumda ordunun idareyi doğrudan devralacağı belirtilmiĢtir. Bu muhtıra karĢısında 

yasal hükümetin BaĢbakanı Demirel aynı gün istifasını CumhurbaĢkanı Cevdet Sunay‟a 

sunmuĢtur. Muhtıradan sonraki ilk hükümet CHP‟den istifa eden Nihat Erim tarafından 

kurulmuĢtur; bakanların önemli bir bölümü ise teknokratlar arasından atanmıĢtır. 

“Partiler üstü” ve teknokrat ağırlıklı bakanlar kuruluna sahip hükümetin ilk icraatı 

sıkıyönetim ilan etmek ve sert yönetmelikler çıkarmak olmuĢtur. Ayrıca Anayasa‟da 

bazı değiĢiklikler yapılmıĢtır.      

 

12 Mart döneminin hukuki olarak sonunu getiren 1973 seçimlerinde hiçbir parti 

çoğunluk sağlayamamıĢtır. 1961‟de olduğu gibi yine “koalisyonlar dönemi” baĢlamıĢ, 

çok sayıda hükümet kurulmuĢ, uyumsuzluklar, güvensizlik oyları ve milletvekili 

transferleri birbirini izlemiĢtir. 1973 seçimlerinde en yüksek oyu CHP almıĢtır. CHP 

Genel BaĢkanı Ecevit, uzun görüĢmelerden sonra fikirlerinde Ġslami akımları yansıtan 

Milli Selamet Partisi (MSP) ile koalisyon hükümeti kurmuĢtur. Bu ilginç uzlaĢma bazı 

olumlu sonuçlar doğurmuĢsa da, dünyada baĢ gösteren petrol bunalımının etkileri 

Türkiye‟ye de yansımıĢtır. Ayrıca 1974 yılında Kıbrıs‟ta Makarios yönetimine karĢı 

ENOSIS‟çi bir darbe yapılması, Türkiye‟yi Londra AntlaĢması ve 1960 Kıbrıs 

Anayasası‟ndan doğan garantörlük haklarını kullanarak adaya askeri bir müdahalede 

bulunmak zorunda bırakmıĢtır.  

 

Kıbrıs sorununun önemli ekonomik ve siyasal sonuçları olmuĢtur. Batı‟nın Türkiye‟ye 

karĢı aldığı olumsuz tavır, ABD‟nin ilan ettiği ekonomik ambargo, Kıbrıs Harekâtı‟nın 

zorunlu kıldığı harcamalar ülkede büyük ekonomik bunalımlara yol açmıĢtır. Kıbrıs 

Harekâtı sonrasında izlenecek dıĢ politika konusundaki iktidardaki partiler arasındaki 

anlaĢmazlığın da etkisiyle CHP-MSP koalisyonu dağılmıĢtır. CumhurbaĢkanı Korutürk 
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tarafından görevlendirilen Kontenjan Senatörü Sadi Irmak‟ın kurduğu hükümet ise 

Meclis‟ten güvenoyu alamamıĢtır. Bu arada 1971‟de Adalet Partisi‟nden ayrılan ve 

çıkarılanlar tarafından kurulan Demokratik Parti‟de (DP) çözülmeler baĢlamıĢtır. 

Milletvekili sayısını artıran AP, MSP, MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) ve CGP 

(Cumhuriyetçi Güven Partisi) birleĢerek çoğunluğu sağlamıĢtır ve yeni hükümeti kurma 

görevi Süleyman Demirel‟e veriliĢtir. Demirel, 1977 yılı seçimlerine kadar görev 

yapacak olan ve “Milliyetçi Cephe” (MC) adı verilen hükümeti kurmuĢtur
2
.  

 

1970‟li yıllar bir taraftan 27 Mayıs Ġhtilalinin verdiği özgürlük ortamının diğer taraftan 

ise dünyadaki 68 kuĢağının ülkede bir yansıması olarak sol siyasetin hamle yaptığı bir 

zaman dilimi olmuĢtur. Sosyalist solun kısa sürede kendi içinde parçalanması, Türkiye 

ĠĢçi Partisi‟nde demokratik sosyalizmi tercih edenlerin devre dıĢı kalmasıyla da giderek 

cuntacı arayıĢlar ve ittifaklar artmaya baĢlamıĢtır. 27 Mayıs‟ın kapanmamıĢ hesapları, 

bir taraftan Silahlı Kuvvetler içinde yeni darbe örgütlenmesini körüklerken Adalet 

Partisi hükümeti de güçlenmekte olan komünizm iddiasıyla baskıyı artırmanın yollarını 

aramıĢtır. Sol akıma karĢı silahlı sağ hareket örgütlenmiĢ, 12 Mart Muhtırası ardından 

gelen ara rejimden çıkıldıktan sonra silahlı çatıĢma iç savaĢ boyutlarına ulaĢmıĢtır (Özel 

ve Sarıkaya, 2005: 464).  

 

27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında Adalet Partisi, kapatılan Demokrat Parti‟nin tabanını 

temsil etmeye soyunmuĢtur. Tıpkı Demokrat Parti gibi ortalama insanların temel hak ev 

özgürlüklerini savunma/gerçekleĢtirme iddiasına sahiptir. Seçimle iktidara gelmemiĢ 

olsa da liberal demokratik rejimi iĢletme misyonuna sahip olduğunu ifade etmiĢtir. 27 

Mayıs cephesinin gücünün azaldığı 1970‟li yıllara gelindiğinde ise AP kendini daha 

farklı tanımlama gereği hissetmiĢ ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun yaslandığı 

hür teĢebbüsçü düzeni komünizme karĢı koruma fonksiyonunu ön plana çıkarmıĢtır. 

Muhafazakârlığı, dini değerlere saygılı olmak ve milliyetçiliği de komünist tehlikeye 

karĢı savunma anlamında kullanmıĢtır. 1970‟li yıllara kadar AP, sağın tüm renklerini 

içinde barındırmıĢtırı. Muhalefet ve hakların kullanımı konusunda karĢıtlarına 

Demokrat Parti kadar sert olmamıĢtır. Demokrat Parti ile veya tek partili dönemle 

                                                           
2
 http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/kitaplar/isteturkiye/turkce/tarih135.htm 
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kıyaslandığında daha özgürlükçü olduğu öne sürülebilir. KuĢkusuz bu tutumunda 27 

Mayıs Ġhtilali ve 61 anayasası da etkili olmuĢtur. Ancak AP, 70‟lerin ikinci yarısında 

CHP ile sert polemikler yaĢamıĢtırı; Milliyetçi Cephe (MC) döneminde ise MHP‟nin 

komünizmle mücadele adına yaptığı hukuk dıĢı uygulama ve Ģiddete göz yummuĢtur 

(Demirel, 2005: 548-552; Demirel, 2004: 350).   

 

Ġthal ikameci model, hem 1973-74 yıllarında dünyada yaĢanan petrol krizinin etkisiyle 

hem de içerdiği yapısal sorunlar nedeniyle 1970‟lerin sonundan itibaren Türkiye‟de tam 

bir çıkmaza girmiĢtir. Devlet, sınıflar arasında bir “brokerlik” yapabilme gücünü 

giderek yitirmiĢtir. Sınıfsal çatıĢmalara paralel olarak siyasi ve toplumsal hayat sağ ve 

sol milliyetçiliklerin çatıĢma alanına dönmüĢtür. Siyaset kelimenin tam anlamıyla 

kilitlenmiĢ ve gündemi aĢırı akımların rutinleĢmiĢ cinayetleri belirlemiĢtir (Özel ve 

Sarıkaya, 2005: 464).   

 

AP, serbest piyasa ekonomisine dayalı kalkınmayı benimsemekle birlikte tümüyle 

serbest piyasadan yana değildir. AP, ekonomik alanda devlete önemli görevler 

atfetmiĢtir, çünkü devletin itici gücü olmadan ekonomik kalkınmanın güç olduğuna 

inanılmıĢtır. Türkiye‟nin önemli baraj, köprü, karayolu gibi alt yapı çalıĢmaları 

Süleyman Demirel tarafından hayata geçirilmiĢtir. Bununla birlikte iktisat ve genel 

olarak politik söylemde popülist olmaktan da uzak kalamamıĢtır; kamu yatırımları 

partinin güçlü olduğu yerlerde yapılmıĢ, kazanma olasılığının olmadığı bölgeler ihmal 

edilmiĢ dolayısıyla planlı bir ekonomi yapılmamıĢtır. KĠT‟lere partizanca atamalar 

yapılması, iĢ çevrelerine sağlanan teĢvik ve kredilerde siyasal saiklerin üretkenlik ve 

verimlilik ölçütlerinin önüne geçmesi ayrıca toprak reformu konusunda ikircikli tutum 

ve tarımsal kesimi vergilendirmeye yönelik önerilerin reddedilmesi de genel olarak 

kapitalist iktisadi rasyonalite ile bağdaĢmayan tutumlardır (Demirel, 2004: 350).   

 

Ülkenin içinde bulunduğu krizin derinliği, Süleyman Demirel‟in azınlık hükümetini 

Batı‟da yeni sağın yükseliĢine de koĢut olarak 24 Ocak kararlarıyla ekonomiyi 

liberalleĢtirecek kararları almaya zorlamıĢtır. Ne var ki bu krizden salt ekonomik 

önlemler paketiyle çıkmak mümkün değildir; ithal ikamecilikten neo-liberal politikalara 
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keskin bir dönüĢ için siyasi ve ekonomik yapıların yeniden düzenlenmesi gerekmiĢtir. 

Bunu gerçekleĢtirebilecek kurum da ordu olmuĢtur (Özel ve Sarıkaya, 2005: 464). 

    2.1.4.2. 1970’lerin yayıncılık politikası 

12 Mart 1971 Muhtırası ile ülkede açılan yeni bir dönem gibi, TRT Kurumu için de yeni 

yönetmelikler ve uygulamalar baĢlamıĢtır. 1971 tarihinden sonra tüm demokratik kurum 

ve kuruluĢlar yeniden ele alınmıĢ; 1961 Anayasası‟nda tanınan pek çok demokratik 

haklarda kısıtlamaya gidilmiĢtir. TRT‟nin de öncelikle özerkliği
3
 ortadan kaldırılmıĢ 

açıkça ifade edilmese de aslında siyasal iktidarlara bağımlı hale getirilmiĢtir. Bununla 

birlikte özerk olmayan bir kurumun tarafsız veya yansız yayın yapabileceği kabul 

edilmiĢ ve yasa maddesinde de altı çizilmiĢtir. 

 

1961 Anayasası‟nda “eğitici, öğretici, eğlendirici, yurdu içeride ve dıĢarıda tanıtıcı, 

yeterli, doğru ve tarafsız yayın yapmak” bölümü çıkarılmıĢ; “kültür ve eğitime 

yardımcılık görevi” bölümü ise “milli kültür ve eğitime yardımcılık görevinde Türk 

Milli Eğitimi‟nin temel görüĢ, amaç ve ilkelerine uymak” biçiminde dönüĢtürülmüĢtür. 

Yasaya ayrıca “Yayınların kolayca anlaĢılabilir bir dille yapılması sağlamak”, “Milli 

güvenlik ile genel ahlakın gereklerini ve milli gelenekleri gözetmek”, “Türk devletinin 

ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne bağlılığını güçlendirmek” gibi yuvarlak, çeĢitli 

anlamlara ve yorumlara sokulabilecek ve tanımları kesin yapılmamıĢ, dolayısıyla da 

uygulamada büyük karıĢıklıklara yol açabilecek bölümler eklenmiĢtir (Öngören, 1983: 

2753). 

 

Yeni yasayla Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı 9‟dan 11‟e çıkarılmıĢ ve hükümetlerin 

TRT üzerindeki etkileri artırılarak eski yasada iki kiĢiden oluĢan temsilcileri üç olarak 

saptanmıĢtır. Ayrıca eski yasada Yönetim Kurulu‟nda TRT personelini temsil eden iki 

                                                           
3
 “Madde 121. Radyo ve televizyon istasyonları ancak devlet eliyle kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu 

tüzel kiĢiliği halinde kanunla düzenlenir. Kanun, yönetim ve denetimde ve yönetim organlarının 

kuruluĢunda tarafsızlık ilkesini bozacak hükümler koyamaz.   

Her türlü radyo ve televizyon yayımları, tarafsızlık esaslarına göre yapılır.  

Haber ve programların seçilmesinde, iĢlenmesinde ve sunulmasında ve kültür eğitime yardımcılık 

görevini yerine getirilmesinde Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, insan haklarına dayanan milli, 

demokratik, laik ve sosyal Cumhuriyet‟in, milli güvenliğin ve genel ahlakın gereklerine uyulması, 

haberlerin doğruluğunun sağlanması esasları ile organların seçimi, yetki, görev ve sorumlulukları kanunla 

düzenlenir.” 
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üyenin seçimi öngörülürken bu hüküm tümden kaldırılmıĢ, onların yerine bir basın 

temsilcisi getirilmiĢ, ama TRT‟nin izlenceleri ve yayınları için iliĢki kurduğu yazarlar 

ve sinema alanından bir üyeye gerek görülmemiĢtir. Yönetim kurulunda tecimsel 

çevrelerin iki temsilcisine de yer verilerek çalıĢan ve çalıĢtırılan kesimler arasında bir 

dengesizlik yaratılmıĢ; iĢveren ve finans sahiplerinin TRT üzerinde etkili olmasının önü 

açılmıĢtır (Öngören, 1983: 2753).         

 

1970‟li yıllarda kentlerde televizyon kullanımı yaygınlaĢırken tek kanallı Türkiye 

Radyo ve Televizyon (TRT) yayınlarının program içeriklerinde de bir artıĢ ve 

çeĢitlenme vardır. Eğitsel içeriğe sahip programların yanı sıra yayın süresi arttıkça 

Amerikan yapımı dizilerin satın alımı artmıĢtır. Hem reklâm yayınlarında hem de haber 

programlarında bir artıĢ gözlenmiĢtir.  

2.1.5. 1980’lerde Türkiye’de yayıncılık atmosferi 

2.1.5.1. 1980’lerin ekonomi politik iklimi  

 

1980‟li yıllar bir taraftan önemli değiĢimlerin diğer taraftan ise 70‟lere uzanan 

bunalımların yaĢandığı bir zaman dilimidir. Söz konusu değiĢimler Türkiye‟nin 

ekonomik, politik ve kültürel yaĢamında önemli değiĢimlere yol açacak, daha sonraki 

yıllarda küreselleĢme ve Avrupa Birliği gibi dıĢa açılma politikalarıyla önemli 

dönüĢümler gerçekleĢecektir. Her ne kadar Osmanlı Ġmparatorluğu‟ndaki Tanzimat‟tan 

Cumhuriyet rejimine tüm düzenlemeler liberalizme yaslansa da, asıl radikal ve kalıcı 

kararlar 1980‟li yıllarda alınmıĢtır. 80‟li yıllarda dıĢa açılma siyasetiyle birlikte zaten 

tüm dünyada egemen olmaya baĢlayan neo-liberal politikaların dıĢında kalmak da hayli 

zor olmuĢtur. Amerika‟da Reagan, Ġngiltere‟de Thatcher ve Türkiye‟de Özal‟la 

simgeleĢen neo-liberalizm, devletçilik modellerinin terk edilerek, ithal ikameci sanayi 

politikalarının yerini dıĢa açık, gümrük duvarlarının kaldırıldığı; serbest piyasa 

ekonomisinin ve sınırlı devlet müdahalesinin olduğu bir yapıyı savunur. Neo-liberal 

politikalar IMF ve Dünya Bankası‟nın yapısal uyum kredileri ile az geliĢmiĢ ülkelerde 

uygulama alanı bulmuĢtur. Bu politikalar Türkiye‟de 24 Ocak 1980 kararlarıyla 

gündeme gelmiĢ ve 12 Eylül askeri darbesiyle de tüm olası muhalefet bastırılmıĢ; yasal 

ve toplumsal zemin hazırlanmıĢtır. 
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12 Eylül 1980 sabahı Türkiye‟de ordu sivil yönetime müdahale etmiĢtir. Dönemin 

Genelkurmay BaĢkanı Orgeneral Kenan Evren ve Kuvvet Komutanları‟ndan oluĢan 

Milli Güvenlik Konseyi (MGK), hükümeti ve Meclis‟i feshederek sıkıyönetim ilan 

etmiĢtir. Dönemin tüm siyasi partilerinin genel baĢkanları gözaltına alınmıĢ; yasama ve 

yürütme MGK‟nın yetkileri arasına katılmıĢtır. Yeni hükümet Oramiral Bülent Ulusu 

baĢkanlığında kurulmuĢtur. Yeni hükümette son AP Hükümeti'nin BaĢbakanlık 

MüsteĢarı ve 24 Ocak Kararları'nın mimarı Turgut Özal da Ekonomiden Sorumlu 

BaĢbakan Yardımcısı olarak görev almıĢ ve bu dönemde, Demirel Hükümeti tarafından 

baĢlatılan ekonomik istikrar politikası aynen sürdürülmüĢtür.  

Merkez sağda emekli Orgeneral Turgut Sunalp baĢkanlığında, "12 Eylül ruh ve 

felsefesinin devamı" olduğunu açıklayan Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) 

kurulmuĢtur. 1982'de Ulusu Hükümeti'nden ayrılmıĢ olan Turgut Özal da ikinci bir parti 

kurma talebinde bulunmuĢ; 24 Ocak Kararları ile baĢlayan liberalleĢme ve ekonomik 

istikrar programının sürdürülmesi için iktidar talebinde bulunan Anavatan Partisi‟ni 

(ANAP) kurmuĢtur. Kurulan üçüncü parti, merkez sol eğilimli olması amaçlanan Halkçı 

Parti'dir (HP). HP'nin genel baĢkanlığını Bülent Ulusu'nun BaĢbakanlık MüsteĢarlığını 

yapmıĢ olan Necdet Calp üstlenmiĢtir. Bunların yanında AP'nin devamı olarak bilinen 

Doğru Yol Partisi (DYP) ve Ġsmet Ġnönü'nün oğlu Erdal Ġnönü'nün baĢkanlığında Sosyal 

Demokrasi Partisi (SODEP) kurulmuĢtur. MGK yeni kurulan partilerin kurucu 

listelerini incelemeye almıĢ ve bunlardan büyük bir bölümünü veto etmiĢtir. En çok 

vetoyu SODEP ve DYP listeleri almıĢ ve iki parti de öngörülen süre içinde kurucu yeter 

sayısını tamamlayamadığı için genel seçimlere katılma hakkını elde edememiĢtir. 6 

Kasım 1983 seçimlerine yalnızca ANAP, MDP ve HP katılmıĢ ve yüzde 45,1‟lik oy 

alan ANAP tek baĢına iktidar olmuĢtur. 24 Kasım 1983'te toplanan TBMM'de baĢkanlık 

divanının oluĢmasıyla MGK'nın görevi sona ermiĢtir. MGK'nın dört üyesi 

"CumhurbaĢkanlığı Konseyi Üyesi" olarak göreve baĢlamıĢtır. Böylelikle 13 Aralık'ta 

Turgut Özal baĢkanlığında I. ANAP Hükümeti Türk Siyasi Tarihi‟nde yer almıĢtır
4
.  

 

                                                           
4
 http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/kitaplar/isteturkiye/turkce/tarih137.htm 
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1980‟li yıllar “piyasa” ve “piyasa toplumu” olguları ve fikrilerinin yoğun olarak 

savunulduğu yıllardır. KuĢkusuz bu düĢünceler tesadüfen veya kendiliğinden oluĢumlar 

olarak ortaya çıkmamıĢlardır. Piyasayı kurmak ve geliĢtirmek için yasal, kurumsal ve 

kültürel müdahaleler de bu dönemde artmıĢtır. Bu amaçla Batı‟da uygulanan yöntemler 

Türkiye‟de de uygulamaya konulmuĢtur: GiriĢim ve rekabet kültürünü yayma, 

özelleĢtirmeler ve özerkleĢtirmeler bu stratejilerin baĢında gelir. Ġlk özel TV kanalının 

dönemin baĢbakanı Turgut Özal‟ın da ortağı oldu bir Ģirket tarafından yurt dıĢındaki 

stüdyolardan Türkiye‟ye yayın yaparak yayıncılık alanındaki devlet tekelinin kırılması 

da hayli anlamlıdır. Yine benzer Ģekilde Özal tarafından “Benim memurum iĢini bilir”, 

“Ben zengin severim” gibi sözlerin rahatlıkla sarf edilmesi kuĢkusuz yerleĢtirilmeye 

çalıĢılan bir düĢünce sisteminin dıĢa vurumudur. 

 

1980‟li yıllar “piyasa” ekonomisinin alt yapısının kurulduğu bir döneme karĢılık gelir; 

ne var ki bu kurulum hayli keyfi, kuralsız ve yasa dıĢı Ģekilde olmuĢtur.  Ġnsel‟e (2005: 

289-291) göre, Özal döneminde burjuvaziye doğrudan yasal olmayan yollarla sağlanan 

zenginleĢmenin (uyuĢturucu kaçakçılığından gelen kara paranın sistemin içine 

çekilmesi, hayali ihracat, kamu bankalarının yağmalanması, ihale mafyası, vergi 

kaçırma gibi) yanı sıra bir Ģekilde yasaya uydurulan ama sonuçta adil olmayan veya 

haksız yollarla (kiĢiye özel teĢvik ve kararnameler, faiz gelirleri, sermaye lehine yasal 

düzenlemeler) sermaye birikimi sağlanmıĢtır. 

 

Neo-liberal politikalar aslında sadece Türkiye‟de değil çok daha geniĢ bir coğrafyada 

kabul görmüĢtür. Bu kabulün arka planında ise “ulusal güvenlik” ve “kalkınmacılık” 

kaygılarının ötesinde geliĢkin/merkez ülkelerde biriken sermayenin ve onların küresel 

hareketlilik/akıĢkanlık talepleri önemli bir etkendir. 1980 öncesinin “sosyal refah 

devleti” olmanın bir gereği olarak devletin yapmakla yükümlü olduğu kabul edilen 

eğitimden sağlığa kadar uzanan temel hizmetleri sistemin kaldırmadığı ifade edilerek, 

“bedelini öde” ilkesine yönelinmiĢtir. Kamu hizmeti sayılan bu tarz hizmetler 

olabildiğince bedelli hale getirilerek, merkez ülkelerin elinde birikmiĢ olan devasa 

sermaye stoklarının değerlendirilebileceği eğitim, sağlık ve iletiĢim gibi yeni alanlar 

açılmıĢtır.  
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Serbest piyasaya geçiĢte önemli mesafeler alınmıĢtır. Fiyat kontrollerinden vazgeçilmiĢ, 

sübvansiyonlar –örneğin basın kuruluĢlarına yönelik kâğıt destekleri- kısmen 

kaldırılmıĢtır. Ayrıca fiyatların piyasada arz ve talebe göre serbestçe oluĢması ve 

fiyatların doğrudan değil, dolaylı olarak etkileme ilkesi benimsenmiĢtir. Bununla 

birlikte mal piyasasında istenen rekabet ortamının yaratılamamıĢ olması, bazı sektörlere 

verilen aĢırı teĢvikler ve on yıldır bir türlü kontrol edilemeyen enflasyon nedeniyle gelir 

dağılımı iyice bozulmuĢtur” (Ergün, 1990: 17). 

 

12 Eylül‟le yeniden yorumlanmıĢ güçlü otoriter devletçi gelenek, devlet üzerinden ağır 

bir devletçi tahakküm mekanizmasıyla iç içe geçmiĢtir. Böylece piyasa ile devlet çok 

girift biçimlerde iç içe geçmiĢtir. Türk-Ġslam-piyasa sentezi olarak gündeme gelen yeni 

sağcılık her üç öğe arasında, toplumsal, kamusal ve demokratik değerlere karĢı kendi 

içinde gerilimli ama dıĢa karĢı güçlü bir ittifak kurmuĢtur. Sonra ki yirmi yıla damgasını 

vuracak olan ise devlet merkezli egemenlik pratikleri ile piyasa merkezli liberalleĢme 

arasındaki bu gerilimli iliĢki olmuĢtur. Bu üçlü arasında kurulan ittifakın yarattığı 

sorunlar giderek daha içinden çıkılmaz hale gelmiĢtir. Giderek kendini daha fazla 

dayatan küresel entegrasyon baskısı altında milliyetçilik/muhafazakarlık, Ġslamcılık ve 

piyasacılık üçlüsü arasındaki gerilimin 2000‟lere gelindiğinde Türkiye‟de önemli 

varoluĢ kaygılarının doruk noktasına ulaĢtığı görülmüĢtür (Özkazanç, 2005: 637).  

2.1.5.2. Neo-liberalizm ve iletiĢim politikaları 

Radyo yayıncılığının baĢladığı ilk iki ülke olan Ġngiltere ve Amerika BirleĢik Devletleri 

(ABD), iki farklı yayıncılık sisteminin öncüleridir. ABD‟de ekonominin tüm diğer 

alanlarında olduğu gibi yayıncılık sektöründe de özel giriĢimcilik var olmuĢ; reklâm ve 

sponsorlara dayalı ticari bir model geliĢmiĢtir. Ġngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde ise 

kamu hizmeti yayıncılık modeli, baĢka deyiĢle kamusal yayıncılık benimsenmiĢtir. Bu 

modelin temel özellikleri;  

- Gelir kaynaklarının siyasal iktidar ile diğer ticari amaçlı kurum, kuruluĢ ve 

Ģirketlerden ayrı olması, 

- Toplumdaki herkesin eĢit bir Ģekilde eriĢebileceği yayın yapma, 

- Yayın içeriklerinde ve program türlerinde haber verme, eğitme ve eğlendirme 

iĢlevlerine dengeli yer verme, 

- Siyasal konularda tarafsızlık ve dengeliliği gözetmedir.  
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Kamu hizmeti yayıncılık modeli, literatürdeki çalıĢmalarda tek bir modelmiĢ 

gibi kabul görse de gerçekte bu model ülkelerin değiĢik siyasal ve kültürel yapılarına ve 

deneyimlerine göre farklılıklar içermektedir. Örneğin Nasyonel Sosyalizm‟i yaĢamıĢ 

Almanya‟da iletiĢim araçlarının devletten bağımsızlığına özel bir önem verilirken 

Fransa‟da görev yapması gerekenin asıl devlet olduğu anlayıĢı uzun süre egemen 

olmuĢtur. Türkiye‟de yayıncılık sisteminde daha çok Avrupa model alınmıĢ ve Türkiye 

Radyo Televizyon (TRT) kurumu ile kamusal yayıncılık yapılmaya çalıĢılmıĢtır.  

 

Liberal görüĢün egemen olduğu ABD gibi ülkelerde devletin faaliyet alanı daraltılmıĢ 

ve devlet sadece çeĢitli hizmetlerin yürütülmesinde düzenleyici bir rol oynamıĢtır. 

Korumacı görüĢlerin hâkim olduğu Fransa, Ġngiltere gibi ülkelerde ise toplumun bütün 

ihtiyaçlarını cevaplandırmakta kendisini yükümlü tutan devletin etkinlik alanı daha 

geniĢ tanımlanmıĢtır. ĠĢte bu korumacı politikaların benimsendiği ülkelerde kamusal 

yayıncılık uzun süre etkin olmuĢtur.     

 

1980‟li yıllarda tüm dünyada artan küreselleĢme eğilimi ve bunun beraberinde ortaya 

çıkan yeni ekonomik ve politik oluĢumlar, kamusal yayıncılığın varlığını sürdürmesini 

sağlayan maddi kaynaklarının kısıtlanması, yayın politikalarını Ģekillendiren ideolojinin 

terk edilmesi ve yeni iletiĢim teknolojileri ile oluĢan yeni medya ortamında kamusal 

yayıncılık modeli uygulamaları hayli zayıflamıĢtır. Böylelikle, iletiĢim sistemlerinde 

kamusal yayıncılığı da kapsayan yeni sistemlerin alt yapıları oluĢturulmaya 

baĢlanmıĢtır. 

 

ĠletiĢim politikalarındaki değiĢme üç baĢlıkta ele alınabilir: 

1. Devletlerin yayın tekeli oluĢturmaması,  

2. Devletlerin yasal kısıtlamalar getirmemesi veya müdahalesini en aza indirgemesi  

3. DeğiĢik sektörlerde faaliyet gösteren sermaye sahiplerinin yayıncılık sektörüne de  

girebilmesine olanak sağlanması. 

 

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren giriĢimciler için medya alanın tümüyle özgür 

bırakılması, yayıncılık sektörünü engelleyici ve kısıtlayıcı kuralların kaldırılması 
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yaklaĢımı, medya düzenlemesi alanında kuralların kaldırılması (deregulation), 

düzenlemenin kaldırılması veya serbestleĢme gibi kavramlarla tanımlanmaktadır.  

 

Oysa uygulamalar da göstermektedir ki, yayıncılık alanında kimi kurallara ihtiyaç 

vardır. Medya sahipliği konusunda herhangi bir kısıtlama olmadığı takdirde, büyük 

sermayeye sahip kiĢi veya Ģirket grupları yayıncılıkta tekel oluĢturmaktadır. Küçük 

basın kuruluĢlarının, farklı görüĢlere, dinlere veya etnik kökenlere sahip medyanın 

yaĢam Ģansını ortadan kalkabilmekte, iletiĢim özgürlüğü zedelenmektedir. Ayrıca, 

küreselleĢmenin artan ivmesinin de etkisiyle ulus devlet sınırları önemsizleĢmiĢ gibi 

görünse de ülkelerin güvenliği hâlâ önemli bir konu olarak varlığını sürdürmektedir. 

ĠĢte bu gibi nedenlerle ülkelerin kitle iletiĢim alanını kendi yasaları ve toplumsal 

ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeleri gereği sürmektedir 

2.1.5.3. 1980’li yıllarda neo-liberal politikaların Türkiye’de yayıncılık 

alanına yansımaları 

Türkiye‟de 1980‟li yılların yayıncılık politikalarını askeri yönetimin egemen olduğu 

1980-1983 ve seçimler sonrasında iĢ baĢına gelen Anavatan Partisi (ANAP) 

Hükümeti‟nin iktidardaki dönemini kapsayan 1984-87 dönemini yayıncılık politikası 

açısından iki ayrı dönemde ele almak daha doğru bir değerlendirme olacaktır; çünkü 

askeri yönetimin yayıncılığa bakıĢ ve uygulamaları ile ANAP Hükümeti‟nin yayıncılık 

pratiğine değin algılayıĢ ve uygulamaları hayli farklı olmuĢtur. 1980-1983 döneminde 

Türkiye‟de yayıncılığın yapısal özellikleri açısından bir farklılık yoktur; aksine bir 

süreklilik olmuĢtur. Yayıncılığa iliĢkin yasal düzenleme yine askeri yönetim tarafından 

yapılmıĢ; TRT fiilen iĢgal edilmiĢ, devlet tekeli sürmüĢtür. Özellikle telekomünikasyon 

alanıyla iliĢkili olarak ve sayısal teknolojiye yönelme açısından düĢündüğümüzde dıĢa 

bağımlılık sürmektedir. Programlar, tümüyle devletin kontrolü altındadır ve yine de 

baĢta diziler ve filmler olmak üzere %30 oranında yabancı programlar 

yayınlanmaktadır. Planlama ve bütçe de, dönemin özelliği gereği, askeri hükümete 

bağlıdır (Kejanlıoğlu, 2004: 235). 

 

1984 yılında hazırlanan 5. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı‟nda, ülkenin her yerinden en az 

iki radyo istasyonunun rahatlıkla dinlenebilmesi, en az bir televizyon yayınının da net 

bir Ģekilde izlenebilmesi, çok kanallı televizyon yayınları için uydulardan yararlanılması 
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ve radyolink yapımının PTT‟nin sorumluluğunda olması öngörülmüĢtür. PTT‟nin 

Türkiye‟ye ait bir uydu fırlatma konusunda planlama çalıĢmaları 1986‟da baĢlamıĢtır 

(Mutlu ve Tuncel, 1996: 717). Böylelikle neo-liberal politikaların egemenliğine giren 

ülkemizde haberleĢme ve kitle iletiĢim alanlarının alt yapılarını güçlendirme çalıĢmaları 

baĢlatılmıĢtır. Zaten halkta yurt dıĢındaki TV yayınlarını izlemek için çanak antenlere 

ilgi göstermekte, çanak anteni sahipliği süratle artmaktadır. Ayrıca PTT de bu süreçte 

özelleĢtirme kapsamına alınmıĢtır.    

 

1985 yılında 2957 sayılı TRT Kanunu 19.Madde‟sinde yapılan değiĢiklikle “kurum dıĢı 

yapım”ların da TRT televizyonundan yayınlanmasına olanak sağlanmıĢtır. Dönemin 

baĢbakanı Turgut Özal‟ın “Ġcraatın Ġçinden” adlı bağımsız bir Ģirket tarafından 

hazırlanan programla hükümetin faaliyetlerini halka anlatması bunun ilk 

örneklerindendir. Ayrıca gazeteci M. Ali Birand ve ekibi tarafından hazırlanılıp sunulan 

haber-aktüalite programı “32. Gün” de bu kapsamdaki bir baĢka öncü programdır.  (Akt. 

Kejanlıoğlu, 2004: 259, Çelenk, 1998: 78) 

 

Daha sonraki yıllarda da TRT özel/ticari Ģirketlerden “kaset teslimi projeler” almaya ve 

yayınlamaya devam etmiĢtir. 1984-1988 yılları arasında Tunca Toskay‟ın genel 

müdürlük yaptığı ve Türk sinemasının da bunalımda olduğu yıllarda TRT Türk 

sinemasından yararlanma yoluna gitmiĢtir. Türk edebiyatının önemli eserleri “Eylül”, 

“ÇalıkuĢu”, “Dudaktan Kalbe” dizileri ve bazı belgeseller bu bağlamda yayınlanan 

programlardır. Böylelikle TRT‟nin dolayısıyla da devletin yapım ve yayıncılıktaki 

tekeli, yapım açısından esnetilmiĢtir. 

 

Kejanlıoğlu (2004: 261-262), 1983-1987 dönemi TRT yayıncılığında iki odak noktası 

olduğunu belirtir: Bunlardan ilki “… eskiden beri süregelen TRT‟nin hükümet yanlısı 

yayınları, siyasal partilerin tartıĢmalarının „tarafsızlık‟ ilkesine kilitlenmesi ve 

programlardaki siyasal-ideolojik yönelim bağlamında TRT‟nin yayın politikasıdır.” 

Diğeri ise, Meclis‟teki ve gazetelerdeki tartıĢmalarda konu edilmeyen, TRT‟nin teknik 

açıdan PTT‟yle iliĢkisi çerçevesinde yayıncılık ve telekomünikasyon alanlarının 

etkileĢimine ve TRT‟de artan özelleĢme ve tecimselleĢme eğilimine bakarak ayırt 

edebileceğimiz haliyle hükümetin gelecek-yönsemeli yayıncılık politikasıdır. 
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Dolayısıyla 1980‟lerin sonunda yayıncılık alanında ticarileĢmenin ilk adımları da 

atılmıĢtır.   

 

1980‟lerin sonu aynı zamanda gazeteler veya yazılı basın alanında sahiplik yapısının 

değiĢimidir aynı zamanda. Türk basının da artık kendisi de gazeteci olan köĢe yazan 

patronların
5
 yerine bankacılık, tekstil veya inĢaat gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren 

ve sanayinin farklı alanlarında sermaye birikimini baĢaran iĢ adamlarının gazete 

sahipliği talep ettiği ve satın almaya baĢladığı bir dönemin baĢlangıcıdır. Kıbrıslı 

iĢadamı ve Londra‟da kurulmuĢ olan Polly Peck‟in patronu olan Asil Nadir, 1988‟de 

önce Haldun Simavi‟nin elindeki Veb Grubu ile Tan ve Günaydın gazeteleri ve GeliĢim 

Grubu‟nu daha sonra da GüneĢ gazetesini satın aldı. Böylelikle Asil Nadir Türkiye‟deki 

basında % 30‟un üzerinde bir sahipliğe kavuĢmuĢtur. Erol Aksoy, Mehmet Emin 

Karamehmet ve Aydın Doğan gazete sahiplikleri iĢ adamları oldular (Topuz, 2003: 331-

340). Türk basınının sahiplik yapısındaki bu değiĢim daha sonraki yıllarda özel 

televizyonlara da yansıyacak; gazete sahipleri aynı zamanda TV ve radyolara da sahip 

olarak hem siyasal hem de ekonomik anlamda etkinlik alanlarını geniĢleteceklerdir. 

Basının sahiplik yapısındaki bu değiĢim kuĢkusuz gazetelerin yayıncılık politikalarına 

da yansıyacak; gazetelerin toplumsal-kültürel iĢlevleri de belirgin Ģekilde 

farklılaĢacaktır. Sözkonusu değiĢimler 1990‟lı yıllarda kendisini daha çok belli 

edecektir.   

2.1.6. Türkiye’de 1990’larda yayıncılık ortamı 

2.1.6.1. 1990’ların ekonomik ve politik iklimi 

1990‟lı yılların ekonomi-politiği, 1980‟li yılların ekonomi politiğinin devamı gibi 

görünse de gerçekte baĢka bir dönemin baĢlangıcıdır. Koalisyon hükümetleriyle bir 

taraftan siyasi istikrarsızlık egemen olmuĢ diğer taraftan ise yıkıcı ekonomik krizler 

                                                           
5
 Türkiye‟de Cumhuriyetin baĢlarından II. Dünya SavaĢı sonlarına kadar patron-gazeteci geleneği 

sürdürüldü. Gazete sahipleri gazetecilikten yetiĢmiĢlerdir: Yunus Nadi (Cumhuriyet), Necmettin Sadak 

(AkĢam), Halil Lütfü Dördüncü, Zekeriya ve Sabiha Sertel (Tan), Ahmet Emin Yalman (Vatan), Ali Naci 

Karacan (Milliyet), Sedat Simavi (Hürriyet) (Topuz, 2003: 329). 
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döneme damgasını vurmuĢtur. Kaya (2009) tarafından “1990‟lar Türkiyesi: Yeni krizler 

ya da elveda „istikrar‟” baĢlığıyla özetlenmiĢtir.  Ülke içinde yaĢanan bu çalkantılı süreç 

daha önceki dönemlerde olduğu gibi küresel bağlamdan bağımsız geliĢmeler değildir.  

 

1980‟lerin sonlarında Sosyalist blokta özellikle Gorbaçev yönetiminde hayata geçirilen 

yumuĢama politikaları Avrupa ve Amerika kıtasında olumlu geliĢmelere yol açmıĢtır. 

Ne var ki Sovyetlerin dağılması, VarĢova Paktı‟nın ortadan kalkması, Almanyaların 

barıĢçı bir Ģekilde birleĢmesi ve Avrupa‟ya yönelik komünist tehdidin sona ermesi her 

ne kadar soğuk savaĢ döneminin sonunu getirdiyse de, XIX. Yüzyıl‟dakine benzer yeni 

çatıĢma ve istikrarsızlık dinamiklerini tetiklemiĢtir. Bunları Ģöyle sıralamak 

mümkündür:  

i. Moskova denetiminin ve komünist ideolojinin bıraktığı boĢluğu saldırgan  

      milliyetçilik doldurmuĢtur;  

ii. Kuzey ve Güney‟e ilaveten, Avrupa‟nın batısı ile doğusu arasında açıkça 

beliren  

      ekonomik uçurum, kitlesel göç ve siyasal sığınma tehdidini de beraberinde    

      getirmiĢtir;  

iii. Avrupa‟nın doğusundaki ve yakın çevresindeki çatıĢmaları durdurmak bir 

yana,  

      ABD‟nin müdahalesi olmaksızın denetleyememesi dünya ölçeğindeki politik  

      ağırlığını sorgulanır kılmıĢtır;  

iv. Kuzey ile Güney arasındaki büyük ekonomik kalkınmıĢlık ve siyasal 

bütünlük  

      farklılıklarından uluslararası terörizm, Avrupa ve dünyadaki istikrarsızlık  

      kaynaklarına yenilerini eklemiĢtir (Sander, 2005: 585-586). 

 

Sovyetlerin dağılmasının bir diğer sonucu ise Amerika‟nın tek kutuplu dünyada 

Kuveyt‟i iĢgal eden Irak‟a rahatlıkla müdahale etmesidir. Körfez SavaĢı olarak da 

adlandırılan bu saldırı Irak‟ın Kuveyt‟ten çekilmesiyle son bulurken Irak bir daha 

toparlanamayacak düzeyde darbe almıĢ, Orta Doğu‟daki güç dengesi bozulmuĢtur. 

Türkiye ise bu savaĢtan son derece olumsuz yönde etkilenmiĢtir. Sınır ticareti bitmiĢ, 

petrol boru hattı kapanmıĢ ve petrol fiyatları hayli yükselmiĢtir.    
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Çevre ekonomilerinin içsel dalgalanmalarını 1997-1998 Doğu Asya krizi, Rusya, 

Brezilya, Türkiye, Arjantin gibi büyük ekonomileri sarsan finansal krizler izlemiĢtir. Bu 

bunalımlı dönemin son dalgası,  bunalımın Arjantin‟i terk ettiği 2002‟ye kadar 

uzanmıĢtır. Türkiye ekonomisi ise 1999 ve 2001‟de iki kriz içinden geçerek dip 

noktasına 2001 yılında vurmuĢtur. Öte yandan ise dünya ekonomisi için söz konusun 

olan 1998 çevriminin baĢlangıç yılı, Türkiye ekonomisinin Bretton Woods kurumlarının 

denetimi altına alındığı on yıllık bir baĢka dönemin de baĢlangıcıdır. 1990‟lı yılların 

büyük bir bölümünü etkileyen “popülizme ağır-aksak dönüĢ” süreci, 12 Eylül-Özal 

dönemlerinin Türkiye burjuvazisine armağan ettiği kazanımları tehdit etmeye 

baĢlamıĢtı. Popülizmi temelli, kalıcı bir biçimde tarihe gömmek isteğ,nden kaynaklanan 

ve “siyaset (veya devlet) ekonomiden elini çeksin” sloganıyla özetlenen yeni bir 

“yapısal uyum, reform ve istikrar” sürecine geçiĢ özlemi, 1998‟de imzalanan bir 

anlaĢmanın düĢünsel tabanını oluĢturmuĢtur. Çok geniĢ bir gündemle baĢlatılan “IMF‟li 

on yıl”, bu özlemi hayata geçirme fırsatı olarak benimsenip desteklenmiĢtir. Bu dönem 

boyunca makro-ekonomik politikalar tamamen IMF tarafından belirlenmekle kalmamıĢ; 

sosyal politikalar ve ekonominin yönetimini ilgilendiren kurumsal düzenlemeler de 

uluslar arası finans kapitalin üst örgütleri tarafından ĢekillendirilmiĢtir. Adalet ve 

Kalkınma Partisi (AKP) hükümetleri, Kemal DerviĢ‟in yönetiminde ve IMF‟nin 

rehberliğinde Ģekillendirilen “Güçlü Ekonomiye GeçiĢ Programını” devralmıĢ; 

sözkonusu programla ve sonraki IMF reçeteleriyle uyumlu çalıĢmıĢtır. ĠĢte bu 

nedenledir ki 1998-2007 yılları iktisadi ve sosyal politika alanları “farklı hükümetler, 

tek siyaset” olarak adlandırılmıĢtır (Boratav, 2009: 3)           

2.1.6.2. 1990’ların kitle iletiĢimi ortamı ve politikaları 

Türkiye‟nin ilk özel televizyon kanalıyla tanıĢması 3 Ağustos 1989‟da, Federal 

Almanya‟dan yayın yapan “Magic Box Incorporated” Ģirketi adıyla olmuĢtur. ġirket 7 

ġubat 1990‟da “Eutelsat” uydusundan iki kanal kiralamıĢ; Alman Posta ĠĢletmesinden 

de yayınlarını dağıtmak üzere Sat-1 stüdyolarıyla anlaĢmıĢtır. Magic Box yurtdıĢındaki 

yasal iĢlemlerini tamamladıktan sonra Türkiye‟ye yapacağı yayın için TRT kaynaklı 

iliĢkileri kurmuĢtur. Magic Box‟ın ilk genel müdürü, TRT Televizyon Dairesi eski 

baĢkanı Tunca Toskay olmuĢtur. ġirketin kurucuları Cem Uzan ve Kuno Frick adlı 
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kiĢilerdir; dönemin CumhurbaĢkanı Turgut Özal‟ın oğlu Ahmet Özal da 19 Aralık 1990 

yılında Magic Box Ģirketine yasal olarak ortak olmuĢtur (Cankaya, 2003: 277). Magic 

Box‟ın yayınlarıyla birlikte daha sonraki iletiĢim araĢtırmalarında iĢaret edileceği üzere 

yayıncılık alanında devlet tekeli kırılmıĢ, yeni bir yayıncılık dönemi baĢlamıĢtır. Özal‟ın 

“anayasanın bir kere delinmesiyle bir Ģey olmaz” sözünün bir yansıması olarak da kabul 

edilebilecek özel yayıncılık aynı zamanda yayıncılık alanında hiçbir düzenleme 

yapılmadan baĢlamıĢ oldu.  

 

1980‟li yıllarda baĢlayan neo-liberal politikaların yayıncılık alanında da hayata 

geçirilmesiyle 1990‟lı yıllar gibi kısa bir dönem içerisinde hayli farklı bir görünüme yol 

açmıĢtır. 1990‟lı yılların sonunda Türkiye‟de 16‟sı ulusal günlük gazete olmak üzere 

3500 kadar gazete ve dergi yayın hayatındadır. Aynı zamanda bu dergi ve gazeteler 

basın alanına aktarılan sermaye sonucunda hayli ileri bir teknolojiyle hazırlanmaktadır. 

Türkiye açısından hayli ilginç ve önemli olan diğer nokta ise yayıncılık alanındadır; 

30‟dan fazlası ulusal olmak üzere 1150 civarında radyo ve 16‟sı ulusal, 15‟i bölgesel ve 

230‟u yerel olmak üzere 261 televizyon kanalı etkinlik göstermektedir (Akt. Kaya 2009, 

Mediascape Türkiye ‟98, 1998). Yayıncılık tekelinin kırılmasından yaklaĢık on yıl 

sonrasında yayıncılık alanında böylesi bir nicel geliĢim kuĢkusuz olumlu yanlarının yanı 

sıra pek çok olumsuzluğu da içinde taĢımaktadır. Ayrıca yasal bir düzenleme 

olmaksızın de facto Ģekilde baĢlayan yayıncılık ise ayrı bir tartıĢma konusu olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. 

 

Türkiye‟de medya alanında böylesi hızlı geliĢme kuĢkusuz Mutlu ve Tuncel‟in (1996) 

Ģu analizleriyle açıklanabilir:  

TümleĢik küresel Pazar, kolonileĢmiĢ üretim ve ulusaĢırı Ģirketlerin iĢleyiĢi ile 

nitelenen bu yeni dünya düzeninin oluĢturucu unsurlarından biri de küresel bir 

telekomünikasyon ağıdır. Tüketimin aynileĢtirildiği küresel pazarın birimleri 

arasında anında bilgi alıĢveriĢinin gerekliliği, üretim ve tüketimin 

eĢgüdümlenmesi zorunluluğu, ulusaĢırı Ģirketlerin kendi içlerinde anında ve 

karĢılıklı bilgi iletiĢimine gereksinim duymalarına telekomünikasyon alanında 

bu gerekliliklerine yanıt verecek bir geliĢmeyi zorunlu kılmıĢtır. Yirminci 

yüzyılın son çeyreğinde gerçekleĢen telekomünikasyon devrimi, oluĢmakta olan 



35 
 

yeni dünya düzeninin bu gereksinimlerini karĢılama amaçlı olarak ortaya 

çıkmıĢtır. 

Enformasyon teknolojileri alanındaki dönüĢümün temelinde daha önceden ayrı 

ayrı faaliyet gösterdikleri kabul edilen telekomünikasyon, radyo televizyon 

yayıncılığı ve bilgi iĢlem endüstrilerinin yöndeĢmesi bulunmaktadır. Bu 

yöndeĢme, hem sözkonusu endüstrilere yeni ürün ve hizmet alanları açmıĢ, hem 

de bu sektörlerle ilgili yasal düzenlemelerin gözden geçirilerek deregülasyona 

gidilmesini getirmiĢtir” (Mutlu ve Tuncel, 1996: 712-713) 

KüreselleĢme akımı ve ulus-aĢırı iĢleyen Ģirketlerin talepleriyle Türkiye‟nin 

telekomünikasyon alt yapısının iyileĢmesi ve medya kuruluĢlarının nicel anlamdaki 

artıĢına rağmen siyasal ve toplumsal alanda demokratikleĢme, halkın eğitim düzeyinde 

artıĢ veya ülke içindeki bölgesel farklılığın giderilmesi yönündeki iyileĢtirmeler aynı 

oranda gerçekleĢtirilmemiĢtir. Aksine emek üzerinde sömürü ve baskı artmıĢ, sendikalar 

ortadan kaldırılarak iĢ güvenliği azaltılmıĢ; her alanda rekabet özendirilmiĢ bununla 

birlikte eĢit ve adil rekabet koĢulları da oluĢturulmamıĢtır.    

 

Türkiye‟de de 12 Eylül “mağdurlarının” bir “demokratikleĢme” paketinde 

anlaĢmalarıyla kurulan DYP-SHP hükümetinin vaatlerinin ancak çok küçük bir 

bölümünü gerçekleĢtirmiĢtir. Önce, söz verilen demokratik, yeni anayasa fikrinden 

vazgeçilmiĢ; anayasayı düzeltme adına yapılan tek değiĢiklik, radyo ve televizyondan 

devlet tekelinin kaldırılması olmuĢtur. Türkiyenin mevcut siyasal yaĢamına son verecek, 

neo-liberal politikaların uygulanması için zeminin hazırlanmasına ideolojik düzlemde 

en büyük desteği sağlayacak yeni bir medya düzeninin yolu böylelikle açılmıĢtır. Yeni 

medya düzeni, farklı bir anlatımla, “küreselleĢtiği” öne sürülen “yaĢam ve siyaset 

yapma tarzlarının” Türkiye‟de yerleĢmesinin temel araçlarından birisi, özel/ticari medya 

kuruluĢları, özellikle de televizyonlar aracılığıyla oluĢturulmuĢtur (Kaya, 2009: 243-

244). 

 

TRT televizyonu, Magic Box‟ın yayın hayatına girdiği ilk yıllarda onunla bir rekabete 

girme gereği duymazken, süreç içerisinde kendini özel kanallarla rekabet içerisinde 

bulmuĢ ve program formatlarında değiĢikliğe gitme zorunluluğunda hissetmiĢtir. TRT 
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özellikle halkı yeterince eğlendirmemesi ve program yelpazesindeki seçeneklerin sınırlı 

olmasıyla eleĢtirilmiĢtir. TRT televizyonu dramatik yapımlarında, arka planda sürekli 

gözetilmekte olan dayanıĢma, bilgelik, tokgözlülük gibi ortak yaĢam dünyasına iliĢkin 

“mütevazi” mesajların, nüfusun oldukça geniĢ bir kısmı kırsal kesimde yaĢayan, 

değerlerinde muhafazakar bir toplum bakımından da hala sahiplenilecek bir yayıncılık 

anlayıĢını sürdürmeye devam etmektedir (Çelenk, 2005: 145). Özel/ticari medya 

kuruluĢları ise gerek medya program türleri gerekse de programların aktörleri açısından 

TRT‟den hayli farklı bir çizgi izlemiĢ; sıra dıĢı, kamusal yayıncılıkta temsil Ģansı 

olamamıĢ, sansasyon yaratan ve liberal değerlere sahip kiĢileri ekranlara konuk etmiĢtir. 

Farklı bir anlatımla özel TV kanalları neo-liberal değerleri anlatma ve benimsetme 

misyonu doğrultusunda bir yayıncılık politikasına yönelmiĢtir. 

 

Gazeteler de benzer bir liberal anlayıĢı benimsemiĢtir. Kozanoğlu‟nun (1995: 114) 

ifadesiyle “gerçekte değiĢenleri, aslında değiĢmeyenleri, değiĢim adına pazarlanan her 

Ģeyi, tüm yeni değerleri, rüzgâr yönündeki tüm toplumsal eğilimleri, neredeyse eksiksiz 

biçimde bulabilirsiniz Sabah
6
 sayfalarında” derken gerçekte gazetelerde yansımasını 

bulan toplumdaki toplumsal ve kültürel değiĢmelerdir; değiĢimin itki gücü ise neo-

liberal politikalardır. Medya tarafından ekilmeye çalıĢılan söz konusu yeni değerler ise 

kapitalizmin ulaĢtığı üretim kapasitesine paralel tüketim alıĢkanlığı ve toplumsal 

yaĢamın her alanına hâkim olması istenen rekabet ortamıdır. Kozanoğlu‟nun (1995: 

117) konuyla ilgili değerlendirmesi de Ģöyledir:  

… malum rüzgarlar, tüketime dayalı statü sembollerini önplana çıkardı. Tüketim 

güçleriyle ve bu gücün getirdiği havayla toplumsal statü arayanlar ki çoğunlukla 

finans sektörünün üslendiği kent merkezlerinde yaĢıyorlar, yeni değerlere 

sarıldılar. Yeni değerlerin sözcüleri de, kentli tüketicilerden aldıkları destekle, iĢi 

önce „ne kadar tüketirseniz o kadar kentlisiniz‟ muhabbetine, daha sonra da 

„kent değerleri‟ söylemine vurdular.     

                                                           
6
 Kozanoğlu (1995) Sabah gazetesi üzerinden analizler yapar ancak metnin sonunda Sabah gazetesinin 

aslında dönemin gazetecilik anlayıĢını temsil eden bir gazete olarak temsili anlamda kullandığını, diğer 

gazetelerin yayıncılık politikasının farklı olmadığını ifade eder. Ayrıca Rıfat Bali‟de (2007: 207) Sabah 

gazetesine iliĢkin benzer bir tespitte bulunmakta ve “Özal‟la baĢlayan yeni dönemin özelliklerini en önce 

ve en iyi kavrayan gazete Sabah‟tır” demektedir. 
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1980 sonrasında Türk basınındaki yapısal dönüĢümleri değerlendiren araĢtırmacı Rıfat 

Bali (2007: 229-230) de “… serbest piyasa ekonomisi sayesinde topluma yerleĢen 

„ekonomik bilinç‟le önce ekonomi basını serpilip geliĢti. Buna paralel olarak günlük 

gazeteler de… artan bir oranda sayfalarını ekonomiye ve ekonomiden sorumlu köĢe 

yazarlarına ayırmaya baĢladılar” derken ekonomi haberlerinin gazetelerde artan 

önemine dikkat çekmektedir. Bali (2007: 230) gazetelerdeki yapısal dönüĢümlere değin 

tespitini daha da geniĢletmekte ve Ģöyle sürdürmektedir: “Yıllar geçtikçe „daha iyi 

yaĢamak‟ bireyler için eriĢilmesi gerçekten öncelikli amaç olunca gazetelerde ekonomi 

sayfasının dıĢında baĢka sayfalara da rastlanmaya baĢladı. „Gusto‟, „Life Style‟, 

„YaĢam‟ veya „Tarzı Hayat‟ adlarını taĢıyan sayfalarda moda, toplumun önde gelen 

kiĢileri, revaçta olan lokantalar” hem hafta içi hem de hafta sonlarında gazetelerde ve 

özellikle eklerinde sıklıkla yer verilen konular oldu. 

 

Türk basınındaki yapısal dönüĢümlerden biri de köĢe yazarlarının konu ve 

üsluplarındaki değiĢimdir. Cansen (1998) söz konusu değiĢimi „„yazının konusu 

kendisi'' olmak kavramıyla açıklamaktadır; ona göre “bu hale düĢmüĢ yazarlarımızın, 

yediği, içtiği, gezdiği, dinlediği, seyrettiği, kızdığı, sevdiği, karısı, oğlu, kızı, doktoru, 

diĢçisi, köpeği, kedisi, arabası, silahı, CD çaları veya cep telefonu bizatihi „konu'dur”. 

Mehmet Barlas da (1996) köĢe yazarlarını değiĢen üsluplarını kendi dönemi köĢe yazısı 

geleneğiyle kıyaslayarak Ģöyle demektedir:  “Ġlgi çekici bir olay var Türk yazılı 

basınında. Yeni kuĢak köĢe yazarlarını eskilerden farklı kılan olay, bu yeni kuĢak 

üyelerinin rahatça „ben‟ diyebilmeleri.… günlük yaĢamlarındaki, ruhsal hayatlarındaki 

iniĢ ve çıkıĢların, önemli siyasi ve toplumsal olaylardan daha önemli olduğunu anlatıyor 

okurlarına bu genç kuĢağın üyeleri.” 

 

Türk basının içeriklerinde görülen değiĢimler sadece gazetelere özgü değildir; radyo ve 

televizyonlarda da benzer değiĢimler yaĢanmıĢtır. TRT radyolarının Türkçeyi hayli 

düzgün ve özenli kullanan spikerlerinin aksine özel radyolarda hayli bozuk bir Türkçe 

yayın yapılmaya baĢlanmıĢ, söz programlarını ağırlığı azalarak müzik programları ve 

ağırlıklı olarak da popüler müzik türlerine ağırlık verilmiĢtir. Televizyonlarda ise 

magazin programlarını sayısı artmıĢ ancak söz konusu magazin manken, popüler ses 

sanatçısı veya oyuncuların aĢk iliĢkileri, skandalları, giyim-kuĢam veya gece hayatlarını 
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konu edinmenin ötesine geçememiĢtir. Magazin programlarının nicel olarak artıĢının 

yanı sıra 1990‟lardan sonra haber bültenlerinin bizatihi kendileri de magazinleĢmiĢtir. 

Haberler canlandırma, müzik, animasyon gibi içeriklerle donatılmıĢ; haber içerikleri ise 

ülkenin ekonomik, politik ve toplumsal açılardan önem taĢıyan olay ve geliĢmelerden 

ziyade magazin dünyasının ünlülerine veya söz konusu olayların magazinsel boyutlarına 

yoğunlaĢılarak haberleĢtirilmiĢtir.  

 

1990‟lı yılların radyo, televizyon ve gazete içeriklerinin böylesi bir erozyona uğraması 

1980‟li yılların sonunda basının mülkiyet yapısının değiĢimi ve medya sektöründeki 

yatay, dikey ve çapraz tekelleĢmelerin bir sonucudur. Sönmez (2004: 40) 1980‟lerin 

sonlarında baĢlayan ve 2000‟lere taĢınan medyadaki tekelleĢme sürecinin kilometre 

taĢlarını Ģöyle sıralamaktadır:  

1. Siyasal arenada medya desteğine talep;  

2. Promosyonla büyüme;  

3. Özel TV‟ye geçiĢ;  

4. 1989-1993, 1995-2000 dönemi hızlı büyüme konjonktürü;  

5. Dağıtımda, reklamda kartel anlaĢmaları;  

   6. Anti-sendikal mutabakat.    

2.1.7. Türkiye’de 2000’li yıllarda yayıncılığın durumu 

2.1.7.1.2000’li yıllarda ekonomik ve politik geliĢmeler 

1990‟lı yıllar yalpalayan bir ekonomik büyüme devresidir. Özellikle finansal 

serbestleĢme ve dünya ekonomisine eklemlenme doğrultusunda ekonominin disiplin 

altına alınması ve neo-liberal ilkeler temelinde yapısal dönüĢümün hızla 

gerçekleĢtirilmesi konusundaki kararlılık, 1998-2008 dönemindeki IMF gözetimine 

zemin sağlamıĢtır. Ne var ki IMF gözetiminde uygulanan politikalar ekonomiyi kısa 

aralıklarla finansal krizlere sürüklemiĢ, reel ekonomi ve bir bütün olarak toplum 

derinden etkilenmiĢtir. Finansal ve ekonomik kriz, siyasette de radikal değiĢikliklere yol 

açarak neo-liberal akım ile Ġslamcı düĢünceyi bağdaĢtıran AKP‟yi Ekim 2002 genel 

seçimleri ardından iktidara taĢımıĢtır (Sönmez, 2009:71). 
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2002 seçimlerinde % 34,4 oyla parlamentoda % 66 oranında temsil hakkını elde 

ederken, 2007 seçimlerinde de % 46,6 oyla parlamentodaki sandalyelerin % 62‟sine 

sahip olma olanağına kavuĢmuĢtur. 2007 seçimlerinden kısa süre sonra Abdullah Gül, 

AKP‟nin önemli bir ismi ve bir önceki AKP hükümetinin DıĢiĢleri bakanı Abdullah Gül 

Türkiye‟nin 11. CumhurbaĢkanı olarak seçilmiĢtir. Böylelikle AKP yargı, Devlet 

Denetleme Kurulu, YÖK ve üniversiteler gibi ülke için önemli kurumlara atama 

yetkisiyle siyasal ve sosyal gücünü daha da derinleĢtirmiĢtir. 

 

AKP hükümetlerinin 2002-2007 dönemindeki ekonomi politikalarının temel unsurları, 

sıkı maliye politikasıyla bütçede milli gelirin % 6,5 gibi yüksek bir oranla faiz dıĢı 

sağlanarak dıĢ borç ödemelerinin yürütülmesi, sıkı para politikasıyla enflasyonun 

düĢürülmesinin öngörülmesi ile düĢük kur ve yüksek faiz politikasıyla kısa vadeli 

sermaye hareketlerinin (sıcak para) ülkeye çekilmesi öngörülmüĢtür. AKP iktidarı, bu 

politikaları uygulamaya koymuĢ, sıcak paranın ülkeye çekilmesi amacına odaklanmıĢ ve 

ekonominin büyümesini tümüyle sıcak parayla geniĢlemeye bağlamıĢ; bu politikaların, 

dıĢ ticaret açığının tırmanmasından baĢka bir sonuç vermeyeceği için de cari açığı 

kapatma adına ülkenin en büyük kamu kuruluĢlarının yabancı sermayeye satıĢına 

yönelmiĢtir. Böylelikle AKP iktidarındaki Türkiye, yabancı sermayenin, kısa vadeli 

sermaye hareketleri kaynaklı dıĢ yatırımları ve dıĢ borç yükünün büyük artıĢ gösterdiği 

bir döneme girmiĢtir. Bu dönemde ülkeye gelen kısa vadeli sermaye, milli gelirin % 

25‟ini aĢan bir miktara ulaĢmıĢtı ve bu ortamın ulus aĢırı sermayenin beklentilerini 

bütünüyle karĢıladığı ortadadır (Ataay ve Kalfa, 2009: 319).     

 

AKP‟nin ekonomi politikaları Türkiye‟deki büyük sermaye grupları tarafından da 

benimsenmiĢ; muhalefet edilmemiĢtir. Mustafa Sönmez‟in (2008)  konuyla ilgili 

değerlendirmesi Ģöyledir: 

“TÜSĠAD optiğinden hadiselere baktığımızda, onlar için öncelik “istikrar”. 

Yani sermaye birikimi sürecinin aksamadan sürmesi için gerekli ekonomik ve 

siyasi iklimin yeniden üretiminin sağlanması, gerilimlerle aksamaya 

uğramaması. Öncelikle, son yılların sermaye birikimi modeli olan sıcak para 

giriĢine dayalı model, sıcak parayı ve beraberinde doğrudan yabancı sermaye 

giriĢini ürkütmeyecek bu iklimi daim kılmayı gerektiriyor. TÜSĠAD‟ın asli 
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unsurlarını baĢta olmak üzere, artık bütün kalburüstü sermayeyi, bu dıĢ kaynak 

giriĢi çok ilgilendiriyor; Türkiye‟nin sermaye hareketlerinde tercih edilir 

ülkeler arasında olması onları çok ilgilendiriyor. Çünkü tekil sermayedarlar 

olarak, dıĢ kaynak kullandılar. DüĢük faizli ve düĢük seyredecek döviz kuruna 

güvenerek, bunu fırsat bilerek borçlandılar. Koç bile TüpraĢ‟ın özelleĢtirme 

ihalesini almak için dıĢ kredi kullandı. ġimdi o kredinin taksitlerinin kazasız 

belasız ödenmesi için döviz kurunun dalgalanmaması gerekiyor
7
…” 

 

Ataay ve Kalfa da süreci (2009: 320) “Kısa vadeli sermaye hareketlerinin ülkeye 

çekilmesi, bir yandan uzun süredir oldukça yüksek oranlarda seyreden enflasyonun 

kontrol altına alınmasını sağlarken, bir yandan da ithalatı ucuzlatarak orta ve üst 

sınıfların tüketimini kamçılıyor ve ekonomide geniĢletici etkiler yaratıyordu” Ģeklinde 

tanımlamaktadırlar.  

2.1.7.2. Türkiye’de 2000’lerin yayıncılık ortamı: yoğunlaĢma ve ticarileĢme  

Türkiye‟de medyayı 2000‟li yılları da içerecek Ģekilde konu alan çalıĢmalarda 

medyanın sahiplik yapısındaki değiĢme ve bu değiĢimin medya içeriklerine nasıl 

yansıdığı özel bir önemle ele alındığı görülmektedir. Batılı toplumlarda olduğu gibi 

medya kuruluĢlarının sahiplerinden/patronlarından bağımsız olarak iĢleyen medya 

profesyonellerinin editoryal bağımsızlığa ve özerk çalıĢma koĢullarına sahip olmadığı 

dolayısıyla haber, dizi filmler, talk show gibi pek çok program tür ve içeriğinin 

yönetimden etkilendiği öne sürülmektedir. Söz konusu etki ise sahiplik yapısı, piyasa 

dinamikleri ve siyasal iktidarla iliĢkiler üçgeninde analiz edilmektedir  (DağtaĢ, 2006; 

Kaya, 2009; Çelenk, 2005; Adaklı, 2006; B. DağtaĢ, 2009).  

 

Sönmez (2004: 35) medyanın neden sahiplik yapısı, piyasa dinamikleri ve siyasal 

iktidar üçgeninde analiz edildiği –ve edilmesi gerektiğine de- yanıt oluĢturacak Ģekilde 

medyadaki yoğunlaĢmanın nedenlerini Ģöyle ifade etmektedir:  

“1980‟ler Tükiye‟sinde, sermayenin medyaya giriĢini özendirecek yeterli 

neden oluĢmuĢtu. Neydi bu neden? „Dördüncü‟ gücü paylaĢma, siyasi 

çevrelerde itibar görme ve gerektiğinde elindeki silahı savunma, yeri gelince 

                                                           
7
 http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=13504 
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saldırı amaçlı kullanma. Bu sayede diğer sektörlerdeki yatırımların 

etkinliğini artırma (devlet ihaleleri alma, özelleĢtirmelerde pay alma, devlet 

bankası kredilerinden yararlanma vb.), devlet teĢviklerinden ve diğer 

rantlardan öncelik kapma medyayı kullanarak pazarlama faaliyetlerini 

artırma, finans sektörünün gözde olduğu 1980 sonrası dönemde itibar, 

güven isteyen finansçılıkta medyadan yararlanma. Öyle ki, finans, medya, 

telekomünikasyon, hatta hipermarketçilik alt dalları, belli bir büyüme 

modelinin ayaklarını oluĢturmaya baĢladılar.” 

 

Çelenk (2005: 124) ticari televizyon giriĢiminin program tercihleri ve sunuĢ tarzlarının 

baĢladığı günden itibaren TRT programcılığından hayli farklı bir karaktere sahip 

olduğunu belirtir.    

 

Türkiye‟de özel medya kuruluĢları özellikle de televizyon kanalları ilk yayına 

baĢladıkları günlerden 2000‟li yılların sonuna ulaĢan süreçte en fazla sayıda izleyiciyi 

çekme amaçlı olarak yerli ve yabancı filmler, müzik, Ģov, eğlence programları, 

yarıĢmalar, talk-show‟lar ile starlaĢan gazetecilerin “anchorman” veya “anchorwoman” 

olarak adlandırıldığı hareketli ve sansasyonel haber programları yayınlamaya 

yönelmiĢlerdir. Örneğin yılbaĢını evlerinde geçirenler ilk kez 1990 yılını 1991‟e 

bağlayan gece televizyon yayınlarında tercih yapma imkânı buldular: TRT‟nin klasik 

eğlence anlayıĢında değiĢiklik olmazken, Magic Box, 8 dansözü, ünlü ekran yasaklıları 

ve sansürsüz yayını ile rekabete ağırlığını koymuĢtur (Çelenk, 1994: 129-130). Özel 

kanallar özellikle ilk yıllarında TRT ekranlarında yer bulamayan kiĢileri; TRT‟de 

yayınlanmayacak program formatlarını yayınlamıĢlardır. Bu yayıncılık politikası 

TRT‟den net olarak farklı bir anlayıĢı benimseyeceklerinin ve devlet kanalıyla da bir 

rekabete gireceklerinin iĢaretleri olmuĢtur. Burada hedeflenen de en fazla izlenme 

oranıyla reklam pastasından en büyük payı almaktır. DağtaĢ (2009: 84) medyanın içinde 

bulunduğu bu rekabet ortamını “Reyting ve dolayısıyla reklam alan bir format, tüm 

yaygın televizyon kanalları için de, reklam pastasını paylaĢmanın ve rekabetin yolu 

olarak görülmektedir. Sonuç olarak ticari yayıncılıkta, medya içeriklerini belirleyen 

reklamcılık sektörü olmaktadır” ifadesiyle özetlemektedir. 
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Çelenk (2005: 124-125) Ellis‟in kullandığı “akıĢ” kavramını takip eder.  

“Televizyon yayın akıĢının bir anlatı gibi örgütlendiği savı, yayın akıĢının 

sadece baĢlıkların analizinden bile çeĢitli çıkarsamalar yapılmasına izin 

vermektedir. Günlük yayın akıĢı, bir yandan kendi içinde belirli bir anlatısallık 

taĢıyan bir öykü gibi kurgulanırken bir yandan da öykünün ulaĢtığı dıĢ dünyada, 

izleyicinin gündelik yaĢamının kültürel ve sosyo-ekonomik ritmi ve karakteristik 

özellikleriyle asgari bir uyum sağlamaya çalıĢır. AkıĢın kapsadığı tekil 

programlar, türsel karakterleri ve içerdikleri imgesel yaĢantılar bakımından 

„gerçek‟ dünya ile paralellikleri olan bir öyküyü, hem kendi içlerinde hem de 

dikey boyutta –birbirleriyle olan bağlantıları aracılığıyla- kurgulamak 

durumundadır. Bu anlamda yayın akıĢı, adeta paralel bir kurgu içeren iki farklı 

öyküyü çakıĢtırmaya çalıĢmaktadır.” 

 

Çelenk‟in 2005 yılında yayınladığı kitabındaki yerli dizilerin konularına göre tasnifi 

Ģöyledir: 

1. Aile dizileri: Belli bir aile temel alınarak, aile üyeleri, akrabalık ve onların 

sosyal çevrelerinde yaĢanan iliĢki ve çatıĢmalar ekseninde ilerleyen diziler. 

2. Cemaat dizileri: Kentlerin apartman ve mahalle gibi yaĢam alanlarındaki, 

cemaat iliĢkilerini konu alan diziler. 

3. ġarkıcı-sanatçı dizileri: Ünlü bir Ģarkıcı ya da sanatçının ana karakter olarak 

merkeze alındığı ve çoğu kez onun yaĢam öyküsünden ya da popüler bir 

Ģarkıcının sözlerinden esinlenerek geliĢtirilen diziler. 

4. ÇalıĢma yaĢamını ve iĢ iliĢkilerini merkeze alan diziler: Genellikle polis, 

hukukçu ya da medya mensubu olan eğitimli, orta ya da üst-orta sınıftan 

insanların belli bir „suç‟ olayını aydınlatmak üzere verdikleri mücadeleleri, bu 

mücadele kapsamında karĢı karĢıya kaldıkları riskleri ve iĢ çevrelerindeki diğer 

insanlarla olan iliĢkilerini anlatan diziler. 

5. „Zenginler‟in yaĢamlarının konu edildiği diziler: Üst ya da üst-orta sınıftan 

insanların aĢk, para ve iktidar mücadelesi çerçevelerindeki iliĢkilerini iĢleyen 

diziler. 
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Bu tasnife bir alt tür olarak 2000‟lerin son yıllarında edebiyat uyarlamalarını da 

eklemek gerekir; 2008 yılında ReĢat Nuri Güntekin‟in “Yaprak Dökümü” adlı eserinin 

gösterimiyle baĢlamıĢ, bu çalıĢmada da konu edindiğimiz üzere AĢk-ı Memnu ve 

Dudaktan Kalbe gibi romanlar dizi olarak uyarlanmıĢ, ancak dizilerde dönemi yansıtma 

kaygısı güdülmeksizin Ġstanbul kentinde ve modern yaĢam içerisinde romana da 

göndermelerde bulunan anlatılar kurulmuĢtur. Dönemi yansıtma kaygısı olmaksızın 

yapılan TV uyarlamaları pek çok eleĢtirinin hedefi olmuĢ, tümüyle reyting kaygısı 

taĢıdıkları ve romanların edebi değerlerini yozlaĢtırdıkları için eleĢtirilmiĢlerdir. Hakkı 

Devrim
8
 “… Behlül‟ün öteden beri yaĢadığı, babası bildiği amcasının evinde, onun genç 

ve güzel eĢi Bihter ile bir olup (… aĢk yapmaya), bana kalırsa hiç utanmadan, 

sıkılmadan seviĢmeye kalktıklarını gördükçe inanır mısınız ciddiyetle ve fena halde 

sinirleniyorum.” Ġfadesiyle romanın uyarlanma tarzına tepkisini dile getirmektedir ne 

var ki yazının devamında “kendi kendime öfkeleneceğime bu hali birileriyle ve yüksek 

sesle konuĢmak, tartıĢmak istiyorum. Aklımdan aslında beğenerek seyrettiğim Beren 

Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ‟u mesela bir televizyon programında karĢıma alıp, dizide 

canlandırdıkları kiĢiliklerine seslenerek, bu rezaletin hesabını onlardan sorayım 

diyorum.” derken Türk basınının bir duayeni önemli bir soruna iĢaret etmekle birlikte 

kaynağını yanlıĢ yerde aramaktadır.   

 

RTÜK ise romanın orijinalinde de var olan aĢk iliĢkisini unutarak AĢk-ı Memnu dizisini 

“Türk toplumunun aile değerlerine uygun olmama” gerekçesiyle iki kez uyarmıĢtır. ĠĢte 

bu noktada Hasan Bülent Kahraman‟ın bir analizi, Türk medyasının yoğunlaĢma ve 

ticarileĢme ile geldiği noktanın beraberinde ama aynı zamanda ötesine de taĢıyarak 

televizyona iliĢkin farklı bir yapısal soruna iĢaret etmektedir.    

 

Kahraman (2003:159-160) Ġkinci Bahar dizisini değerlendirme amacıyla kaleme aldığı 

bir yazısında, söz konusu diziye yönelik ilgiyi YeĢilçam‟ın melodramlarına alıĢkın 

izleyici kitlesinin böylesi bir ilgi göstermesinin doğal olduğunu; TV‟lerde 

yayınlanmakta olan mevcut dizilerin aslında YeĢilçam melodramlarının bir devamı 

olduğunu öne sürer. Kahraman, yazısının devamında TV‟ye iliĢkin baĢka bir tespitte 

                                                           
8
 12 Nisan 2009 tarihli “AĢk-ı Memnu” dizisinin iki genç oyuncusuna hesap sorabilmek istedim baĢlıklı 

köĢe yazısı 
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bulunur; ona göre 19. Yüzyıl romanı bir yerlerde alttan alta devam etmektedir. Bunu 

sağlayansa televizyondur. Kahraman (2003: 161) bu savını da Ģöyle 

gerekçelendirmektedir.  

Televizyon dizilerinin „iĢlediği konular‟, geliĢtirdiği yapı, kurguladığı 

gerçek tam da buraya oturuyor ve belli görsel olanakları kullansa da bu 

söylem 19.yüzyıl romanının yapısal özellikleriyle tıpa tıp örtüĢüyor. Aynı 

serüven anlayıĢı, aynı entrika mantığı, aynı heyecan dozu bu dizilerin 

izleyenleri kıskıvrak yakalamasında etken oluyor. Bu yanıyla bu diziler, 

gene 19. Yüzyılda basının geliĢmesiyle birlikte ortaya çıkan „tefrika‟ 

anlayıĢına da yaslanıyor. „Arkası yarın‟a bırakılan bu anlatım tekniği önce 

basında ardından radyolarda görüldü, Ģimdi televizyonda çıkıyor karĢımıza. 

Böyle bir mekanizmanın her Ģeyden önce merakı ayakta tutacak, entrika ve 

serüvene dayanan bir yapıya oturmasından daha doğal bir Ģey olamaz. Öteki 

yazınsal öğeler bundan sonra gelecektir.    

 

AĢk-ı Memnu dizisinin temsil ettikleri bağlamında Türkiye‟de medya sektöründeki 

yapısal dönüĢümlere iliĢkin vurgulanması gereken farklı boyutlarda vardır ancak bu 

kısımlar bir sonraki bölümün konusu olduğu için burada daha fazla üzerinde 

durulmayacaktır.  

2.2. ĠletiĢim AraĢtırmalarına Genel BakıĢ Kültürel ÇalıĢmalar ve Ekonomi Politik 

YaklaĢımlar 

Kitle iletiĢim araçlarının ortaya çıkıĢı ve insanların onları gündelik yaĢamlarında 

benimsemesi gerçekte kapitalizmin geliĢim sürecine paralel bir geliĢme çizgisine 

sahiptir. Bir baĢka anlatımla medya ile kapitalizm tarihsel süreç içerisinde her zaman 

etkileĢim içerisinde olmuĢ, birindeki değiĢim diğerini de doğrudan etkilemiĢ ve 

yönlendirmiĢtir. XV. Yüzyılda Avrupa‟da uzak kıtalarla ticaret yapılması hızlı ve ucuz 

haberleĢmeye olan talebi artırırken gerçekte günlük gazetelerin ilk oluĢumları da baĢ 

gösterir ve XVII. Yüzyılda artık kurumsallaĢan yayınevleri ve basın Ġngiltere, Fransa ve 

Hollanda gibi ticaret ve sanayide geliĢkin ülkelerde hayata geçirilmiĢtir. XX. Yüzyılda 

sinema ve radyo; yüzyılın ikinci yarısında ise televizyon kullanım yaygınlığıyla egemen 

kitle iletiĢim aracı olarak yerini almıĢtır.  
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Tüm dünyada gazetecilik geleneği Kuzey Amerikan gazeteciliğini örnek alır; 

gazeteciliğin etik ilkelerinin ve normlarının oluĢumunda, Kuzey Amerika‟da 

kapitalizmin geliĢimi ile gazeteciliğin ayrı bir meslek olarak yükseliĢi ve basının geliĢen 

reklam ve ilan sektörü nedeniyle kavuĢtuğu özerklik, medya ile kapitalizm arasındaki 

iliĢkiyi yansıtır. XIX. yüzyıl sonunda Amerika‟da geliĢen sansasyona dayalı habercilik 

ile gazeteler tiraj kazanırken diğer yandan da endüstri kentlerinin iĢçi sınıfına ve geniĢ 

halk kesimlerine gazete okuma alıĢkanlığını kazandırdı; aynı dönemde yükseliĢe geçen 

ilan ve reklam sektörü tirajı artan gazeteleri iyi bir reklam aracı olarak değerlendirdi. 

Böylelikle siyasi partilerin ekonomik desteğine bağlı olmaktan kurtulan gazeteler 

“tarafsız”lıklarını ilan ettiler. XIX yüzyılda gazeteler siyasi partilerden bağımsızlıklarını 

kazandılar ne var ki tiraj ve reklam gelirleriyle piyasa dinamiklerine bağımlı hale 

geldiler. ĠĢte Kuzey Amerika‟da popüler basınla baĢlayan bu piyasa ile iliĢkiler, 1980 

sonrasında özel/ticari yayıncılığın ivme kazandığı süreçte reyting kaygılarıyla kendini 

daha da belirginleĢtirdi. Reyting almayan diziler hemen yayından kaldırılırken, haber 

bültenleri müziksiz verilemez oldu, tartıĢma programları serinkanlı konuĢamayan, 

bilimsel verileri kullanmayan ve sansasyon yaratma eğilimindeki konuklarla donatıldı.    

 

Medya kuruluĢlarının piyasa veya pazar dinamikleriyle kurdukları ticari iliĢkilere 

rağmen medya kültürel üretim yapan bir kurumdur. Bugün artık politikacılardan bilim 

insanlarına kadar herkes medyanın kültür endüstrilerinin bir parçası olduklarını kabul 

etmektedir. Bu kabul medya kuruluĢlarının bir taraftan öteki endüstrilere benzediklerine 

diğer taraftan ise onlardan farklı olduklarına iliĢkin artan bir farkındalığa iĢaret 

etmektedir (Golding ve Murdock, 2002: 59).  

 

Bu bölümde iletiĢim çalıĢmalarında Amerika‟da doğup geliĢen iletiĢim 

araĢtırmalarındaki etki çalıĢma gelenekleri ile Avrupa kıtasında özellikle Ġngiltere, 

Fransa ve Almanya‟da ilk temelleri atılan eleĢtirel medya çalıĢmaları olarak adlandırılan 

paradigmalar irdelenecektir. Bu tez çalıĢmasının teorik duruĢuna temek oluĢturduğu için 

ekonomi-politik ve kültürel çalıĢmalar daha ağırlık olarak ele alınacaktır.  

2.2.1. Öncü iletiĢim araĢtırmaları ve etki geleneğinin kuruluĢu 

Kitle iletiĢim araçlarının, gazetenin kurumsallaĢarak gündelik yaĢamda yerini alması 

XVIII. yüzyıla uzansa da üzerinde araĢtırmalar yapılması; üniversitelerde kitle iletiĢimi 
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konusunda araĢtırmalarının yapılmaya baĢlaması 19. yüzyıl sonuna kadar uzanır; 

iletiĢim alanına özgü fakülte veya araĢtırma birimlerinin kurulması ise 20. yüzyılın 

ortalarına kadar uzanır. Ġlk iletiĢim çalıĢmaları Amerika BirleĢik Devletleri‟ndeki 

üniversitelerde sosyoloji, sosyal psikoloji gibi diğer sosyal bilim disiplinleri içerisinden 

yapılmıĢtır. “Etki çalıĢmaları” olarak adlandırılan ve iletiĢim araĢtırmalarının temelini 

atan kuram ve çalıĢmalar genel olarak iki amaca sahiptir: Birincisi toplumsal, ahlaki ve 

politik amaçlarla medya teknolojilerinin insanların düĢüncelerini, tutumlarını ve 

davranıĢlarını etkileme gücünü ölçmek, ikincisi ise kimi zaman daha gizli olarak ticari 

amaçlarla, reklam verenler ve siyasal kampanyalar tasarlayanlar için bir araç olarak 

medyanın etkileme potansiyelini saptamaktır (Laughey, 2007: 7).      

 

Kitle iletiĢim araçlarının toplumsal yaĢamda rollerine iliĢkin ilk düĢünceler yeni iletiĢim 

teknolojilerinin keĢfedildiği ve popüler bir kullanıma eriĢtiği 19. yüzyılın ikinci 

yarısında görülmektedir. Bazı araĢtırmacılar “yeni” iletiĢim teknolojilerine değin 

iyimser olmalarına karĢın kimileri de hayli karamsardır. Onların böylesi karamsar ve 

olumsuz düĢüncelere sahip olmalarının arkasında insanların kırsal alanlardaki “barıĢçıl” 

ortamlarının bozulmuĢ olması ve sanayileĢmesini gerçekletirmiĢ kentlere ciddi göçlerin 

olması; yeni kentlilerin köklerinden koparak yalnızlaĢması, kalabalıklar içerisinde 

atomize edilmiĢ bireyler olarak yaĢamak durumunda kalmalarıdır. Suçla dolu, kültürel 

çeĢitlilik ve henüz bir dengeye oturmamıĢ politik çalkantılar içindeki kentler kırsaldan 

gelen insanlar adına ürkütücü bulunmaktadır.  

 

XIX yüzyılın sonlarında pek çok sosyal bilimci tarafından dönemin kitle iletiĢim 

araçları kentlerde yaĢanan her çeĢit olumsuzlukla sembolize edilmiĢtir. Medya alt 

toplumsal sınıfların zevkini yaygınlaĢtırmak, politik çalkantıları kıĢkırtmak veya 

kültürel normları yozlaĢtırmakla suçlanır. Kentlerdeki her çeĢit kötülüğün kaynağı 

olarak medyayı iĢaret eden sosyal bilimciler, kendileri sınıfsal olarak üst/elit gruplardan 

gelmektedir ve gerçekte toplumsal dönüĢümü tam olarak da kavrayamamıĢlardır. Daha 

önceki dönemin hâkim değerlerini oluĢturan Aristokratlara ait kültürel/toplumsal ve 

politik yapı yok olmaktadır; medyada bundan sorumlu tutulmaktadır (Baran ve Davis, 

2003: 13).    
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1930‟lara kadar yapılan iletiĢim araĢtırmaları medyaya öylesi büyük bir etkileme gücü 

atfeder ki Mutman‟ın (1995) deyiĢiyle “kadir-i mutlak medya” geniĢ halk kesimlerini 

istediği Ģekilde yönetme ve yönlendirme potansiyeline sahip olarak kavramsallaĢtırılır. 

O dönemde değil ama daha sonradan “güçlü etkiler” olarak kategorize edilen ilk dönem 

iletiĢim araĢtırmaları hatta sosyal bilimlerde kitle toplumu varsayımı ile çalıĢmalar 

yapılmaktadır. Kitle toplumu kavramı XIX. yüzyılın sonlarında, politik yelpazenin 

çeĢitliliğinin daralmasını anlatan bir kavramdır. Kavramı monarĢistler geliĢtirmiĢlerdir 

çünkü onlar eski siyasal düzeni istemektedirler. Aynı Ģekilde devrimciler de radikal 

değiĢiklikleri empoze etmeye çalıĢmaktadırlar. ĠĢte, medya her iki görüĢün 

taraftarlarınca da ideolojik bir düĢman olarak algılanmıĢtır. Aynı dönemde Kuzey 

Amerika‟da yaygınlaĢan kuruĢluk gazeteler ve sarı basın sansasyonel ve popüler 

yayıncılık politikasıyla iyice elitist eleĢtirilerin hedefi haline gelmiĢtir. Aynı dönemde 

yaĢanan pek çok politik çatıĢma da medyaya iliĢkin olumsuz düĢünceleri etkilemiĢtir 

(Baran ve Davis, 2003: 13). 

 

XIX. yüzyıl sonlarından II. Dünya SavaĢı‟na kadarki sürece kitle hareketleri damgasını 

vurmuĢtur; Almanya‟da Hitler yönetimi ele geçirmiĢ ve FaĢist dalga tüm Avrupa‟da 

büyük bir kitleyi etkisi altına almıĢtır. Ġtalya‟da Mussolini ve Ġspanya‟da da Franco iĢ 

baĢına gelmiĢlerdir. ĠĢte böylesi geniĢ insan topluluklarının rahatlıkla faĢizmin etkisinde 

kalması ve Almanya‟da Goebels önderliğinde etkili propaganda tekniklerinin radyo 

aracılığıyla hayata geçirilmesi sosyal bilimcileri medya ve propaganda konusunda 

çalıĢmaya yöneltmiĢtir. 

    2.2.1.1. Sınırlı etkiler dönemi 

Chicago Üniversitesi‟nde siyaset bilimi dersleri veren Harold Lasswell, siyasal 

iktidarların sadece fiziksel güç kullanmadıklarını, bunun yanında kamuoyunun kitle 

iletiĢim araçları dolayımında kurulduğunu belirtmiĢtir. Onun yaklaĢımı, medyanın 

propaganda amaçlı olarak kullanıldığını ve kamuoyunu etkileme gücüne sahip olduğu 

görüĢüne dayanmaktadır. Çünkü kitle insanının propagandaya direnç gösterebilecek 

eleĢtirel bir akıl ve bilgi birikiminden yoksun olduğu algılayıĢı hâkimdir. Kitleler 

ekonomik, politik ve entelektüel seçkinler tarafından kitle iletiĢim araçları vasıtasıyla 

yönlendirilmektedir (Yaylagül, 2006: 46). Böylesi bir algılayıĢla geliĢtirilen ilk iletiĢim 
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kuramları Hipodermik Ġğne, Sihirli Mermi Kuramı, GümüĢ Ġğne, Uyarıcı-Tepki veya 

Propaganda Modeli gibi isimlerle anılmaktadır.          

 

Lasswell‟in geliĢtirdiği model iletiĢim sürecinin tamamlayan halkaları tanımlar: Kim, 

neyi, hangi kanalla, kime ve hangi etki ile söylemektedir. Bu model iletiĢim 

araĢtırmaları geleneğinde önemli bir yere sahip olmuĢtur. Zincirin her bir halkası 

ayrıĢtırılarak tek biri veya birden fazlası çalıĢılmıĢtır. Lasswell‟in modeli ideal koĢullar 

altında gönderici tarafından belirli niyetler etrafında kurgulanan mesajın alcıya herhangi 

bir değiĢikliğe/bozulmaya uğramaksızın hedefe ulaĢacağı algısı taĢımaktadır. Oysa 

insanlar ideal koĢullar da yaĢamamaktadır ve mesajı ya da istenildik etkiyi engelleyecek 

pek çok çevresel faktör vardır. Lasswell‟e göre iletiĢim insan topluluklarında düzeni 

sağlamak ve kalıcı kılmak; insanlar arasında da uyum sağlamak için hizmet etmektedir. 

ĠĢte bu uyum (harmony) ve uylaĢım/rızanın (consensus) sağlanabilmesi için Ģunlara 

ihtiyaç vardır (Laughey, 2007: 9-10):  

1. Çevreye egemen olmak: Modern toplumlarda bu hâkimiyet ulus-devlet 

tarafından ve onun da diplomatlar, ordu ve istihbarat örgütleri aracılığıyla sağlanır.  

2. Çevreye karĢılık olarak toplumun bir parçası olmak: Toplumun parçası olmak 

iletiĢim aracılığıyla, özellikle de bu konuda uzmanlaĢmıĢ gazeteciler, politikacılar veya 

basın sözcüsü gibi kiĢilerle gerçekleĢtirilir. 

3. Toplumsal tarihi yeni nesillere aktarmak: Toplumsal/kültürel değerleri yeni 

nesillere aktarma görev ise eğitimciler ile öğretmenlerin görevidir. ĠĢte medyanın bu üç 

temel görevi Lasswell‟in davranıĢçı propaganda açıklamalarının kanıtı olarak öne 

sürülür. 

 

Lazarsfeld ve ekibi tarafından yapılan saha çalıĢmalarında ise medyanın doğrudan 

etkilerinin sınırlı olduğu; gerçekte etkinin iki aĢamada açığa çıktığı öne sürülmektedir. 

Çünkü medyanın kendisi doğrudan etkili olmamakta bireylerarası iletiĢimde, saygı 

duyulan kanat önderleri tutum ve davranıĢların değiĢtirilmesinde belirleyici olmaktadır. 

Küçük gruplarla yapılan çalıĢmalarda kanaat önderlerinin rolü daha net görülmektedir 

(Erdoğan ve Alemdar, 1990: 74-75). Lazarsfeld‟in 1950‟li yıllarda seçmenlerin oy 

verme davranıĢları üzerine yaptığı araĢtırmalar medyanın doğrudan güçlü etkilere sahip 

olmadığını gösterir. Benzer Ģekilde Hovland‟ın askerlerle yaptığı laboratuar çalıĢmaları 
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medyanın insanlar üzerinde kısa sürede,  doğrudan ve güçlü Ģekilde etkileme 

potansiyeline sahip olmadığını ortaya çıkarır; medyanın sınırlı etkilere sahip olduğu 

kavrayıĢı daha da desteklenmiĢ olur (Baran ve Davis, 2003: 128).  

2.2.1.2. Medya etkilerinden kuĢku duymamak 

Etki çalıĢmaları 1960‟ların ortalarına kadar “güçlü” etki ile “zayıf” etki arasında 

bocalar; 1960‟ların ortalarında ortaya çıkan ampirik araĢtırmalarda artık medyanın etkisi 

tartıĢmaya gerek duyulmayacak kadar net olarak ortaya konulmaktadır. 1970 yılında 

Chaffee ve arkadaĢlarının insanların sosyalleĢmesi üzerine gerçekleĢtirdikleri 

araĢtırmada aile, okul ve arkadaĢ çevresine rağmen medyanın bu süreçte hayli etkili 

olduğunu, ergenlerin politik yönelimleriyle medya arasında doğrudan bir bağ olduğu 

açığa çıkarılır  (Noelle-Neumann, 1983). 1960‟ların sonlarında artık Amerika BirleĢik 

Devletleri‟ndeki araĢtırmacıların ve sosyal bilimcilerin medyanın “etkili” olduğu 

konusunda kuĢkuları yoktur, insanların dıĢsal dünyaya ve toplumsal gerçekliğe iliĢkin 

algılamalarının medya aracılığıyla oluĢturulduğu genel kabul görmektedir. 

2.2.1.3. Etkiyi yeniden farklı sorularla araĢtırmak 

1960‟lardan sonra yapılan araĢtırmalarda istatistikten de yararlanan daha geliĢkin ve 

farklılaĢan araĢtırma yöntemleri kullanılırken, medya etkilerini açığa çıkarmak için 

“medyanın insanlara ne yaptığı” sorusu daha da farklı Ģekillerde formüle edilmeye 

baĢlandı. DavranıĢlardaki kısa dönemli ve ani değiĢiklikleri ölçmekten çok medyanın 

uzun vadeli etkileri veya insanların medyayı neden ve nasıl kullandıkları araĢtırılmaya 

baĢlandı. 

 

Kullanımlar ve Doyumlar yaklaĢımında araĢtırma sorusu farklı formüle edildi; Elihu 

Katz “medyanın insanlara ne yaptığı değil, insanların medya ile ne yaptığı” temel 

sorusu etrafında araĢtırmalar desenledi. Katz‟a göre insanların toplumsal ve psikolojik 

kökenli ihtiyaçları vardır. Ġnsanlar medyadan ve diğer kaynaklardan bu ihtiyaçlarının 

giderilmesi yönünde bir beklentiye sahiptir dolayısıyla iletiĢim araçları ve medya 

program türleri insanlar etrafından seçilerek ve ilgili ihtiyaçların doyumu doğrultusunda 

kullanılmaktadır (Yaylagül, 2006: 62). Kuram bireylerin medyadan taleplerine 

yönelmesi nedeniyle kitle toplumu kavramsallaĢtırmasının toptancı ve indirgemeci 

yaklaĢımından uzaklaĢmaktadır. Medya tüketicilerinin entelektüel birikimlerini ve 
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yeteneklerini göz ardı etmemekte, dolayısıyla medya izleyicilerinin pasif ve edilgen 

birer izleyici olmadığını belirtip onları aktif konuma geçirmektedir. Ayrıca gündelik 

yaĢam pratiği medya ile etkileĢimi açığa çıkarmaya yönelmekte; bu bağlamda da 

iletiĢim araĢtırmalarına bir açılım getirmektedir ancak “etki” konusunda net bir Ģey 

söyleyememekte; etkiyi ölçmeye çalıĢtığı ölçek yetersiz kalmakta ve çok mikro düzeyle 

ilgilenerek bütüne iliĢkin bilgi vermede yetersiz kalmaktadır (Baran ve Davis, 

2003:268).    

 

George Gerbner ve ekibi medyanın –özellikle televizyonun- toplumsal gerçeklik 

kavramına katkısını araĢtırırken uzun dönemli etkisini ortaya çıkarmaya çalıĢtılar. 

YetiĢtirme kuramına
9
 göre izleyicilerin gündelik yaĢam pratiklerinde kendileri için en 

temel eğlence ve enformasyonun kaynağı olan televizyonun yavaĢ yavaĢ onlara nüfuz 

eden etkilerinden kaçmalarının mümkün olmadığının altını çizdi (Laughey, 2007: 20). 

Ġlkel dönemlerde dıĢsal dünyanın ve insan yaĢamının çeliĢkilerini çözmek için anlatılan 

mitlerinin/öykülerinin yerini modern çağlarda kitle iletiĢim araçları yapmaktadır. 

Modern çağların öykü anlatma aracı televizyondur; bu öyküler insanlara içinde 

yaĢadıkları dünyanın dinamiklerini anlatır, olan-biten Ģeyleri tanımlar, insanların olaylar 

karĢısında ne yapmaları ve ne tür değerlere/normlara sahip olmaları gerektiğini 

anlatırlar (Gerbner, 1998).  

 

Gerbner araĢtırmalarını 1960‟larda yapsa da kuramın yaygınlaĢması 1970‟lerdedir yani 

televizyonun Amerika BirleĢik Devletleri ve Avrupa‟da popüler kullanıma eriĢtiği bir 

dönemdir. Televizyondaki tüm program türlerinde ekonomik, politik ve toplumsal 

yaĢama iliĢkin gerçeklik tanımları yapılmaktadır; Gerbner‟a göre TV‟ye çok fazla 

maruz kalanların gerçeklik algılayıĢları TV‟nin gerçeklik algılayıĢı olarak ekilmektedir. 

Örneğin çok fazla TV izleyenler, Ģiddet dolu program içeriklerine maruz kaldıkları için 

                                                           
9 YetiĢtirme kuramı 3 boyutlu bir analiz yapar (Laughey, 2007: 20): Kurumsal süreç analizi: bütün 

önemli güçler, roller ve iliĢkiler hangi mesajların seçileceği, kurulacağı ve aktarılacağı üzerinde 

sistematik ve genel bir etkiye sahiptir. TV‟den gösterilen bir spor olayı yayın kararının nasıl alındığı ve 

gücün nasıl iĢletildiği bağlamında analiz edilmelidir.     

Mesaj sistemi analizi: Temel olarak geliĢtirilmiĢ medya ürünün içerik analizidir. 

Yetiştirme analizi: çalıĢılan konudaki insanların düĢünceleri ile medya algılamasının temel değiĢkenleri 

arasında boylamsal bir analizini içerir. Toplumsal gerçeklikle ilgili az TV seyredenler ile çok seyredenler 

değiĢkenleri arasında yapılan analizde yetiĢtirmeye değin farklı sonuçlara ulaĢılacaktır.  
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yaĢadıkları kentinde Ģiddet ile dolu olduğu, dıĢsal dünyanın güvenilmez olduğu 

kanaatine sahip oldukları öne sürülmektedir. 

 

YetiĢtirme Kuramı makro ile mikro düzeyleri birleĢtirmesi açısından baĢarılı bir 

araĢtırma olarak kabul görmektedir; televizyonun toplumdaki önemli bir iĢlevinin altını 

çizmektedir; “etki”yi gözlenebilir davranıĢ değiĢikliğinin ötesinde yeniden ve daha 

geniĢ değiĢkenlerle tanımlamakta ve toplumsal değiĢme için açıklama getirmede güçlü 

yönlere sahiptir. Bununla birlikte YetiĢtirme Kuramı‟na yaslanan araĢtırmaların pek çok 

metodolojik zafiyeti vardır, TV içeriklerinin tümünü homojen bir yapıda kabul ederek 

indirgemeci davranır ve tümüyle TV‟yi çok seyredenlere odaklanarak diğer seyircilerin 

“etki”lenme durumunu kaçırır (Baran ve Davis, 2003: 329). 

 

Gündem belirleme yaklaĢımı, medyanın gücünü amprik olarak kanıtlamaya çalıĢan 

çabaların bir ürünü olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu yaklaĢımın öncü isimleri Maxwell E. 

McCombs ve Donald L. Shaw‟a göre, 1940‟larda yapılan iletiĢim araĢtırmaları büyük 

ölçüde tutum ve davranıĢ değiĢikliği üzerinde yoğunlaĢmıĢlardı. Oysa medya iletilerine 

maruz kalmaktan kaynaklanan etkiler belirli bir etki zinciri içinde gerçekleĢmektedir. 

Ġlk aĢamada etki “haberdar etme” veya “farkındalık yaratma” biçiminde, ikinci aĢamada 

ise insanlar haberdar oldukları sorunlar hakkında daha fazla bilgi edinme yoluna 

gittikleri için etki “biliĢ” düzeyinde ortaya çıkmaktadır. Son aĢamada ise davranıĢ 

değiĢikliği söz konusudur (Ġrvan, 2008: 55).   

2.2.2. ĠletiĢim araĢtırmalarında eleĢtirel paradigma 

Medya çalıĢmalarında eleĢtirel paradigma ideoloji kuramının yeniden keĢfiyle 

baĢlamıĢtır. Ġdeoloji kuramında iki boyut önemli görülmüĢtür: Birincisi, ideolojik süreç 

nasıl iĢler ve mekanizmaları nelerdir? Ġkincisi ise bir toplumsal formasyonda ideolojik 

olanı öbür pratiklerle iliĢkisi içinde nasıl kavramak gerekir? (Hall, 1994a: 69-70). 

Ġdeoloji nosyonu gerçekte Marks‟ın kuramında yanlıĢ bilinç olarak değerlendirilerek 

üzerinde fazla durulmayan bir konudur; Neo-marksist düĢünürler Ġtalya‟da Antonio 

Gramsci ile Fransa‟da Louis Althusser‟in Marksizm‟i yeniden yorumlamaları ve 

kapitalizmin ekonomik krizlerin üstesinden gelmede, kendini yenileme stratejileri 

içerisinde ideolojiye önemli bir rol düĢtüğünü vurgulamaları kavram üzerine yeniden 

düĢünülmesinin önünü açtı. 
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EleĢtirel medya çalıĢmaları Amerika‟da geliĢen, bireyci, davranıĢçı ve etki odaklı 

çalıĢmaları aksine medya, iletiĢim ve toplumsal iktidarın iĢleyiĢine yoğunlaĢır. EleĢtirel 

perspektiften yapılan çalıĢmalar 1980‟lerin sonlarına kadar kıta Avrupa‟sı, özellikle 

Ġngiltere, Fransa ve Almanya ile sınırlıdır. Her ne kadar paradigma içerisindeki 

kuramları tek bir baĢlık veya değerlendirme içerisinde ele almak zor olsa da, 

tartıĢmaların genel yöneliminden hareketle endüstrileĢmiĢ kapitalist toplumların 

Marksist bir eleĢtiri geleneği içinde konumlandıkları barizdir. EleĢtirel araĢtırmalar 

sosyoloji, ekonomi, göstergebilim, siyaset felsefesi, edebiyat çalıĢmaları, psikoloji ve 

tarih gibi çok çeĢitli araĢtırma alanlarından yararlanır. Medya analizleri ise Batılı 

kapitalist dünyanın sınıfsal olarak katmanlaĢarak ayrıĢmıĢ toplumlarının ayakta 

kalmalarında kitle iletiĢim araçlarının rolünü açığa çıkarmaya çalıĢır (Fejes, 1994: 252).  

 

EleĢtirel paradigma araĢtırmalarında ise Amerikan sosyal bilimlerinde egemen olan 

objektif olmayı savunan pozitivizme mesafeli yaklaĢılır. Dünyanın anlaĢılır kılınmasına 

hakikat ve gerçekliğin çözümlenmesinde pozitivist iddialara sahip, egemen sosyal 

bilimlerin bilimsel bakıĢı, iletiĢim araĢtırmalarında Lazarsfeld ve ekibi tarafından 

geliĢtirilmiĢtir. 1960‟lara kadar sosyal bilimlerde farklı bir bakıĢ hayli sıra dıĢı kalsa da 

1960‟lardaki kültürel dönüĢümle birlikte sosyal bilimcilerin objektif kalarak araĢtırma 

yapma algılayıĢı tartıĢılır olmuĢtur. Bu tartıĢmaların baĢlamasında Frankfurt Okulu ve 

eleĢtirel çalıĢmaların önemli katkısı olmuĢtur. Kültürün, bir sembolik anlatım draması 

olarak kabul görmesi ile kitle kültürünün eleĢtirisi sosyal bilimlerde yöntemsel 

açılımlara; insan bilimlerin yöntemlerinin kullanılmasına yol açar (Hardt, 1992: 123). 

 

Jensen‟e (1991: 21) göre iletiĢim araĢtırmalarında nicel yöntemlerden nitel yöntemler 

geçiĢin gerekçeleri Ģunlardır:  

1. Sosyal bilimler ve insan bilimleri içinde iletiĢim olgusunun önem kazanması. 

2. XX. yüzyılda bilim alanındaki geliĢmeler ve özellikle iĢaret/göstergeye yapılan 

vurgu. 

3. Kitle iletiĢiminin söylemsel bir olgu olarak kabul görmesi ve anlamın inĢasının 

ve nasıl algılandığının/yorumlandığının araĢtırma sorusu olarak önemsenmesi.      
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2.2.2.1. Kültürel çalıĢmalar ve medya 

Kültürel çalıĢmalar, kültürün özellikle de kültürün içinde iktidarın iĢleyiĢini, toplumsal 

yapıdaki eĢitsizliği açığa çıkarmaya çalıĢan disiplinler arası bir yaklaĢımdır. 

Ġngiltere‟nin Birmingham Üniversitesi‟nde, 1964 yılında Richard Hoggart‟ın 

yönetiminde kurulan ÇağdaĢ Kültürel ÇalıĢmalar Merkezi‟nin öncü çalıĢmalarıyla 

birlikte yaklaĢımın temelleri atılmıĢ, Stuart Hall‟un merkez yönetimine geçiĢiyle birlikte 

medyayı irdeleyen araĢtırmalarda artıĢ olmuĢtur. Kültürel ÇalıĢmalar Ġngiltere‟de ortaya 

çıkmakla birlikte kısa sürede kıta Avrupa‟sı dıĢında da benimsenmiĢ; çok daha geniĢ bir 

coğrafyada benimsenerek kültürel çalıĢmalar perspektifinden medya, kültür ve toplum 

analizleri yapılmıĢtır.  

 

1960‟lar ve 70‟ler boyunca kültürel çalıĢmaların geliĢmesinde kültür kuramı 

bağlamında ideoloji olgusunun idealist olmayan bir kavrayıĢının ortaya çıkması ve 

klasik Marksist altyapı/üstyapı formülünün veya ekonomik determinizmin yeniden 

kavramlaĢtırılması iletiĢim araĢtırmalarında önemli bir açılımdır. 1970‟li ve 1980‟li 

yıllardaysa merkez, özellikle yapısalcı Marksist bakıĢ açısıyla, dilbilimsel geliĢmelerin 

ıĢığında ideoloji, dil ve özne sorunsalına, dinamik ve bütüncül bir yaklaĢım 

geliĢtirmektedir. Kültürel çalıĢmalar, metin odaklı çözümlemeler yapmakta; metinde 

iktidarın kuruluĢunu yapı-söküme uğratmaya çalıĢmaktadır. Böylelikle medya 

metinlerinin ideolojik iĢleyiĢini sergilemeye çalıĢmaktadır
10

.  Disiplinler arası bir 

çalıĢma alanı olarak kabul gören kültürel çalıĢmalar, Raymond Williams‟ın kültür 

sosyolojisinden, Bakhtin‟in metinler arası kavramından, Volosinov ve Kristeva‟nun 

dilbilime kazandırdıkları yeni yaklaĢımlardan, Barthes‟in yapısalcılık sonrası 

tartıĢmalarından, Gramsci‟nin hegemonya konusundaki görüĢlerinden, Althusser‟in 

ideolojiyi maddileĢtirmesi ve Lacan‟ın Freud‟u yeniden okumalarından etkilenerek 

tümlüklü bir medya analizi geliĢtirmeye çalıĢmaktadır. 

 

Kültürel çalıĢmalar yaklaĢımının kurucuları ve öncü isimleri Hogart ve Williams, 

1960‟lı yılların Ġngiliz Yeni Sol akımındandırlar.  Dolayısıyla Kültürel ÇalıĢmalar 

                                                           
10

 Hall‟un 1980 yılında kaleme aldığı Encoding-Decoding adı makalesinde geliĢtirdiği hegemonik, 

müzakereli ve eleĢtirel okumadan oluĢan çoklu okuma modeliyle baĢlayan paradigmatik kopuĢ medya 

metinlerinin okuma ve alımlama süreçlerinin de çözümleme düzeyi olarak ele alınmasına yol açmıĢtır. 
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Merkezi‟nde kültüre seçkinci bakıĢı kırarak, akademik çalıĢmaların ihmal ettiği popüler 

kültür, etnik kimlik, göçmenler gibi pek çok yeni çalıĢma alanlarına yönelmiĢlerdir. 

Williams, geleneksel kültür tanımını daha da geniĢleterek “belirli bir halkın ya da sosyal 

grubun genel hayat tarzı” olarak tanımlamaktadır.  Williams, kültürü toplumun üstünde 

ya da üst sınıflara özgü bir üretim olarak algılanmaktan kurtararak, gündelik yaĢam 

pratikleri ve simgelere kadar kazınmıĢ bir üretim olduğunu öne sürmektedir. Ona göre 

kültür, „kültürel pratik‟in ve „kültürel üretim‟in baĢka pratiklerce kurulmuĢ toplumsal 

düzenin basit bir ürünü olmayıp aksine, tüm bu yapının kuruluĢunda yer alan temel 

öğelerden bir tanesidir (Williams, 1993: 11).  

 

Böylesi bir kültür sosyolojisine yaslanan yaklaĢıma göre ise kültürün bizatihi kendisi bir 

anlam kurma pratiğidir. Bu pratiğin belirlediği ürün ise toplumsal yapıdaki anlamların 

tümüdür (Turner, 1990: 16). Aynı zamanda kültürün kendisi de bir mücadele alanıdır. 

Burada verilen mücadele de salt çatıĢma değil politik bir çabadır; popüler kültüre 

yaslanarak öne sürdükleri, egemen güce bir karĢı duruĢ veya göğüs germedir. Merkez‟in 

1970‟li yıllarda sokak soygunları (mugging) konusunda yaptığı çalıĢmalarda bu ikili 

iliĢkiye dikkat çekilmektedir: Örneğin asi gençliğin eylemlerinin anlamı baĢkaldırının 

kendisini deneyimlemedir ancak hâkim medya bu etkinliklerin baĢkaldırı boyutunu 

baskılayarak tanımlamaktadır. Uyumu önceleyen Burjuva kültürü hegemoniktir ve bu 

tarz eylemlerde ezici yaklaĢır. Anti-burjuva kültür de öfkelidir ve sokaklar da karĢı-

hegemonya veya direniĢ mekânları olarak önem kazanmaktadır. Kültürel çalıĢmalara 

göre bu bağlamda sınıf çatıĢması sürmektedir (Gitlin, 1997: 29).    

 

Yapısalcılığın sosyal teorideki açılımlarını takip eden kültürel çalıĢmalara göre anlam, 

toplumsal bir üretimdir veya pratiktir. DıĢsal dünyanın anlamlı kılınması gerekir. Dil ve 

sembolleĢtirme, anlamın üretildiği araçlardır. Anlamlandırma toplumsal yapıda 

mücadele verilen alanlardan biridir ve anlamlandırma iktidarı da yansız bir güç değildir. 

Anlamlandırmalar, çekiĢmeli ve çatıĢmalı konulara gerçek ve olumlu bir güç olarak 

katılmakta dahası sonuçları etkilemektedirler. Olgu veya olayların tanımlanması aynı 

zamanda uğruna mücadeleye girilen Ģeyin bir parçasıdır çünkü anlamlandırma kolektif 

toplumsal anlamların yaratıldıkları araçtır. ĠĢte bu nedenle de belli sonuçların 
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alınabilmesine yönelik rızanın etkili bir Ģekilde seferber edilebildiği bir araçtır (Hall, 

1994a: 72-75).   

 

Kültürel çalıĢmalar yaklaĢımında anlamlandırma pratiği, hegemonya
11

 ve ideoloji 

birbiriyle ilgili üç tahakküm kavrayıĢıdır. Hegemonya yapıları ideolojiyle çalıĢır. 

Egemen sınıfların lehine olan sivil toplum ve devlet tarafından kurumsallaĢtırılan 

gerçeklik tanımları bizzat bağımlı –alt veya düĢük sosyo ekonomik statüye sahip- 

sınıfların yaĢanan gerçeklik tanımları haline gelir. Bu Ģekilde tüm bir toplumsal bloğun 

ideolojik birliğini koruyan ideoloji, bir toplumsal formasyondaki sıvayı sağlamıĢ olur 

(Hall, 1994b: 191). ĠĢte bu bağlamda modern toplumlarda anlam kuran ve sembolik 

üretim yapan medya örgütleri önem kazanmaktadır. Medyaya ideolojik gücünü veren 

Ģey, durum tanımı yapma yeteneğidir. Örneğin haber bültenleri yalnızca güçlülerle ilgili 

değildir; dahası öyle yapılandırılırlar ki olaylar güçlülerin çıkarlarının bakıĢ açısını 

yansıtır. Medyanın temel iĢlevlerinden bir tanesi kültürdeki sınırları korumaktır. 

Toplumsal çıkarları bütünleĢtirmek için bazı görüĢ ve değerler kabul edilebilirlik 

sınırları içinde kabul edilirken, diğerleri meĢru olmayanlar veya sapkınlık biçiminde 

tanımlanmaktadır. Böylelikle toplumsal kurallar yeniden onaylanmakta, kültürün 

sınırları çizilmekte ve tanımlanmaktadır (Shoemaker ve Reese, 2002: 133-134).         

 

                                                           
11

 Kültürel çalıĢmalar hegemonya kuramında Antonio Grmasci‟yi takip etmektedir. Gramsci‟nin siyaset 

ve ideoloji konularındaki görüĢlerinin temelini hegemonya nosyonu oluĢturur ve kökleri Devrim öncesi 

Rusya‟da sermayenin baskısına karĢı proletaryanın diğer sömürülen kesimlerle, özellikle köylülerle, sınıf 

ittifakı anlamına gelmektedir. Ancak Gramsci FaĢizmin egemen olduğu Ġtalya‟da hapishanede kaleme 

aldığı “Hapishane Defterleri”nde adlı çalıĢmasında kavramı Batıdaki burjuva iktidarlarının yapısını 

ayrıntılı biçimde çözümlemek amacıyla geliĢtirir ve burjuvazinin iĢçi sınıfı üzerindeki egemenliğini 

kapsayacak Ģekilde geniĢ tanımlar. Hegemonya, bir yönetici sınıflar fraksiyonları ittifakının (tarihsel 

blok) bağımlı sınıflar üzerinde, yalnızca kendi çıkarlarına uyulması için zor kullanarak değil ama 

bütünlüklü bir otorite kurması sonucunda ortaya çıkabilir. Bu otoritenin temel kaynağı ise bağımlı 

sınıfların gönüllü “rıza”sıdır. Hegemonya hakim sınıf fraksiyonlarının yönetimi altında geçerlidir. 

Böylelikle zor kullanma gücüne sahip olmanın ötesinde, bu sınıflar bağımlı sınıfların rızasını 

biçimlendirmek ve kazanmak için aktif olarak örgütlenme olanağı ve araçlarına sahiptir. ġiddet ya da zora 

baĢvurmaksızın kazanılan rıza, hakim sınıfın iktidarının meĢru ve doğal görünmesine yol açar. 

Gramsci‟ye göre hegemonyanın yalnızca üretim ve ekonomi alanlarında kazanılması yeterli değildir; 

hakim sınıf iktidarı toplumun bütününde egemen olmak ister. Bunun için de devlet, politika ve üst yapılar 

alanında organize edilmelidir. Üst yapı kurumları, yani aile, eğitim sistemi, dinsel kurumlar, 

hegemonyanın iĢlemesinde etkili olarak yeni birey ve uygarlık biçimleri yaratarak kapitalizmin egemenlik 

alanını geniĢletirler. Bu yalnızca ekonomik çıkar sorunu değildir; çünkü Gramsci Marksizm‟in ekonomik 

indirgemeciliği eleĢtirir ve hegemonyayı siyasal, kültürel ve toplumsal alanların tümünde kazanılmıĢ bir 

otorite olarak öne sürer (Gramsci, 2007). 
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Kültürel çalıĢmalar ideoloji kavramsallaĢtırmasında Neo-marksist düĢünür Louis 

Althusser‟in görüĢlerinden yararlanır. Althusser, yapısalcı bir kültürel Marksizm‟i 

savunur. Kültür, ideoloji, iktidar ve toplumsal yapı arasındaki iliĢkiye vurgu yapar. 

Toplumsal iliĢkilerde ekonominin tek belirleyici olduğu yönündeki yaklaĢımı reddeder 

çünkü Althusser‟e göre ideoloji toplumsal formasyonu meydana getiren -ekonomik, 

politik ve ideolojik- düzeylerden bir tanesidir. Bir “toplumsal düzey”, bir pratiğe 

bağlıdır: Ekonomik düzey de doğa toplumsal iliĢkileri içerisinde dönüĢtürülür. 

Ekonomik düzeyi tanımlayan bu iliĢkilerdir. Politik düzeyde söz konusu toplumsal 

iliĢkiler dönüĢtürülür; politik düzeyi tanımlayan da bu iliĢkilerdir. Ġdeolojik düzeyde ise 

insanın kendi hayatıyla yaĢadığı iliĢkisi demek olan ideolojik tasarımlar dönüĢtürülür 

(Belge, 1994: 9). Böylelikle ideoloji artık klasik Marksizm‟de olduğu gibi ekonominin 

belirleyiciliğinde salt bir üst yapı kurumu veya zihinsel bir tasavvur değil toplumsal 

yapı içerisinde özerk iĢleyiĢe sahip ayrı maddi bir pratiktir. Althusser ideolojiyi öznel 

karaktere sahip yani bireysel öznelerce üretilmiĢ bilinç biçimi olarak algılayan her 

yaklaĢımı eleĢtirir (Larrain, 1995: 90). 

 

Alhusser‟e göre ideolojini tarihi yoktur. “Ġdeolojilerin kendilerine özgü (son kertede 

sınıf mücadelesiyle belirlense bile) tarihleri olduğunu savunurken, öte yandan, genel 

olarak ideolojilerin tarihi olmadığını olumsuz bir anlamda değil (tarihi kendi dıĢındadır) 

tümüyle pozitif anlamda, savunuyorum.” Ona göre ideolojinin özelliği, onu tarih-dıĢı, 

yani tüm-tarihi bir gerçeklik yapan bir yapı ve iĢleve sahip olmasıysa, bu sözün olumlu 

bir anlamı vardır. Çünkü Komünist Manifesto‟nun tarihi sınıf mücadelelerinin, yani 

sınıflı toplumların tarihi olarak tanımladığı anlamda ideoloji, tarih dediğimiz bu Ģey 

içinde, bu yapı ve bu iĢlev değiĢmez bir biçimde vardırlar (Althusser, 1994: 50). 

Dolayısıyla da insan varlıkları için ideolojiden kaçmak söz konusu değildir.  Ġdeoloji, 

toplumsal yaĢamın organik bir parçasıdır; toplumsalın kaçınılmaz varoluĢ tarzlarından 

biridir. Ġnsanların gerçek iliĢkilerle kendi varoluĢları arasında yaĢadıkları hayali 

iliĢkilerdir. Hayalidir çünkü gerçekliğin kendi kendine bir yansıması değil, bireyin bu 

iliĢkiyi tahayyül Ģeklidir (ÜĢür, 1997: 47).  

Althusser‟e göre ideolojinin araçlarda (apparatuses), ritüellerde ve pratikte nesnel bir 

varlığı bulunmaktadır; bu manevi veya düĢünsel değildir, öznel değil, nesnel ve 

dıĢsaldır; o toplumun nesnel bir yüzüdür, toplumsal bütünlüğün talebidir; hiçbir özne 
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tarafından üretilmeyen ama özneyi Ģekillendirip, oluĢturan kendini tekrar edecek tarzda 

yapılanmıĢ bir olgudur. DüĢünüre göre ideoloji bir sunumlar sistemidir fakat çoğunlukla 

bu sunumların bilinçle ilgisi yoktur; bunlar genellikle hayaller kimi zaman da 

kavramlardır ancak bireylerin büyük çoğunluğunu bilinçleri değil yapılar aracılığıyla 

ikna eder (Larrain, 1995: 91). Tüm yapılar aracılığıyla iĢleyen ikna sonucunda bireyler 

sisteme özgürce boyun eğdiklerini zanneden özneler haline gelir.    

 

Kapitalist devletler mevcut sistemin yeniden üretimi veya bireylerin gönüllü rızalarını 

alabilmek için iki tip aygıt kullanır: Bunlardan birincisi kaba güce dayalı fiziksel Ģiddeti 

kullanan asker, polis, mahkeme ve hapishane gibi kurumlardan oluĢan Devletin Baskı 

Aygıtlarıdır. Bunlar her türlü eylemin bastırılması ve denetim altına alınması için 

kullanılır. Ġkincisi ise egemen görüĢ ve düĢüncelerin topluma yayılmasını sağlayan 

medya, eğitim öğretim kurumları, kilise, aile ve siyasal partiler gibi Devletin Ġdeolojik 

Aygıtlarından olarak adlandırılan kurumlardır. Bu kurumların hepsi devletin 

örgütlenmesi içerisinde yer alır. ĠĢte tüm bu kurumlar kapitalizmin üretim iliĢkilerinin 

yeniden üretimini sağlar (Althusser, 1994: 32-38).   

 

Hall‟a göre 20.yüzyıl ileri kapitalizminde, medya nicel ve nitel olarak kültürel alanda 

belirleyici ve tanımlayıcı bir yere sahiptir. Medya ekonomik, teknik, toplumsal ve 

kültürel kaynaklardan ayakta kalabilmiĢ daha eski ve daha geleneksel kanallardan 

önemli bir dilimin yönetimini ele geçirmiĢ ve toplumsal bilginin üretimi ve tüketimi 

medyaya muhtaç duruma gelmiĢtir. Böylece medya kültürel ve ideolojik alanı 

kolonileĢtirmiĢtir. Toplumsal gruplar ve sınıflar üretici iliĢkilerinde olmasa da toplumsal 

iliĢkilerinde giderek parçalanan ve farklılaĢan bir yaĢam sürdürürken, medya da 

grupların ve sınıfların öbür gruplara ve sınıflara iliĢkin yaĢam, anlam, pratik ve değer 

„imgesi‟ inĢa etmenin temelini sağlamaktadır (Hall, 1999: 200). Medya, iletilerin 

üretilmesi için toplumsal, ekonomik ve teknik olarak örgütlenmiĢ aygıtlardır. Sembolik 

iletilerin üretimi, geniĢ bir Ģekilde anlam ileten göstergeler sistemi olarak anlaĢılan dilin 

aktarımından geçmeksizin gerçekleĢtirilemez. Olaylar kendi baĢlarına anlam iletmez. 

Olayların, ister gerçek ister kurmaca olsun, anlaĢılabilir kılınması için sembolik 

biçimlere dönüĢtürülmesi gerekir. Bu iĢleme kodlama adı verilir. Kodlama, olaylara 
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anlamlar yükleyen kodları seçmek, olayları kendilerine anlam yükleyen göndergesel bir 

bağlama yerleĢtirmek demektir (Hall, 1999: 200).  

2.2.2.2. Medyanın ekonomi politiği 

ĠletiĢim araĢtırmalarında ekonomi politik yaklaĢımlar önemi bir yere sahiptir. Ekonomi 

politik, tek bir sorunsalla çalıĢmalar yapan yekpare bir kuram değildir; kendi içinde 

farklı yönelimlere sahiptir. ĠletiĢim çalıĢmalarında ekonomi politiğin genel bir özelliği 

ekonomi disiplininden ayrı olarak Marksist kuramı temel almaları ve toplumdaki gücün 

eĢitsiz dağılımıyla ilgilenmeleridir. Ekonominin önemli isimlerinden Vincent Mosco 

(1998: 25)  ekonomi politiğin dar ve geniĢ olmak üzere iki tanımını yapar: Dar 

anlamıyla ekonomi politik karĢılıklı olarak kaynakların üretim, dağıtım ve tüketimini 

meydana getiren toplumsal iliĢkilerin, özellikle gücün iĢleyiĢi bağlamında 

incelenmesidir. Buradaki tanımda medya sektörünün ürünleri gazete, kitaplar, videolar, 

filmler ve izleyicilerin kendileri de birer kaynaktır. Mosco burada aslında pazar 

dinamikleri açısından temel güçlere (forces) ve sektörün iĢleyiĢ süreçlerine dikkat 

çekmek ister. ĠletiĢim ürünlerinin kurumsal olarak tüm dolaĢım zincirinin altını çizmek 

ister; üretim, dağıtım ve tüketim aĢamalarından oluĢan bu süreçteki iliĢkiler önemlidir. 

Örneğin, sinema Ģirketi Warner Brothers veya Cineplex-Odeon gibi dağıtımda en büyük 

Ģirketlerin pazarda iĢ yapma iliĢkileri, onların ürünlerinin tüketicileri ile tüketim 

pratikleri farklılıklar taĢıyacaktır. Ekonomi politik, gücün etrafındaki toplumsal iliĢkileri 

veya baĢka insanları kontrol etme kabiliyetini -bir dirençle karĢılaĢsa bile-, süreçlerini 

ve nesnelerini inceler. Bu ilgi de ekonomi politiği üretim boyunca kontrolün değiĢen 

formları, dağıtım ve tüketim zincirini araĢtırmaya yöneltir
12

.  

 

Örneğin bu yaklaĢımdan gelen Bagdikian (2004) medya gücünün politik bir güç olarak 

ele alınması gerektiğine vurgu yaparken, 1990‟lı yıllarda Amerikan medyasının, 

tarihinin hiçbir aĢamasında olmadığı kadar özel sektör Ģirketlerin sahipliğine geçtiğini; 

                                                           
12

 Bu tanımlamadaki temel sıkıntı üretici, dağıtımcı ve tüketicilerin her birinin ayrı ve özerklik içinde 

olduğunun ayırdına varmamız ve her birini ayırarak değerlendirmemiz gerektiği Ģeklinde bir algılayıĢtır. 

Örneğin bir film üretim Ģirketini ele alalım, sinema filmini üretir ve dağıtımcı Ģirkete teslim eder. 

Dağıtımcı Ģirket ile üretici firmayı ayırarak ele almak kolay ve iĢlevsel görünmektedir ama sahiden bu 

ikisi birbirinden bağımsız mıdır? Dağıtım Ģirketleri çoğunlukla üretim süreçlerinde çok önemli bir iĢleve 

sahiptirler çünkü ürünün kendisini finanse etmesinde ve pazarlama sürecinde doğrudan bu firmalar iĢ 

görmektedir.  



59 
 

dolayısıyla haber ve eğlence endüstrilerinin de bu sermaye gruplarının kontrolünde 

olduğunu ifade eder. Mattelart ve Palmer (1991) ise uluslar arası pazarlama Ģirketlerinin 

iletiĢim sektöründe tüketicilerle ilgili en önemli bilgilere sahip olarak ve bu bilgileri 

kendi ellerinde tutarak güçlerini nasıl kuvvetlendirdiklerini anlatır.  

 

Mosco‟ya (1998: 26) göre ekonomi politiğin daha geniĢ tanımı ise toplumsal yaĢamda 

egemenliğin ve gücün incelenmesidir. Kontrol grup üyeleri ve bireysel kuruluĢların 

hayatta kalabilmek için neleri yeniden üretmeleri gerektiği kararının alınmasında kendi 

içsel kontrolleri anlamında kullanılmaktadır. Kontrol süreçleri bir toplulukla iliĢkiler 

içerisinde sosyal bir organizasyona dâhil olduklarından politiktir. Hayatta kalma 

süreçleri ise esas olarak ekonomiktir çünkü üretim ve yenden üretim süreçleriyle 

ilgilidir. Mosco‟ya göre bu tanımın güçlü tarafı ekonomi politik yaklaĢıma tüm insan 

etkinliklerini kapsamada geniĢ bir alan vermekte ve tüm organik süreçleri tartıĢmaya 

açmaktadır. 

 

Medya çalıĢmalarında ekonomi politik çözümlemelerin gerekliliğini savunan bir diğer 

araĢtırmacı Nicholas Garnham‟dır. Garnham (2008: 72) iletiĢim çalıĢmalarında “somut 

analizler pahasına kültürel idealizme doğru giden, toplum-dıĢı ve tarih-dıĢı teorilerin 

tuzaklarından kaçınmak için, toplumbilimin esas alanlarıyla ve özellikle tarihsel 

materyalizmin geleneği ile bağlarını yeniden inĢa” etmesi gerektiğini öne sürer. Ona 

göre kapitalist üretim tarzı içerisinde üç merkezi soru vardır. Bu üç temel soru Ģunlardır: 

- Maddi üretim sisteminin kendini yeniden üretme biçimi veya kriz sorunu 

- Artı değer ürünlerinin eĢitsiz dağılımının meĢrulaĢtırılma yolları veya devrim 

sorunu 

- Ekonomik ve ideolojik düzeyler arasında eğer varsa belirlenimin doğası ve 

bağlantısı   

 

Mosco (1998: 27-38) The Political Economy of Communication adlı çalıĢmasında 

ekonomi politiğin 3 temel özelliğini ortaya koyar: Toplumsal değiĢim-tarihi dönüĢüm, 

toplumsal bütünlük ve ahlak felsefesi. Golding ve Murdock‟tan hareketle dördüncü bir 

özellik de praksistir.  
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Birincisi, Mosco, tarihi bir gelenek olarak toplumsal değiĢme ve tarihi dönüĢümü 

öncelikli ve özel bir önemde ele alır. Klasik düĢünürler Adam Smith, David Ricardo ve 

Sturat Mill kapitalist devrime dayanan dönüĢümün tarımsal üretimden manufaktüre ve 

endüstriye dayandığını öncelikle kavramaya çalıĢırlar. Tıpkı Marks gibi bir eleĢtirel 

ekonomi politikçi için böylesi köklü bir değiĢimden kapitalizm içerisindeki güçler 

sorumlu tutulmalıdır. Dolayısıyla ekonomi disiplininin kimi kurucu isimleri de ekonomi 

politikçi olarak kabul edilebilir. 

 

Ġkincisi, ekonomi politik toplumsal yaĢamın sadece ekonomik etkinlikleriyle ilgilenmez; 

toplumun tümünü oluĢturan politik, toplumsal ve kültürel alanların bütünü analiz eder. 

Her ne kadar Mill gibi ekonomi disiplininin öncüleri için dönemin gereği olarak 

disiplinin sınırlarını aĢmayı gerektiren bir sosyal bilim çeĢitliliği yoksa da günümüz 

toplumlarında artık ekonomi politik ekonomi veya politika gibi disiplinlerle sınırlı 

kalmamalıdır. Toplumun bütününü anlamak için ekonomi ile politikanın etkileĢimi 

analiz edilmelidir.  

 

Üçüncüsü, Mosco, toplumsal ve törel değerlere göndermede bulunur; gerçekte 

ekonomik ve politik perspektiflerin taĢıdığı moral değerlerin ahlak felsefesini de iĢe 

koĢan tarz bir analizle açığa çıkarılabileceğini belirtir (Mosco, 1998:29-34).     

 

Mosco‟nun yukarıda özetlenen görüĢlerinde de vurgu yapıldığı üzere ekonomi politik 

yaklaĢımlar indirgemeci ve çizgisel bir nedenselliğe itibar etmez; -katılım, ev, eĢitlik 

gibi- bilgiyi değerlerle iliĢkisi içerisinde değerlendirme anlamında eleĢtirel bir duruĢa 

sahiptir. Ekonomi politik perspektiften yapılan analizlerde odaklanılan,  kurumlardan 

çok süreçlerdir (Boyd-Barret, 2006: 3).  

 

Kellner ise ekonomi politik yaklaĢımların iletiĢim çalıĢmalarına katkılarını Ģöyle ifade 

etmektedir.  

“Ekonomi politik göstermektedir ki, kapitalist toplumlar kültürel üretimi kar 

ve pazar merkezli kılabilmek uğruna kurum ve pratikleri metalaĢmanın ve 

sermaye birikiminin mantığına uygun olarak yapılandıran baĢat bir üretim 

tarzına göre örgütlenmiĢlerdir. Üretim güçleri (örneğin medya teknolojisi ve 
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yaratıcı uygulamalar), … ne tür kültürel ürünlerin üretileceği ve bunların 

nasıl tüketileceğinin belirlenmesinde önemli olan baĢat iliĢkilere göre 

konuĢlandırılmıĢlardır. Ancak “ekonomi politik” tümüyle yalnızca 

ekonomiye değil, aynı zamanda toplumsal gerçekliğin ekonomik, politik ve 

diğer boyutlarına da göndermede bulunur. Böylece kavram, kültürün politik 

ve ekonomik bağlamla iliĢkisini kurar ve kültürel çalıĢmaların tarih ve 

politikaya açılmasına öncülük eder. Kimi parçaları dondurarak karikatürize 

edilen bir yapıya değil, mücadele ve muhalefet alanına göndermede 

bulunur”. (Kellner, 2008: 151).        

 

Medya çalıĢmalarında ekonomi politik çalıĢmalar üç ana eksende ele alınmaktadır 

(Laughey, 2007; Mosco, 1998): Kuzey Amerikalı araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen 

kültür emperyalizmi ile kavramsallaĢtırılan yönelimler, bu çalıĢmalara da zemin 

oluĢturan Frankfurt okulu ve Avrupa‟da geliĢtirilen ve eleĢtirel ekonomi-politik olarak 

adlandırılan kuram. Bu kuramların detaylarına geçmeden önce kültürel üretimin 

metalaĢmasını irdelemek daha yararlı olacaktır.  

2.2.2.3. Kültürel üretimin metalaĢması 

Marks kuramını metaların üretim Ģekline ve bu üretim etrafında örgütlenen üretim 

iliĢkileri üzerine kurmuĢtur. Ona göre, varlıkların toplumsal üretiminde, insanlar, 

aralarında zorunlu fakat kendi iradelerine bağlı olmayan belirli iliĢkiler kurarlar, bu 

üretim iliĢkileri, onların maddi üretici güçlerinin belirli bir geliĢme derecesine karĢılık 

gelmektedir. Bu üretim iliĢkilerinin tamamı toplumun iktisadi yapısını, belirli toplumsal 

bilinç Ģekillerine tekabül eden hukuki, siyasal ve kültürel üst yapının üzerinde 

yükseldiği somut, iktisadi temeli oluĢturur. Maddi hayatın üretim tarzı genel olarak 

toplumsal, siyasal ve entelektüel üretim sürecini koĢullandırır. Ġnsanların toplumsal 

varlıklarını belirleyen Ģey, bilinçleri değildir; tam tersine, onların bilincini belirleyen 

toplumsal varlıklarıdır (Marx, 1993: 23).  

 

Marks‟a göre meta, insan yaĢamını sürdürebilmesi için gerekli olan fiziksel, sosyal veya 

psikolojik ihtiyaçları gideren Ģeylerdir. Ona göre sözcüğün en geniĢ anlamıyla da “bir 

geçim aracıdır”.  Her metanın kullanım değeri ve değiĢim değeri olmak üzere iki boyutu 

vardır: Kullanım değeri, ancak kullanım bakımından değere sahiptir ve ancak tüketim 
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süreci içinde gerçekleĢir. Aynı kullanım değeri farklı biçimlerde kullanılır ancak belirli 

özellikleri olan bir Ģey onun varlık tarzı, kullanım olanaklarının toplamı olarak kabul 

görür.  

 

DeğiĢim değerinin yaratıcısı ise emektir; metaların kullanım-değerlerinde maddileĢen 

emek-zamanı, onları değiĢim-değerleri ve dolayısıyla meta yapan öz olduğu gibi onların 

değerlerini tam olarak ölçmeye yarayan ölçüdür de. Metaların değiĢim-değerlerini, 

içerdikleri emek-zamanına göre ölçebilmek için ayrı ayrı emeklerin kendilerinin değiĢik 

olmayan, tek ve basit bir emeğe yani nitelik bakımından aynı olan ve ancak nicelik 

bakımından farklı olan bir emeğe indirgenmeleri gerekir (Marx, 1993: 44-45). 

 

Bir metanın kullanım değerinin veya bir nesnenin değer büyüklüğünü belirleyen Ģey, 

toplumsal olarak gerekli emek (iĢ) miktarıdır yani malın üretilmesi için harcanan 

çalıĢma (iĢ) süresidir. Bir malın üretimi için gerekli çalıĢma zamanı sabit kalacak olursa, 

malın değerinin büyüklüğü de sabit kalacaktır. Ama çalıĢma zamanı, emeğin 

verimliliğinde meydana gelen her değiĢme ile birlikte değiĢir. Emeğin üretim gücü pek 

çok değiĢkenin etkisinde Ģekillenir; örneğin iĢçinin beceri düzeyi, bilim ve teknolojinin 

geliĢkinliği, toplumun üretim kapasitesi ve üretim araçlarının durumu (Marx, 1966: 30-

31).     

 

Modern toplumlarda medya, kültürel üretime katılan, dolayısıyla diğer kapitalist 

teĢebbüslerle benzer özelliklere sahip bir üretim yapmaktadır. Her ne kadar medya 

simgesel ve imgelere dayalı bir üretim yapsa da insanların dıĢsal dünyada neler olup-

bittiğini bilme arzularına yönelik haber ve enformasyon üretmekte, iĢ dıĢı kalan 

zamanlarında diziler, filmler, yarıĢma veya magazin gibi program türleriyle eğlence 

sunmakta yani medyada kültürel üretimiyle değer üretimine katılmaktadır.   

 

Örneğin bir medya kuruluĢunda çalıĢan bir senarist gerçekte ücret karĢılığı çalıĢan bir 

emekçidir/iĢçidir. Her ne kadar yaptığı iĢ bedensel bir emek gerektirmese de entelektüel 

faaliyetini veya yaratıcılığını medya örgütüne üretim araçlarına sahip olan bir sermaye 

sahibine satmaktadır. Medya örgütü de senarist tarafından kaleme alınan senaryonun, 
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farklı iĢlemlerini de tamamladıktan sonra pazara sunmaktadır. Böylelikle kültürel bir 

üretim değiĢim değerine de kavuĢmuĢ olmakta ve metalaĢmaktadır.  

 

Ancak bu noktada medya endüstrilerindeki metalaĢmanın ne/ler olduğu noktasında 

farklı görüĢler bulunduğunu belirtmek faydalı olacaktır. Bazı araĢtırmacılar medyanın 

ürettiği sembolik ürünlerin bizatihi kendilerinin metalaĢtığını kabul ederken, Dallas 

Smith (2006) gibi kimi ekonomi-politikçiler de medyanın ürettiği tek meta biçiminin 

izleyiciler olduğunu öne sürmektedir. Bu görüĢe göre medya örgütleri izleyicileri 

reklam verenlere satarak metalaĢtırmaktadır
13

. Ancak Mosco (1998) medya endüstrileri 

için böylesi bir metalaĢtırma kavramsallaĢtırmasının, medya program içeriklerinin 

ideolojik yapılanıĢını ve daha genel anlamıyla da toplumun maddi üretim temeli ile 

ideolojik süreçler arasındaki iliĢkiyi yeterince açıklayamadığını öne sürmektedir.    

 

Çakmur (1998, 120-121) ise medya endüstrileri tarafından gerçekleĢtirilen kültürel 

üretimde gerçekte tek tip bir metalaĢma olmadığını farklı metalaĢmaların olduğunu 

ifade etmektedir. Ona göre kültürel ürünlerin metalaĢması konusunda görüĢlerin 

farklılaĢmasının nedeni araĢtırmacıların metalaĢmanın farklı yönlerine vurgu 

yapmalarıdır; kültürel üretimin daha bütününe bakarak bir değerlendirme yapıldığında 

bir taraftan izleyiciler, öte taraftan ise medyanın ürettiği imgeler metalaĢmaktadır. 

Garnham‟dan yararlanarak Çakmur, medyanın artık değer üretimini reklamlar 

aracılığıyla yaptığını vurgulamakta, dolayısıyla izleyicilerin metalaĢtığının altını 

çizmektedir.     

 

Medya endüstrilerinde çalıĢmakta olan kültür iĢçilerinin rolleri ise ayrı bir tartıĢma 

konusudur: Daha esnek ekonomi politikçilere göre medya profesyonelleri sahiplik 

yapısından veya medya patronlarından göreli özerkliğe sahiptirler (Golding ve 

Murdock, 2002). Daha Ortodoks ekonomi politikçi olan Garnham‟a göre ise medya 

profesyonellerinin özerkliği yanıltıcıdır.  

                                                           
13

 Smythe (2006: 131) göre “Ġs dıĢı iĢ zamanının en büyük yegâne parçası, reklamcılara satılan 

izleyicilerin zamanıdır. Bu, iĢçiler tarafından değil, fakat kitle iletiĢim medyası tarafından satılır. Bu 

metayı kim üretir? Açık ve gizli reklam karıĢımıyla ve burjuva iletiĢim kuramcılarının kafalarını meĢgul 

eden „program‟ materyali pazarlarıyla kitle iletiĢim medyası yapar.” 
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“… özgüllük ve özerklik, sembolik iĢin pratik ve ideolojisinin özel 

karakteristikleridir, bir ölçüde bu sembollerin basitçe, Ģeyler 

olmamasındandır. Entelektüeller, bu tarz bir iĢin uzmanlaĢmıĢ uygulayıcıları 

olarak bizzat kendileri bunu yanlıĢ tanıyıp, aynı zamanda çalıĢmalarında 

bunu baĢkalarına sınıf tahakkümünün pratik ve yapısına aktüel, nesnel, 

ampirik olarak doğrulanabilir bağımlılıklarını yanlıĢ temsil ederler ve böyle 

yapmakla bu yapı ve pratiği yeniden üretmeye aktif olarak yardım ederler. 

Gerçekte özerklik yanılsaması, yeniden üretimi baĢarıya ulaĢtıran özgül 

tarzdır. Bu nedenle de böyle „entelektüel veya sanatsal özgürlük‟, 

„gazetecilik tarafsızlığı‟, „yaratıcılık‟, „pür biçim‟ gibi güçlü ideolojik 

formlar, yapıbozum ve bu yanlıĢ tanımanın aldığı sayısız baĢka biçimler 

üzerine, uyumlu ve öncü bir materyalist eleĢtiri kurmak ve bu ideolojik 

biçimlerin somut maddi tarihsel kökleri ile süregiden etkililiklerinin 

toplumsal koĢullarını vurgulamak esastır” (Garnham, 2008: 82).     

 

 

Murdock (1982) editoryal kadronun göreli bir özerkliğe sahip olduğunu kabul etmekle 

birlikte, genel yayın yönetmenleri veya üst düzey yönetici kadroların, mülkiyet 

sahipleriyle doğrudan iliĢkileri nedeniyle haber içeriklerini denetim altında 

tutulabildiğini öne sürmektedir.    

2.2.2.4. Frankfurt okulu veya kültür endüstrisi 

Almanya‟da bir grup düĢünürün görüĢlerini ifade eden Frankfurt okulunun düĢünsel 

kökenleri 19. yüzyıl Alman entelektüellerinin en parlak dönemi olan 1840‟lardaki Sol 

Hegelcilere
14

 dayanır. Sol Hegelciler gibi Frankfurt okulu düĢünürleri de felsefi düĢün 

geleneği ile siyasal ve toplumsa/kültürel olayları analize yönelmiĢlerdir: Hegel gibi 

diyalektik yöntemi kullanmıĢlar ve takip ettikleri öncülleri gibi diyalektiği maddeci bir 

yöne çevirmeye çalıĢmıĢlar, Sol Hegelciler‟in çoğu gibi de toplumsal yapının Praxis 

aracılığı ile yine insan tarafından dönüĢtürülmesinin olanaklarına kafa yormuĢlardır. Ne 

                                                           
14

 1840‟larda Hegel‟in ardılları, yine o dönemde hızlı bir modernleĢme süreci içine girmiĢ bulunan 

Almanya‟daki toplumsal ve siyasal geliĢmeleri felsefi bir düĢünsel gelenek içerisinden analiz etmeye 

çalıĢıyorlardı. Bu genç düĢünürlere Sol Hegelciler adı verilmektedir; bunların içerisinden Karl Marx daha 

sonra çok daha tanınan ve düĢünceleriyle tüm dünya da etkili olan bir isim olmuĢtur (Jay, 1989: 70).    
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var ki iki kuĢak arasında yüz yıllık bir zaman dilimi farklılığı vardır ve kaçınılmaz 

olarak görüĢlerine ve analizlerine bu farklılıkta yansımıĢtır. Sol Hegelciler klasik Alman 

idealist felsefesinin kesintisiz ardılları olmalarına karĢılık Frankfurt okulu düĢünürleri 

arasında Schopenhaur, Nietsche, Dilthey, Bergson, Weber, Husserl ve diğer bazıları yer 

almıĢtır. Dolayısıyla bu düĢünürlerden etkilenmemeleri kaçınılmazdır. Nasıl ki Sol 

Hegelciler Almanya‟nın endüstrileĢmesini tamamlayarak kapitalistleĢmeye baĢladığı 

süreçte ortaya çıktılarsa, Frankfurt okulu düĢünürleri de XX. yüzyılda Almanya‟nın 

niteliksel dönüĢümler yaĢadığı, büyüyen tekellerin devletleri yönettiği, ekonomiye 

devlet müdahalelerinin arttığı bir dönemde ortaya çıkmıĢlardır. Sol Hegelciler değilse 

bile Frankfurt Okulu düĢünürleri Sovyetler Birliği‟nde Sosyalizm pratiğine tanık olmuĢ; 

proletaryanın bir güç olarak belirginleĢtiği ama aynı zamanda da mevcut toplumla 

bütünleĢtikleri Enstitü üyelerinin Amerika BirleĢik Devletleri‟ne gitmesiyle daha rahat 

gözlemledikleri oluĢumlardır (Jay, 1989: 70-72).     

 

Frankfurt Okulu düĢünürleri Marksizm‟in ekonomik belirlenimciliğini kabul etmezler, 

kültürü toplumsal yapıyı dönüĢtürme potansiyeliyle birlikte özel bir önemle ele alırlar. 

Bu nedenler de XX. yüzyılın kültürel üretim üzerinde durulan temel konulardandır. 

Frankfurt Okulu üyeleri evrensel gerçeğe ulaĢmak için çalıĢmamıĢlardır, onların 

çalıĢmaları “toplumsal değiĢim” ve “özgürleĢme” sorunları etrafında odaklanmaktadır. 

Ekonominin belirleyiciliğinden ısrarla kaçınan bu düĢünürler, alt yapı ile üst yapı 

kurumları arasında bir etkileĢimi savunmaktadırlar. Popüler kültüre hayli eleĢtirel bakan 

düĢünürler XX. yüzyılda kültürel üretimin tıpkı endüstrinin diğer alanları gibi seri 

tüketim ve haz için üretildiğini öne sürerler. Neden kültür endüstrisi kavramını 

seçtiklerini Adorno Ģöyle ifade etmektedir: 

Metni ilk kaleme alıĢımızda „kitle kültürü‟ demiĢtik. Daha sonra 

savunucularının pekala kabul edebileceği bir yoruma: yani spontane olarak 

kitlelerin kendilerinden neĢet edip oluĢmuĢ bir kültürle ya da popüler 

sanatın çağdaĢ bir formu ile karĢı karĢıyaymıĢız gibi bir yoruma meydan 

vermemek için, „kitle kültürü‟ yerine, „kültür endüstrisi‟ terimini kullandık. 

Kültür endüstrisinin popüler kültürden son derece farklı olduğunu göz 

önünde tutmak gerekiyor (Akt. Jay, 2001: 164). 
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Horkheimer ve Adorno, Aydınlanmanın Diyalektiği adlı çalıĢmalarında kültür 

endüstrisinin kapitalizmin tahakkümünü yaygınlaĢtırmak ve insanları onların kültürel 

anlatımlarını metaya dönüĢtürmek için teknolojiyi nasıl kullandığını ve aklı nasıl 

araçsallaĢtırdığını açığa çıkarmaktadırlar. Aydınlanmanın bizatihi kendisinin geçmiĢte 

öncülüğünü yapmıĢ olduğu eleĢtirel ve ussal bilincin ilkelerine ihanet ettiğini öne 

sürmekte; özel mülkiyet, rekabet ve kara dayalı sosyo-ekonomik sistemin örgütleniĢinin 

insanları eksiksiz imgelemsel ve entelektüel potansiyellerini gerçekleĢtirmekten 

alıkoymak için ussalcılık aracılığıyla geliĢmiĢ olduğunu iddia etmektedirler. 

Horkheimer ve Adorno‟ya göre, endüstri ve teknolojiyi seçkin grupların kar ve 

iktidarını artırmak amacıyla kullanan bir sistemin hizmetine beceri ve düĢüncelerini 

vermeleri gerekirken, kapitalist meta üretiminin norm ve değerlerini içselleĢtirdikleri ve 

kendi çıkarlarını takip etmekten alıkonulduklarından aygıtlar haline gelmiĢlerdir (Zipes, 

2005: 227). 

 

Adorno‟ya göre tüketici, kültür endüstrisinin seçme özgürlüğü söyleminin ikna etmek 

istediği Ģeyin aksine özne değil nesne konumundadır. Ona göre kültür endüstrisi için 

özellikle uydurulmuĢ olan kitle iletiĢim araçları sözcüğü, zaten vurguyu zararsız bir 

alana kaydırmaktadır. Burada ne kitleler ne de bilinen Ģekliyle iletiĢim teknikleri ilksel 

önem taĢır; önemli olan onları ĢiĢiren ruhtur, onların efendilerinin sesidir. Kültür 

endüstrisinin bizatihi kendisi kitlelere uyum sağlayarak var olmasa bile, kitleler onun 

bir ölçüsü değil ideolojisidir (Adorno, 2005: 241). Buradaki ideoloji ise Batı‟nın ileri 

kapitalist toplumlarının geniĢ insan topluluklarını siyasal olarak tahakküm altında 

tutmalarıdır. Söz konusu tahakküm kurma stratejileri doğrudan iletiĢim teknolojileri 

aracılığıyla gerçekleĢmektedir: 

Kültür endüstrisinin vaat ettiği tatmin, duyuların donuklaĢması haline gelir. 

Kitle iletiĢim araçlarının koĢullaĢtırıcı imge ve ürünleri, tüm üreticileri 

edilgin tüketiciler haline getirmeyi amaçladığı için, hem üreticinin hem de 

ürünün özerkliği pazar koĢullarıyla sınırlanır. Tüketim için üretim ve kar 

kendi içlerinde ve kendileri için değerler haline gelirler. Ġnsanlar doğuĢtan 

yetileri ve yetenekleriyle iliĢkilerini yitirirler ve kendilerini dünyaya 

yansıtma tarzlarını kaybederler; iĢte ve evde bireyin öznelliğinin ırzına öyle 

geçilmiĢtir ki, zihnin özerkliği problemli hale gelir (Zipes, 2005: 229).     



67 
 

Adorno (2002: 276-275), “On the Fetish-Character of the Music and the Regression of 

Listening” adlı müzik sosyolojisi eksenli makalesinde, müzik dinleme hazzındaki 

gerilemeyi ele alır; kitle iletiĢim araçlarıyla müziğin bağını kurduğu bölümde ise 

totaliter radyonun iki önemli misyonu olduğunu öne sürer: Birincisi, bir taraftan iyi 

eğlence ve oyalayıcı yayınlar yaparken diğer taraftan da kültürel ürünler olarak 

adlandırılanları beslemektir. Ġkincisi ise iyi bir eğlenceymiĢ veya kaliteli bir kültür 

ürünüymüĢ gibi sunulanlar gerçekte öyle değildir; insanları bir yanılsamaya itmektedir.  

Adorno‟ya göre düzeyi düĢük olan bu müziklere yönelik yanılsama ise kitleleri objektif 

ilgilerden –sanat değeri yüksek ürünlerden- uzaklaĢtırmakta ve onları pasifize 

etmektedir.  

 

Frankfurt Okulunun diğer üyeleri kadar karamsar üslup kullanmamakla birlikte onlarla 

benzer duruĢ sergileyen Walter Benjamin de “Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden 

Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı” adlı makalesinde teknolojinin kullanımıyla birlikte 

sanatsal üretim ve çoğaltım sürecindeki değiĢiklikleri ele almaktadır. Ona göre “En 

etkin düzeydeki yeniden-üretimde bile eksik olan bir yan vardır: sanat yapıtının Ģimdi 

ve burada‟lığı … bulunduğu yerde biriciklik niteliğini taĢıyan varlığı. Sanat yapıtının 

yaratıldığı andan baĢlayarak egemenliği altına girdiği tarihi yönlendiren öğe, biriciklik 

niteliğini taĢıyan bu varlıktan” (Benjamin, 2004: 55) baĢka bir Ģey değildir. ĠĢte sanat 

yapıtının teknik yolla yeniden-üretimiyle Ģimdi ve burada‟lık özelliklerini yitirmesi 

gerçekte sanat yapıtının niteliğinden de taviz verilmesi anlamına gelmektedir. Çünkü 

Benjamin‟e göre bir nesnenin “hakikiliği, maddi varlığından tarihsel tanıklığına değin, 

baĢlangıçtan bu yana o nesnede gelenekselleĢmiĢ olanların bütününden oluĢur. Tarihsel 

tanıklık maddi varlıktan temellendiğinden, birinci öğenin insanlarla bağını kesen 

yeniden-üretim, ikincisinin yani tarihsel tanıklık öğesinin de sarsıntı geçirmesine yol 

açar” (Benjamin, 2004: 54-55). Burada Benjamin‟in sözünü ettiği aynı zamanda 

sanatsal üretime de bir yabancılaĢmadır.       

 

Frankfurt Okulu düĢünürlerinin çalıĢmaları kültürel ve sanatsal üretim odaklı gibi 

görünse de kültür endüstrilerinin bir diğer boyutu da tüketimdir: “Tüketim düzeyinde 

kültür endüstrileri, tüketici davranıĢının iki faktör tarafından sınırlandırıldığı bir pazarda 

izleyici ilgisi için rekabete çekilirler: mevcut satın alma ve mevcut tüketim zamanı. 
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Medya tüketiminin sınıfsal yapısını, gerek doğrudan gerek dolaylı bir tarzda belirleyen, 

her Ģeyden önce bu iki faktördür”. (Garnham, 2008: 78) 

 

EleĢtirel kurmacıların sosyal teori içerisinde kitle kültürü ve iletiĢiminin toplumsal 

yeniden-üretimindeki rolüne değin öncü çalıĢmalarıyla önemli bir yerleri vardır. C. 

Wright Mills, David Riesman, Alvin Goudner, Stanley Aranowitz ve daha sonraki Yeni 

Sol kuĢağını derinden etkilemiĢlerdir. Ayrıca George Gerbner gibi bazı önemli eleĢtirel 

iletiĢimbilimciler, Adorno ve EleĢtirel Kuramdan doğrudan etkilenmiĢ dahası benzer 

duruĢa sahip bir çizgide araĢtırmaya devam etmiĢlerdir. Buna rağmen Amerika BirleĢik 

Devletleri‟nde baskın iletiĢim araĢtırmaları (Dallas Smith, Herbert Schiller, Eric 

Barnouw ve diğerlerinin çalıĢmaları) daha çok medyanın siyasal ekonomisi üzerine 

odaklanmıĢ; bunlar tarihsel ve ampirik iletiĢim araĢtırmaları yapmıĢlardır. Dolayısıyla 

EleĢtirel Kuram‟ın eleĢtirel iletiĢim araĢtırmaları üzerindeki etkisi, çoğunlukla dolaylı 

olmuĢtur (Kellner, 2005: 239).    

2.2.2.5. Kuzey Amerika’nın ekonomi politiği: Kültürel emperyalizm ve medya 

Ekonomi-politik yaklaĢımın medya ve kültür emperyalizmi damarının önemli 

temsilcileri arasında yer alan Edward S. Herman ve Noam Chomsky ise 1988 yılında 

yayınladıkları “Propaganda Modeli”ni adını verdikleri bir yaklaĢım geliĢtirirler. Bu 

çalıĢmada medyanın hayli önemli bir boyutunu ele alırlar: Medya toplumsal yapıda 

varolan, devlet ve uluslar arası faaliyet gösteren Ģirketlerden oluĢan yerleĢik iktidara 

hizmet etmektedir; bu misyonu da bireylerin içinde yaĢadıkları toplumla 

bütünleĢmelerini sağlayacak değerler, inançlar ve davranıĢ kodlarını öğretme ve 

benimsetme aracılığıyla yapmaktadır. TekelleĢmelerin ve sınıf çatıĢmalarının hayli 

yoğun yaĢandığı günümüz toplumlarında ise bu rolün yerine getirilebilmesi için sistemli 

bir propagandaya ihtiyaç vardır ve medya da bunu hâkim sınıfların lehine hegemonyayı 

yeniden üretme iĢlevi aracılığıyla yerine getirmektedir. Herman ve Chomsky, Medyanın 

ekonomik, politik ve siyasal elitlerin egemenliğinde ve sisteme muhalifleri de 

marjinalleĢtiren bir yayıncılık politikasıyla iĢ gördüğünü öne sürmektedir. Ancak, haber 

üretiminin belirli kontrol ve denetim mekanizmalarının etkisindeymiĢ gibi değil de; tüm 

bunlar doğal bir üretim süreciymiĢ gibi olağan ve örtük bir görünüme sahip Ģekilde 

iĢlediğini belirtmektedirler (Laughey, 2007: 130-131) 
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Herman ve Chomsky, medyanın haber üretiminde kontrol ve denetimini sağlayan beĢ 

temel haber filtresinden söz ederler. Bu mekanizmalar aynı zamanda onların 

Propaganda Modeli adını verdikleri kuramlarının dayanaklarını da oluĢturur. Bu filtreler 

Ģunlardır: 1. Medyaya sahip Ģirketlerin büyüklüğü, zenginliği, tekelleĢmeler ve bu 

Ģirketlerin kar odaklı çalıĢması. 2. Medyanın en temel gelir kaynağının reklam olması. 

3. Medyanın devler, iĢ dünyası ve bu kurumlar tarafından onaylanmıĢ “uzmanlar” ve 

iktidar sahipleri tarafından sağlanan bilgiye dayalı habercilik yapması. 4. Medyayı 

disipline etme yolu olarak “itiraz” (flak) etme. 5. Bir ulusal din ve kontrol mekanizması 

olarak “komünizm karĢıtlığı”nın kullanılması (Herman ve Chomsky, 1988: 2). Oysa bu 

bölümün baĢlarında da vurgulandığı gibi Kuzey Amerika‟da geliĢen nesnellik kriteri ve 

mevcut gazetecilik pratiğinde tüm dünyada kabul gören yaygın gazetecilik algılayıĢına 

göre haber metnini oluĢturma iĢleminin hayli objektif iĢlediğine dair olarak da kendisini 

ve kamuoyunu ikna etmeye çalıĢır.  

 

Propaganda modeli aracılığıyla Herman ve Chomsky özellikle Amerika BirleĢik 

Devletleri ve büyük sermayeye yönelik eleĢtirelliğe sahip bir kuram geliĢtirirler ne var 

ki çalıĢmada Laughey‟e göre (2007: 134) eksik olan güçlü elitlerin medyayı nasıl 

yönetim ve manipüle edebildiklerinin detaylarını irdelememesidir. Tüm büyük 

Ģirketlerin ve devletin aynı ortak çıkar etrafında birleĢtiği ve bundan hareketle 

propaganda yaptığı Ģeklinde indirgemeci bir varsayıma sahiptir; oysa büyük Ģirketlerin 

her birinin farklı politik yönelimleri ve farklı ilgileri vardır. Bunun için de tek ve 

evrensel bir rıza üretimine yönelmemektedirler. Bir diğer nokta ise, Propaganda 

Modelinde izleyicilerin medyanın mesajları karĢısında direnç gösterebilecekleri veya 

propagandayı reddedebileceklerine yönelik hiçbir açıklama yoktur.     

 

Smythe (2006) kitle iletiĢim sistemlerinin kapitalist üretim iliĢkileri içerisindeki 

ekonomik fonksiyonlarının neler olduğunun tarihsel materyalistlerin sorması gereken 

önemli bir soru olduğunu belirtirken, “Batı Marksiminin Kör Noktası” baĢlıklı 

makalede bu soruya yanıt aramaktadır. Ona göre burjuva idealist bakıĢ açısına sahip 

medya araĢtırmaları iletiĢim emtiası, iletiler, enformasyon, imajlar, anlam, eğlence ve 

manipülasyon gibi öznel zihinsel kavramlara odaklanıp kalmakta; tekelci kapitalizm 

içerisinde kitle iletiĢiminin emtia (commodity) boyutunu ihmal etmektedirler. Smythe 
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çalıĢmasında reklamverenler ile medya arasında iliĢkiye odaklanarak ihmal edildiğini 

öne sürdüğü kitle iletiĢiminin ticari boyutunu açığa çıkarmaya çalıĢır. Kapitalizmde 

uyku dıĢı zamanın tümü iĢ zamanı olarak değerlendirilir. Bu iĢ zamanı genel anlamda 

emtiaların üretimine bağlıdır ve emek gücünün üretiminde ve yeniden üretiminde 

ödeme onların gelirlerine dâhildir. ĠĢ dıĢı iĢ zamanının en büyük yegâne parçası 

izleyicilerin reklamcılara satılan zamanıdır. ĠĢte bu satıĢ iĢini gerçekleĢtiren kitle 

iletiĢim aracının sahibidir. Bu noktada Smythe önemli bir soru geliĢtirir: “bu emtiayı 

üreten kimdir?” yanıtı ise Ģöyledir: “Açık ve gizli reklamların karıĢımıyla …  program 

materyali pazarlarıyla kitle iletiĢim araçlarıdır.” Böylelikle „onların‟ reklamcılara satılan 

zamanlarında iĢçiler, a. Tüketim malları üreticileri için esas pazar olma iĢlevini yerine 

getirirler; b. Emek gücünün üretiminde çalıĢırlar. 

 

Bir baĢka ekonomi politik perspektiften medya analizleri yapan araĢtırmacı Herbert 

Schiller uluslararası çaptaki kitle iletiĢim akıĢında Amerika BirleĢik Devletleri lehine 

dengesizliğe vurgu yapar. Ulus aĢırı medya sadece devlet için de değil devlet 

sınırlarının dıĢında da mesajların üretimi ve dağıtımını yerine getirmekte; bunu ötesinde 

çokuluslu Ģirketlerin yaygın enformasyonel etkinlikleri, en azından onların daha 

görülebilir düzenlemeleri, iĢ kayıtlarına iliĢkin bilginin üretilmesi ve yayılması, bu 

sebeple uluslararası medya etkinliklerinin yoğun paylaĢımı; yönetim tekniklerinin; 

yönetici ve çalıĢanlar için eğitim programlarının ihracı ile ev sahibi hükümetlerin önder 

kademeleri ile doğrudan kiĢisel iliĢkiler kurulması gibi örtük misyonları içerir (Schiller, 

2006: 242-23).  

Çokuluslu Ģirketlerin, iletiĢim teknolojilerindeki yeniliklerle birlikte medya aracılı 

etkinlik alanlarını daha da geliĢtirdiklerini öne sürmek yanlıĢ olmayacaktır. Herbert 

Schiller ile benzer bir duruĢa sahip olan Dan Schiller yeni iletiĢim teknolojilerinin bir 

sektör olarak yükseliĢine dikkat çekmektedir. 1974 ile 1984 yılları arasında çalıĢan iĢçi 

sayısının üç katı arttığı tek sektörün bilgi ve iletiĢim sektörü olduğunu belirtmektedir 

(Schiller, 1998: 39)      

Bu sözkonusu ekonomi-politik eleĢtiriler medyayı makro bir analize tabi tutmaktadır. 

Ġdeolojik mücadelenin nasıl ortaya çıktığı konusunda, ne tür kurumsal mekanizmalar, 

kültürel gelenekler ve iktidar çeliĢkilerinin tartıĢma veya gözden geçirme için ne tür 

olanak sağladığı noktalarında bir açıklama getirmemektedir (Schudson, 1994: 311).  
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2.2.2.6. EleĢtirel ekonomi politik 

Ekonomi politik yaklaĢımlar içerisinde kıta Avrupa kökenli, Marsist teoriden 

temellenen bir diğer kuram ise “eleĢtirel ekonomi politik”tir. EleĢtirel
15

 ekonomi politik 

kuramın kurucuları Peter Golding ile Graham Murdock‟tur. Kültürel çalıĢmalar ile 

Yapısalcı yaklaĢımlar benzer sorunsalları çalıĢmakla birlikte farklılaĢtıkları noktalar 

daha çoktur. ĠletiĢim çalıĢmalarında medyanın mülkiyet yapısının program içerikleri 

üzerindeki etkileri, tüm kültür endüstrilerinin sahiplik yapısı ve yönetim stratejileri 

eleĢtirel ekonomi-politik yaklaĢımın ilgi alanına girer. EleĢtirel ekonomi politik medya 

metinleriyle ilgilenir; fakat yapısalcı yaklaĢımlardan farklı olarak medya kuruluĢlarının 

yapılarının metinleri nasıl etkilediğine odaklanır. Yapısalcı çalıĢmalar ise sadece bu 

yapıların dil ve ideoloji dolayımıyla nasıl medya metinlerini yapılandırdığını açığa 

çıkarmaya çalıĢır  (Laughey, 2007: 122).  

 

Golding ve Murdock (2002: 65) ekonomi politik yaklaĢımın ekonomi biliminden 

farklılığını ve temel karakteristiğini dörde ayırarak ele alır: i) bütüncüdür, ii) tarihseldir, 

iii) merkezi olarak kapitalist teĢebbüs ile devlet müdahalesi arasındaki dengeyle ilgilenir 

iv) adalet, eĢitlik ve kamu yararı gibi temel ahlaki sorunlarla ilgilenebilmek için 

verimlilik gibi teknik konuların ötesine geçer.   

 

Golding ve Murdock‟a dayanarak bu özellikleri biraz daha detaylı anlatmaya çalıĢırsak: 

Ana akım ekonomi bilimi ekonomiyi ayrı ve uzmanlaĢmıĢ bir alan olarak ele alırken, 

ekonomi politik ekonomik örgütlenme ile siyasal, toplumsal ve kültürel yaĢam 

arasındaki etkileĢimle ilgilenir böylelikle kuram daha bütüncül bir bakıĢ ve analiz 

geliĢtirir. Ekonomi politik aynı zamanda tarihsel süreçle ilgilenir; kültürün eleĢtirel 

ekonomi politiği için dört tarihsel süreç özellikle önem taĢır: medyanın geliĢimi, Ģirket 

menzilinin geliĢmesi, metalaĢtırma ve devlet ile hükümet müdahalesinin değiĢen rolü.  

ĠletiĢim Ģirketlerinin menzillerinin geniĢlemesi üçüncü önemli süreci pekiĢtirir: kültürel 

yaĢamın metalaĢması. Modern iletiĢim araçlarının ortaya çıkıp geliĢimi salt bu araçların 

                                                           
15

 Golding ve Murdock (2002: 61) kuramın neden “eleĢtirel” adını taĢıdığını Ģöyle açıklamaktadırlar: “… 

zorunlu olarak görgül araĢtırmayla uğraĢan, pragmatik ve yönetsel konulara gönderme yapmaktan 

çekinmeyen, anlamda eleĢtireldir. Çözümlemeyi, iletiĢim ve kültür görüngülerinin incelendiği toplumsal 

düzenin eleĢtirisine, bu toplumsal düzene iliĢkin kuramsal bilgiyle Ģekillenen bir anlayıĢa dayandırmak 

gibi can alıcı bir anlamda eleĢtirel.” 
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kapitalist bir ekonomik sistemle büyüyen birleĢmesinin ekonomik bir tarihi değil, 

sağladıkları kamusal forumlarla tam yurttaĢlığın iĢlerlik kazanmasında artan 

merkeziliğinin ve öneminin de bir tarihidir aynı zamanda (2002: 65-75).   

 

Golding ve Murdock (2002: 76), eleĢtirel ekonomi politiğin üç çekirdek göreve sahip 

olduğunu belirtirler: Bunlardan birincisi, kültürel ürünlerin üretimiyle ilgilidir ki 

ekonomi politik kültürel üretimin kültürel tüketim silsilesi üzerinde sınırlandırıcı ama 

bütünüyle belirleyici olmayan bir etki yaptığı varsayımına dayanır. Ġkincisi, medya 

ürünlerindeki mevcut temsillerin, onların üretimi ve tüketimindeki maddi gerçeklerle 

bağlantılı iliĢkilendirilme biçimlerini göstermek için metinlerin ekonomi politiğini 

inceler. Üçüncüsü ise ekonomik ve kültürel eĢitsizlik arasındaki iliĢkiyi göstermek için 

kültürel tüketimin ekonomi politiğini çalıĢır  

 

Murdock (1990: 6-7), Neo-liberal politikaların bir gereği olarak uygulamaya konulan 

“özelleĢtirmeler”in ve yeni iletiĢim teknolojilerinin bireyleri politik anlamda 

özgürleĢtirmediğini öne sürer. Yeni iletiĢim teknolojilerinin bilgi ve enformasyonun 

üretimi, dağıtımı, saklanması ve etkileĢim gibi pek çok konuda hız ve kolaylık 

sağladığını ancak bu boyutların da abartılmaması gerektiğini belirtir. Ona göre 

özelleĢtirmeler ile yeni iletiĢim teknolojileri kapitalist toplumlarda özel sermayenin 

medya örgütlerine giriĢini kolaylaĢtırmıĢ ve tekelleĢmelerin önünü açmıĢtır. Bu 

geliĢmelerin toplumsal/kültürel yapıya etkileri Ģöyledir: 

1. Medya sektöründe en güçlü olanlar kültürel yaĢam üzerinde kontrol gücüne 

sahip olurlar. 

2. ÖzelleĢtirmeler sonucunda muhalif kamusal kültür kuruluĢlarının gücü 

zayıflamıĢtır. 

3. Medyada tekelleĢme eğilimi artarken tek sesliliğe/türdeĢlemeye doğru bir 

yönelim olmaktadır.  

2.3. Tüketim Toplumu Tüketim Kültürü ve Medya 

2.3.1. Sosyal bilimlerde yeni bir çalıĢma alanı olarak tüketim örüntüleri 

Sanayi Devrimi XVIII. Yüzyılda Batı toplumlarının radikal değiĢimlerine damgasını 

vururken, XIX. Yüzyıl sonlarında da tekrar yapısal bir dönüĢümün iĢaretleri sezilmeye 
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baĢlanmıĢtır. Sanayi devrimi kapitalizmi hızla üretim ve finans ağırlıklı bir etkinlikler 

düzeni haline getirmiĢtir. Dolayısıyla meta üretimi XIX yüzyıl ortalarına kadar önemini 

korumuĢtur. Ancak özellikle 1960‟lardan sonra artık net bir Ģekilde, kapitalist kârın 

kaynağı somut metâ üretiminden varsayımsal değerlerin dolaĢımına geçiĢ yapmıĢtır. 

Farklı bir anlatımla, artı-değerin üretilmesine kaynaklık eden, Marx‟ın da 

çözümlemesinde baĢlıca değiĢken olarak kabul ettiği somut metâ üretiminin ağırlığı, git 

gide bütünleĢik hale gelen dünya ekonomisi içinde git gide küçülmüĢ, kapitalizmin 

varlık nedeni olan kâr, önemli ölçüde soyut değerlerden elde edilmeye baĢlamıĢtır. 

Böylelikle artık ne kendisiyle özdeĢleĢilebilecek, ne de sömürü kaynağı olarak net 

olarak iĢaret edilebilecek bir üretim biçimi söz konusudur.  

 

Bu dönüĢüme koĢut olarak, sanayi kapitalizminde var olmayan veya hayli az öneme 

sahip olan üretim sahaları öne çıkmaya baĢlamıĢlar, örneğin aracılık ve hizmet 

sektörleri, çarpıcı bir Ģekilde, 1960‟lardan itibaren ekonominin motoru haline 

gelmiĢlerdir. Bu dönemde aynı zamanda, küresel ölçekte, birbirinin içine geçmiĢ 

enformasyon ağlarının kurulması sayesinde, bütünleĢik bir pazarın hızla oluĢtuğu da 

görülmektedir. Küresel bütünleĢik bir pazarın var olması ve sürdürülebilmesi için 

vazgeçilmez koĢul, kuĢkusuz hızlı enformasyon ve ulaĢım olanaklarının 

geliĢtirilmesidir. Nitekim 1980‟li yıllardan itibaren, zaten yüz yıldır hızlanmıĢ olan 

iletiĢim ve enformasyon iĢleme teknolojisindeki geliĢmeler baĢ döndürücü bir hıza 

ulaĢmıĢ durumdadır.  

 

Değer, sanal olarak dolaĢtığından ve bizatihi bu dolaĢımın kendisi kârın kaynağı 

olduğundan, akıĢkanlıklar üzerine kurulu yeni bir ekonomi düzeni yaygınlaĢmaktadır. 

KuĢkusuz, akıĢkan hale gelen yalnızca ekonomik değerler değildir; üretimin yerleri, 

nesneleri, giriĢimcileri, sermayesi, zamanı ve özneleri hızla küresel ölçekte dolaĢıma 

girmiĢ durumdadır. Aynı zamanda, refah devleti ve onun sigorta sisteminin de tedrici 

bir gerilemesi, emek piyasasının esnekleĢmesine katkıda bulunmuĢtur (Crough, 1999: 

439). Somut bir değer üretimine dayalı aidiyetlerin, örneğin toplumsal sınıf, git gide 

görünmezleĢtiği bir çağda, hareketlilik, akıĢkanlık, hız, hiç olmadığı kadar önem 

kazanmıĢtır. Ancak, akıĢkanlık aynı zamanda tarih-dıĢılaĢmıĢ bir deneyimin de dinamiği 

olarak karĢımıza çıkmaktadır; insan varlığı artık anda tanımlanan bir varoluĢa 
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mahkûmdur. Zira, akıĢkanlığın kendisinin değer üretme kaynağı haline geldiği bir 

toplumsal-ekonomik bağlamda, üretim ve onun bir sonucu olan tasarruftan daha çok, 

tüketim ve onun anlıksal doğası egemendir. Üretim-tüketim dengesi, artık çalıĢmadan 

yaĢam biçimlerine/tarzlarına doğru kaymaktadır; tüketimin incelenmesi bu nedenle 

günümüzde toplumsal bir zorunluluk olarak karĢımıza çıkmaktadır (Stehr, 2004: 307).  

 

Tüketim örüntüleri 1980‟lerden sonra sosyal bilimlerde daha önceki dönemlerden çok 

daha yoğun çalıĢılmakta; olgu olarak tüketim, tüketim toplumu ve tüketim kültürü 

araĢtırmacıların ve bilim insanlarının zihinsel emek sarf ettikleri bir alan haline 

gelmektedir.   

2.3.1.1. Tüketim sosyolojisi 

Sosyal bilimler için tüketim ve tüketim kültürü yeni konular olmakla birlikte insan 

varlığının fiziksel varlığını ve toplumsal/kültürel varoluĢunu sürdürebilmesi için 

tüketmesi bir zorunluluktur. Bununla birlikte tüketim biyolojik ve kültürel bir varlık 

olmasının ötesinde de anlamlara sahiptir. Dolayısıyla farklı kuramsal yaklaĢımlarda 

farklı Ģekillerde ele alınmaktadır çünkü tüketim değer yargılarından bağımsız bir 

kavram değildir; tüketim de sosyal bilimlerin çalıĢma alanındaki pek çok kavram gibi, 

birbirleriyle rekabet halinde olan değer ve ideolojilerin savaĢ alanını oluĢturur. Serbest 

piyasa toplumu algılayıĢı pazardaki pek çok çeĢitteki mal ve hizmetlerin özgür ve 

rasyonel tüketicilere sunulduğu iddiasına sahiptir ve böylesi bir bakıĢla da tüketim 

olgusu olumlu bir bağlama yerleĢtirilir. Öte yandan ise materyalizm, hedonizm, 

bencillik ve bireysellik gibi tüketim olgusuyla iliĢkilendirilen terimler kavramın 

karanlık boyutuna iĢaret eder. Tüketim kavramı, aynı zamanda üretim, yatırım, 

vatandaĢlık ve muhafazakârlık gibi diğer bazı kavramlara karĢıt olarak kullanılır 

(Yanıklar, 2006: 22). Sosyal bilimlerin tıpkı diğer alanlarında olduğu gibi tüketim 

kavramı da savruk tüketicilere karĢılık tasarruf seven tüketici; bencilce doğal kaynakları 

tüketenlere karĢılık sorumlu çevreciler veya pasif tüketenlere karĢılık üretken 

vatandaĢlar gibi ikili karĢıtlıklar üzerinden tanımlanmaya çalıĢıldığında olumlu veya 

olumsuz özellikler atfedilmektedir.      

 

Tüketime atfedilen anlamlar günümüz toplumlarında değiĢmiĢ, daha geniĢlemiĢ ve 

farklılaĢmıĢtır. Bu değiĢme, tüketimle ilgili çözümlemelerde giderek tek taraflı 
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ekonomik bir yaklaĢımdan semboller ve yaĢam tarzları gibi çeĢitli öğeleri de içeren tek 

taraflı bir ekonomik etkinlik alanından ziyade, semboller ve yaĢam tarzları gibi çeĢitli 

öğeleri içeren kültürel bir yaklaĢımın benimsenmesine doğru uzanmıĢtır (Bocock, 1993: 

13). Örneğin Baudrillard‟a (2004) göre tüketim salt gereksinimlere değil gittikçe artan 

Ģekilde arzulara dayanan bir olgudur. Ancak tüketim pratiğinin ne kendisi ve ne de 

sosyal bilimlerin çalıĢma tarzı ekonomik bir alandan tümüyle kültürel bir alana 

geçmeyecektir.       

 

Yapılan kimi araĢtırmalar, sınıf ve tüketim arasında sanıldığı kadar doğrusal bir iliĢki 

olmadığı gibi, dönüĢümün de hızlı ve Ģematik gerçekleĢmediğini de göstermektedir. 

Statüye bağlı sınıf farklılaĢmaları henüz tam olarak ortadan kalkmamıĢ, ancak, ulusal 

kültür bağlamına göre değiĢen, yeni kimliklerin sınıf konumlarına belli bir etkisi söz 

konusudur (Katz-Gerro: 2002: 224). Tüketimin daha sahici bir kimlik tanımlayıcısı 

haline gelmesi, doğal olarak her ölçekte ve düzlemde, bireylerden küresel sermaye 

devlerine kadar, zincirleme ve sürekli bir borçlu olma zinciri yaratmıĢtır. Bu nedenle, 

çağdaĢ bireyin deneyimleri veya gündelik yaĢam pratiği tarih-dıĢılaĢmıĢ bir varoluĢa 

evrilmektedir; çünkü anlıksallık onu tarihsel süreklilikten koparmıĢ, geçmiĢ ve gelecek 

bu noktada anlamsızlaĢmıĢtır. Bu çalıĢmamızın konusu özelinde düĢünüldüğünde, Türk 

edebiyatının, yazıldığı dönem/bağlam içerisinde hayli anlamlı olan romanlarının (AĢk-ı 

Memnu, Yaprak Dökümü) olay örgüsü ve kahramanları, 2000‟li yılların kahramanları 

ve olay dizileri olarak pek de yadırganmadan izleyiciler tarafından kabul görebilmiĢtir.    

2.3.1.2. Tüketim olgusu ve tarihsel bağlamı 

Tüketim insanın doğumundan ölümüne değin süren doğal bir eylem olmasına karĢın 

tarihsel süreç içerisinde farklı Ģekillerde algılanmıĢ ve kavramsallaĢtırılmıĢtır. Günümüz 

toplumlarında ise tüketime atfedilen anlamlar daha da geniĢlemiĢ ve farklılaĢmıĢ; farklı 

kuramsal duruĢlarla farklı açıklamalara konu olmuĢtur.  

 

XVII. ve XIX yüzyıl arasındaki dönem içerisinde, özellikle Protestanlık ve 

Püritenizmden etkilenen toplumlarda tüketim kavramı, “yok etmek, boĢa harcamak veya 

kullanıp bitirmek, israf etmek” (Aldridge, 2003: 3-4) anlamlarında kullanılmıĢtır. 

“Tüketim kültürü” olgusunun toplumsal bir edim olarak ele alınması gerektiğini öne 

süren ve tarihsel bağlamı içerisinde ele alan Slater (1997: 176-177) ekonomik ve 
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toplumsal değiĢimlere koĢut tüketimin de nasıl farklı anlamlara sahip olduğunu anlatır. 

XVII. ve XIX yüzyıllar içerisinde her ne kadar aristokratlar, krallar gibi üst sınıflar veya 

elit toplumsal gruplar için tüketim sosyal statünün ve politik iktidarın temsilcisi olarak 

kabul görse de ortalama insanlar yani geniĢ insan toplulukları arasında boĢa harcama ve 

savruk davranma olarak kabul görmüĢtür. Ülkenin zenginliği, kasalarında bulunan külçe 

altınlarla özdeĢ kılınmakta; bu zenginlik siyasi ve askeri gücün yanısıra savaĢlarda ve 

yeni giriĢimlerde baĢarılı olabilmek için ekonomik kapasite anlamına gelmektedir. ĠĢte 

bu nedenle de Slater‟a göre, insanın zorunlu fiziksel ihtiyaçları dıĢında tüketmesi ülke 

zenginliğinin gereksiz yok ediliĢi olarak değerlendirilmiĢ; tüketm de olumsuz bir 

bağlamda değerlendirilmiĢtir. 

 

XVIII. yüzyıla gelindiğinde ise Adam Smith‟in çalıĢmalarında da vurgulandığı gibi 

“bütün üretimin tek amacı ve gayesi” olarak kabul edilir. Özellikle yüzyılın sonlarına 

doğru, ekonomik söylemlerde üretimin rasyonel olarak son halkası veya nihai amacı 

olarak kabul edilmektedir. Böylesi bir bakıĢla da artık tüketim, üretim sürecini 

tamamlayan bir yan ürün olarak kavramsallaĢtırılmakta fakat “ihtiyaç” sosyal bir 

kavram olarak değerlendirilmemektedir. Gıda, giyim ve barınma gibi “temel ihtiyaçlar” 

doğal bir olgu olarak kabul görürken, günümüzde ihtiyaç tanımı içerisinde ele alınan 

istekler, arzular veya tutkulara dayalı tercihler gibi bireysel nitelikler daha çok keyfi ve 

öznel olarak değerlendirilmiĢtir (Yanıklar, 2006:23). 

 

XIX yüzyıl sonu ile XX yüzyıl baĢlarına gelindiğinde Sanayi Devrimi sonrası artan 

üretim kapasitesine koĢut tüketim olgusu ve pratiği de yeni boyutlar kazanmaya 

baĢlamıĢtır. Batılı toplumlarda sanayi tipi üretimle birlikte sermaye birikiminde artıĢ 

olmuĢ; bu birikim de mikro ve makro düzeylerde yeni pazarlar açılması veya 

yaratılması çabasına yönelmiĢtir.  Batılı toplumların kolonileĢtirdiği ülkeleri ve Üçüncü 

dünya içerisinde kabul edilen devletleri birer pazar olarak hedeflemiĢ; bir önceki 

yüzyıla göre bu ülkeler de yaĢayan insanlar da kapitalizmin birer tüketici olarak 

tasarlanmıĢtır. Lurry‟ye (1996: 60-61) göre bu dönemde insanların kendi bedenleri ile 

temasları da metalaĢmıĢ; kendilik ve kimlik algılayıĢı da benzer bir dönüĢümle sağlıklı 

beslenme, formda kalma, spor yapma, boĢ zamanı değerlendirme, modaya uyma veya 

kozmetik pazarı gibi Ģeyler dolayımında kurulmaya baĢlanmıĢtır. Böylelikle tüketimin 
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ekonomik üretimle doğrudan ilgisi açığa çıkarken diğer taraftan da tüketimin ekonomik 

bir pratik olmasının yanı sıra sembolik ve kültürel bir karakteri de olduğu anlaĢılmıĢtır.   

 

II. Dünya SavaĢı‟ndan sonra ise özellikle refahın arttığı toplumlarda tüketim, 

geniĢleyen; kimlik kurma stratejilerinin bir parçası olarak algılanan bir simgesel rekabet 

süreci olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla insanların tüketim pratikleri salt bir 

ekonomik edim/eylem değil aynı zamanda sosyal ve kültürel bir süreçtir (Bocock, 1997; 

Yanıklar, 2006). 

 

Lury‟ye (1996: 29-36) göre günümüz toplumlarındaki tüketimin özellikleri Ģöyledir: 

1. Tüketim ürünlerinin çeĢidi ve nicel olarak miktarı sürekli artmaktadır. 

2. Ġnsanlar arasındaki etkileĢim ve bu etkileĢimin boyutları daha fazla oranda 

pazar aracılığıyla mümkün hale gelmektedir. Konut, sağlık ve eğitim gibi 

kamu kuruluĢları tarafından sunulan hizmetlerin de serbest pazar sisteminde 

verilme eğilimi artmaktadır. 

3. AlıĢveriĢ yapma alanının geniĢlemesi bir boĢ zaman etkinliği olarak 

görülmektedir.  

4. Farklı Ģekillerde alıĢveriĢ yapma pratiklerinde gözle görülür bir artıĢ vardır; 

postayla sipariĢ vermekten, alıĢveriĢ merkezlerine arabayla gitmeye kadar 

değiĢik seçenekler mümkündür
16

.    

5. Tüketiciler tarafından kurulan politik örgütlenmelerin sayısı artmakta ve bu 

grupların (yeĢilciler gibi) kendi politik ve sosyal haklarını ve çıkarlarını 

koruyan ağlar kurulmaktadır.  

6. Spor ve boĢ zaman etkinliklerinin tüketiminde gözle görülür bir artıĢ vardır. 

Bu sadece spor olaylarının, olimpiyatlar, kriket gibi rekabet ortamlarının 

yayınlanması anlamına gelmemekte, aynı zamanda onların 

organizasyonlarının da sponsorluk yapan ticari firmaların talepleriyle uyumlu 

olması gerekmektedir. 

                                                           
16

 Bu noktada Lury‟ye Ģu ilaveyi yapmak da mümkündür; yeni iletiĢim teknolojileri alıĢveriĢ patriklerini 

de çeĢitlendirmektedir. Örneğin internetten alıĢveriĢ hayli pratik bir yöntem olarak ülkemizde de epeyce 

benimsenmiĢ durumdadır. 
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7. Borçlanmada kısıtlamaların kaldırılması ve bununla iliĢkili olarak da borçlu 

olmanın anlamının değiĢtirilmesi. Çok da güvenli olmayan kredi kartı 

kullanımının anlamının değiĢmesi ve kredi kartı sahipliğinin itibarlı olma ile 

eĢdeğer bir anlam kazanması.
17

 

8.  AlıĢveriĢ için ayrılan mekân ve alanların sayısında süratli bir artıĢ vardır. 

Cowe‟dan  (1994) alıntı yapan Lury 1986 ile 1990 yılları arasında 30 milyon 

köĢe baĢının alıĢveriĢe iliĢkin mekânlarla donatıldığını, 250 tane temalı park 

veya muhtelif etkinliklerin gerçekleĢtirilebileceği –örneğin Disneyworld- 

parkların açıldığını belirtmektedir. Bu noktayı Türkiye açısından 

değerlendirirsek orta ve büyük ölçekli  Ģehirlerde kapalı alıĢveriĢ 

merkezlerinin (AVM) sayısı süratle artmakta; hobi kursları, doğa yürüyüĢleri 

gibi etkinlikleri organize eden iĢletmelerin sayıları da artmaktadır. 

9. Tüketim mallarının ambalajlanması ve tanıtımı konusu daha çok önem 

kazanmıĢtır; ayrıca ürünlerin sunum ve satıĢ teknikleri geliĢtirilmiĢtir. 

10. Gündelik yaĢamda reklam çok daha geniĢ bir yer kaplamaktadır. 

11. Ürünlerin dıĢ görünümleri, tasarımları ve stillerine daha fazla önem 

verilmektedir. 

12. “BaĢka-bir-yerlerde” ve “baĢka-bir-zamanlarda” simülasyonu ile ürünlerin 

satıĢını artırmak için manipülasyon yapma; örneğin ürünün geçmiĢ 

zamanlardan bir Ģeyler taĢıdığını söylemek: ipek eĢarplarda Roma freskleri, 

Anglo-sakson Christmas müziği ve VIII. Henri‟nin naneli çikolataları gibi. 

13. AlıĢılmadık türlerde tüketici suçlarının vuku bulması. 

14. Tüketim mallarıyla ilgili olarak seçim yapmak da kaçınılmaz hale gelmektedir; 

bir yaĢam Ģekli olarak tarz sahibi olma adına değiĢim önerilmektedir. 

15. Tıpkı alkol bağımlılığı gibi alıĢveriĢ yapmadan yaĢayamama Ģeklinde tüketici 

hastalıkları baĢ göstermiĢtir. 

16. KiĢisel ve kolektif koleksiyonlara olan ilgi artmaktadır (sanat eseleri, antikalar, 

pullar, fotoğraflar vb.)    

 

                                                           
17

 Örneğin Türkiye‟de de kredi kartı sahibi olmak özellikle de Goldkart sahibi olmak tüketiciler için 

ayrıcalıklara sahip olmak ve bir itibara kavuĢmak olarak sunulmaktadır. 
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Lurry‟nin sıraladığı özellikler ülkelerin ekonomik üretim kapasiteleri, sermaye birikim 

düzeyi ve halkın alım gücü gibi değiĢkenlere bağlı olarak kimi farklılıklar taĢısa da 

gerçekte kürselleĢmenin ivmesinin arttığı ve neo-liberal politikaların çok geniĢ bir 

coğrafyada kabul gördüğü günümüz toplumlarında yukarıda sıralanan niteliklerin pek 

çoğu benzer özellikler olarak yaĢanmaktadır.  

 

Tüketim olgusuna farklı bakıĢ açılarıyla farklı anlamlar yüklenmekte ve tüketim, kimi 

olumlu kimisi de olumsuz olmak üzere değiĢik değerlendirmelere konu olmaktadır. 

Özellikle serbest piyasa ekonomisi savunucuları daha fazla tüketimi daha fazla üretim 

olarak algılamakta ve böylesi bir iliĢki sonucunda artan tüketim kapasitesini de daha 

fazla refah olarak yorumlamaktadırlar. Pek çok ulusal ve uluslararası kurum veya 

kuruluĢ tarafından toplumların veya bölgelerin kalkınmıĢlık düzeyi doğrudan tüketme 

kapasiteleri ile doğru orantılı olarak hesaplanmaktadır. Sosyo Ekonomik Göstergeler 

(SES) hareketli kimi çalıĢmalar da doğrudan ifade etmemekle birlikte, insanların alım 

gücünü eĢ deyiĢle tüketme potansiyeli temel almaktadır.  

 

Marksist yaklaĢımlara dayanan çalıĢmalar ise tüketime özellikle modern dönemlerdeki 

tüketim örüntülerini kitlelerin maruz kaldığı bir manipülasyon olarak 

kavramsallaĢtırmakta; bireylerin özgür ve bağımsız hareket etmelerini engellediğini, 

gerçek mutluluk ve refahı nesne tüketimine indirgendiğini öne sürmektedir. Bireylerin 

maruz kaldığı tüm bu ideolojik ortam veya yanlıĢ bilinç içinde olma durumu insanların 

kendilerine yabancılaĢmalarına yol açmakta, bir meta fetiĢizmi içinde yaĢamalarına 

neden olduğu öne sürülmektedir. 

 

OdabaĢı (1999: 4-5) tüketime yöneltilen eleĢtirileri gerekçeleriyle üç ana gruba 

ayırmaktadır: 

1. Tüketimin yaygınlaĢması sonucunda herkesin tüketim pratiğinde daha fazla 

rol/yer alması, basit zevklerin ve buna bağlı olarak kitle kültürünün geliĢimine 

neden olmaktadır. Toplumsal geliĢime hiçbir katkısı olmayan bu eylemin alt 

sınıflarda ve kitlelerde yaygınlaĢmasının, bir bakıma daha üst sınıfta olanların 

tepkilerine neden olduğu öne sürülebilir. Ayrıca, boĢ zamanın ve özellikle 

tüketimin artması, geçerli olan ideolojilerin denetim gücünü artırmaktadır. 
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2. Tüketimin yaygınlık kazanması kimi araĢtırmacılar veya düĢünürler tarafından 

tepki duyulması gereken bir pratik olmasına karĢın tüketimin yaygınlaĢmasının 

“tüketimin demokratikleĢmesi” olarak algılama ve kavramsallaĢtırma eğilimi 

taĢıyan yaklaĢımlarda vardır. Böylesi bir bakıĢın yaslandığı görüĢ ise 

“Toplumun geliĢmesi ve büyümesinin ancak ihtiyaçlarını tatmin edebilen ve 

böylece mutlu olan insanların var olması ile olanaklı olduğu” Ģeklindedir. 

Toplumdaki gerçek demokrasinin “raflardaki demokrasi” ile gerçekleĢeceğini 

öne sürenler de vardır. Tüketimin ve onu gerçekleĢtiren tüketicinin yaratıcılığı 

ve temposu toplumun değiĢim dinamiğini yansıtır. 

3. Tüketimle ilgili bir diğer eleĢtiri ise sözkonusu pratiğin insanları yozlaĢtırdığı, 

yeni bir din olarak tüketimin ve bunun mabedi olarak da alıĢveriĢ merkezleri 

ile aynı mantığa sahip büyük mağazaların ortaya çıktığı yönündedir. 

Değerlerini kaybetmiĢ, sadece tüketmek için yaĢayan, markalara tapan 

insanların oluĢturduğu toplum sömürülmeye ve kendi gerçek kimliğini 

kaybetmeye mahkum olduğu görüĢü öne sürülür. Bu Ģekilde düĢünenlere göre 

israfa dayalı bir üretim ve tüketim döngüsü hâkimdir. Dahası insanlar 

arasındaki iliĢkiler de nesneler aracılığıyla Ģekillendirilmektedir. Tüketim, bir 

sürecin sonu olarak değil, bir diğer sürecin baĢlangıcıdır ve bizzat kendisi de 

bir üretim Ģekli olarak algılanmakta; ulusalcı bir bakıĢla da kaynakların 

iĢlenmesinde/değerlendirilmesinde ve ürün ile hizmetlerin tüketiminde dıĢa 

bağımlı olmaya yol açtığı Ģeklinde eleĢtiri konusu edilmektedir. 

 

Tüketime yönelik eleĢtiriler bunlarla da sınırlı değildir; tartıĢmayı geniĢletmek 

mümkündür ancak tartıĢmayı geniĢletirken Ģu sorular da anlamlıdır: Ġnsan, 

biyolojik/fiziksel varlığını sürdürebilmek için belirli ürünleri de tüketmek zorundadır, 

dolayısıyla tüketimin bunca eleĢtirilmesinin nedeni nedir? Bir baĢka soru da tüketim çok 

geniĢ bir alana sahiptir, tüketim kavramı ne anlamda kullanılmaktadır, eĢ deyiĢle, 

tüketim nedir? Kuramsal çalıĢmalarda çoğunlukla herkes için aynı anlama gelecek 

tanımlar verilmemekte; eleĢtirel duruĢlar tüketimdeki “ihtiyacın tatmini” noktasını 

ihmal ederek tüketimdeki manipülatif boyut üzerinden düĢünce geliĢtirmektedir. 
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OdabaĢı (1999: 5-6) bu soruların yanıtların pazarlama disiplini içerisinden Ģöyle 

aramaktadır: 

Çok öz tanımıyla ihtiyaç, bir eksikliğin fark edilmesi olarak tanımlanabilir. 

Tüketimin amacı olarak düĢünülebilecek olan ihtiyaç, birçok kavramla da 

karıĢtırılmaktadır. Özellikle istek, ihtiyaç ile karıĢtırılmakta ve ihtiyaç 

kavramının yerine de rahatlıkla kullanılmaktadır. Aslında istek bireyin 

yaĢamı boyunca öğrendikleriyle ve tatmin edilmeyen ihtiyaçların varlığıyla 

ortaya çıkar, ihtiyacın nasıl tatmin edilebileceğini belirler. SusamıĢ olma 

durumu bir ihtiyacın varlığının göstergesidir. Bunun nasıl bir biçimde 

giderilip tatmin sağlanacağını belirleyen istektir ve yaĢamdaki deneyimle 

elde edilen bilgilerle ortaya çıkar. … Ticari anlamda ihtiyaç, kendini açıkça 

göstermeden önce bir süreçten geçer. Böyle bir sürecin aĢamaları ise önce 

ihtiyacın belirlenmesi ile baĢlar sonra belirli bir isteğe, daha sonra açık bir 

talebe ve sonuçta satın alma eylemine dönüĢür. Özellikle son iki aĢama olan 

talebin oluĢması ve satın almanın gerçekleĢmesi için satın alma isteğinin 

belirli bir satın alma gücü ile desteklenmesi gerekmektedir.  

2.3.1.3. Tüketim kültürü ve tüketim toplumu olguları 

Tüketim, tüketim kültürü ve tüketim toplumu gibi olguların/yapıların tümü sosyal 

bilimlerde 1980 sonrasında önem kazanan ve üzerinde düĢünsel emek sarf edilen 

konular arasındadır. Tüketim olgusunu sorunsallaĢtıran çalıĢmaların çoğunluğu eleĢtirel 

bir duruĢ sergilemekte; tüketimden, örtük veya açık olarak ideolojik bir yönelim olarak 

söz etmekte; tüketmenin kendisinden ziyade ona atfedilen değer ve anlamları 

sorgulamaktadır. Bununla birlikte tüketimi ve analitik olarak da tüketim kültürünü 

tarihsel süreç içerisinde ele alan çalıĢmalar ise çok azdır. Bu yönelimin önemli 

nedenlerinden biri, postmodern kuramlarda da iĢaret edildiği gibi, tüketim kültürünün 

ve tüketim toplumunun gerçekte geç kapitalizmin ekonomik, politik ve 

toplumsal/kültürel oluĢumlarına bağlı olarak ortaya çıkan bir oluĢum olarak 

görülmesidir. Ne var ki tüketim kültürü ve tüketim toplumunu kapitalizmin geliĢme 

aĢamalarından bağımsız ele almak da eksik ve yanıltıcı bir bakıĢ olacaktır; bu 

çalıĢmamızda da benimseyeceğimiz bir bakıĢ olarak tüketim toplumu kapitalizmin uzun 

dönemli tarihsel geliĢmelerinin bir ürünü ve kapitalizmin her aĢamasına içkin olan bir 
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süreçtir. Böyle bir toplum, kapitalizmin ve üretim iliĢkilerinin tarihinde monolitik bir 

olgu olarak kalmamıĢ aksine, sürekli biçim değiĢtirmiĢtir (Yanıklar, 2006: 29).     

Tüketim toplumuna iliĢkin kuramsal çalıĢmalara geçmeden önce sıklıkla birbiri 

yerine de kullanıldığı görülen tüketim toplumu ve tüketim kültürü kavramları arasındaki 

farklara bakmak gerekirse: Eğer tüketim örüntüsü diğer toplumlarla kıyaslandığında, bir 

toplumda daha yüksek oranda olduğu anlamında kullanılıyorsa burada iki önemli 

oluĢum daha vardır. Birincisi, toplum hem çok üretiyordur hem de çok tüketiyordur. 

Tıpkı geliĢkin kapitalist toplumlarda olduğu gibi; Amerika BirleĢik Devletleri, Almanya 

ve Fransa gibi. Bu ülkelere “tüketim kapitalizmi” veya “tüketici kapitalizm”in egemen 

olduğu toplumlar da denilebilir. Ġkincisi ise, ürettiğinden daha fazlasını tüketen veya 

tüketmeye çalıĢan toplumları açıklar. EndüstrileĢmesini tam olarak gerçekleĢtirememiĢ, 

ülkemizin de içinde yer aldığı ülkelerin durumunu yansıtır. Bu ülkelerde, “tüketimin 

paylaĢılması” ve “eĢit dağılımı” mümkün olmasa da halkın çoğunluğunun tüketim 

olanaklarından en üst seviyede yararlanması amaçlanmaktadır (OdabaĢı, 1999: 18-19). 

Örneğin petrol zengini Orta Doğu‟daki pek çok ülke üretmemekle birlikte tüketme 

kapasitesi yüksek, lüks tüketime yönelik alıĢkanlık ve talepleriyle bilinen ülkelerdir. 

Bilgin (1991: 104) ise tüketim toplumunu üretim ve tüketim iliĢkisi bağlamında 

ele almaktadır. Ona göre, EndüstrileĢmenin baĢlangıcında üreticiler, genellikle 

kendilerinden maksimum düzeyde yararlanabilmek için uzun ömürlü eĢyalar üretmeyi 

amaçlamıĢtır. Bu üretim felsefesi uzun süre devam etmiĢtir çünkü endüstri 

toplumlarının etiği zenginliklerin biriktirilmesi ve daha da artırılması, yeni yatırımlara 

dönüĢtürülmesine dayanmaktadır. Ancak tüketim toplumu öylesi bir tüketim 

kapasitesine ulaĢmıĢtır ki bunların hızla tüketilmesi gereği duyulmuĢtur. Tüketim 

toplumu, “atmaya hazır” insanların ve “atılmaya hazır” eĢyaların toplumudur. Bu 

durumda tüketim toplumu kapitalizmin geliĢimiyle toplumların ulaĢtığı bir yapılanma 

Ģeklidir demek yanlıĢ olmayacaktır. Bu dönüĢümde Fordizmden Post-fordizme geçiĢ 

önemli bir etkendir ve aĢağıdaki baĢlıklarda bu dinamik daha detaylı ele alınmaya 

çalıĢılacaktır.        

Tüketim kültürü ise kendisini doğuran tarihsel, epistemolojik, ekonomik, 

teknolojik ve kültürel bağlarının ötesinde, tüketim mallarının sosyal değer kazandığı 

kültürel bir düzen olarak tanımlanmaktadır (Gültekin, 2007: 91). Tüketim toplumları 

özelliği taĢıyan ancak sınırlı da olsa tüketim kültürüne uymaya çalıĢan toplumlar ise 
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“tüketici toplumlar” olarak adlandırılır. Tüketim kültürünün; basit tüketimin olduğu 

toplumsal yapıdan veya kanaatkâr toplumlardan, tüketme odaklı ve sonuçta da tüketim 

toplumuna dönüĢümü gerçekleĢtiren neden ya da kaynak olduğu söylenebilir (OdabaĢı, 

2006: 41). 

Featherstone‟a (2005: 142-143) göre ise tüketim kültürü kavramını kullanmak, 

ürünler dünyasının ve ürünlerin yapılanma ilkelerinin günümüz toplumlarının 

anlaĢılması açısından merkezi bir yer iĢgal ettiğini vurgulamak anlamına gelmektedir. 

Bu vurgunun da iki odağı vardır: Birincisi iktisadın kültürel boyutu, maddi ürünlerin 

sadece fayda değil, aynı zamanda “iletiĢim vasıtaları” olarak kullanımına; ikincisi ise 

kültürel ürünlerin iktisadı çerçevesinde hayat tarzları, kültürel ürünler ve metalar alanı 

içerisinde iĢleyen arz, talep, sermaye birikimi, rekabet ve tekelleĢme gibi piyasa 

ilkelerine odaklanmayı içerir.  

    2.3.1.4. Tüketim kültürü kuramları 

Tüketim kültürü üzerine geliĢtirilen kuramlar üç ana gruba ayrılarak ele alınmaktadır 

(Featherstone, 2005: 36-37):  

1. Tüketim kültürü maddi kültürün tüketim malları, alıĢveriĢ alanları/mekânları 

Ģeklinde büyük miktarlarda birikmesine yol açan kapitalist meta üretiminin 

geniĢlemesine dayanmaktadır. 

2. Daha sosyolojik bakan ikinci perspektif ise tüketim mallarından elde edilen 

doyumun, doyum ve statünün enflasyon koĢulları altında farklılaĢan 

sergilenmesine ve korunmasına bağımlı olduğu bir sıfır toplam oyunundaki 

ürünler eriĢiminin toplumsal olarak yapılanmıĢ olmasıyla ilgili olduğunu kabul 

eder. 

3. Farklı yollardan ve çeĢitli Ģekillerde dolaysız bedensel tahrik ve estetik hazlar 

yaratan, tüketicinin kültürel hayalinde ve tikel tüketim alanlarında coĢkuyla 

karĢılanan duygusal hazlar, rüyalar ve arzular meselelerini sorunsallaĢtıran 

çalıĢmalar.    

Yanıklar (2006: 27) ise sosyal bilim düĢünürlerinin tüketimi geniĢ bir yelpazede 

ele alan görüĢlerini farklı bir kategorileĢtirme içerisinde; kendisinin ifadesiyle “sınırlı ve 

eksik olmakla birlikte” genellikle birbirleriyle örtüĢen tüketim ve tüketim mallarına 

yönelme örüntülerini temel etkenler çerçevesinde Ģu Ģekilde tablolaĢtırmaktadır.  
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Tablo 1. Tüketim, Tüketim Mallarına Yönelme Örüntüleri ve Öncü Sosyal Bilimciler 

Kuramsal Öncüller Sosyal Bilimciler 

Kimlik ve statünün göstergesi olarak Veblen, Bourdieu, Simmel 

Farklı kültürler arasında ve içerisinde 

iletiĢim araçları olarak 

Douglas,  Isherwood, Bourdieu 

Estetik değerlerin taĢıyıcıları olarak Simmel, Baudrillard, Featherstone 

Yönlendirme araçları olarak Adorno, Horkheimer, Marcuse 

YaĢam tarzı ve kimliğin Baudrillard, Featherstone 

 

Bu çalıĢmamızda tabloda yer alan tüm düĢünürlere ve görüĢlerine yer vermekten ziyade 

üç temel kategoriyi takip ederek tablodaki kimi düĢünürlerin görüĢlerini daha detaylı ele 

almaya çalıĢacağız.  

2.3.1.5. Sanayi devrimi ve tüketime yönelme 

Tüketim kültürünün veya tüketim toplumunun tam olarak ne zaman oluĢmaya 

baĢladığına iliĢkin üzerinde uzlaĢılan bir dönem veya tarih olmamakla birlikte 

kaynaklarda XVIII. yüzyıla özel bir vurgu yapılmaktadır. Çünkü bu dönem geçimlik 

üretimin yerini kitlesel üretimin almasıyla birlikte insanların kaçınılmaz bir Ģekilde 

tüketici olmaya baĢladıkları bir dönemdir. Farklı bir açıdan bakıldığında ise aynı yüzyıl 

“kitle toplumu” adı verilen yeni toplumsal oluĢumlarla iliĢkilendirilen bir zaman 

dilimidir. XVIII. yüzyıl batılı toplumlarda tüketim mallarında çeĢitliliğin ve miktarın 

artıĢının yanı sıra tüketimdeki nicel artıĢa da tanık olunmaktadır. Özellikle sömürge 

ülkelerden getirilen kahve, çay, tütün, ipek kumaĢlar, porselenler veya ev mobilyaları 

Batıda rağbet edilen tüketim mallarıdır. Sömürge ülkelerle yapılan ticaretin yanı sıra 

sanayi devrimi de tüketim kültünün oluĢumunda hayli önemli bir dinamiktir. Sanayi 

devrimi ve sonrasında belirginleĢmeye baĢlayan kapitalist üretim iliĢkileri temelinde, 

rasyonel kar güdüsüne dayalı geniĢ ölçekli üretimin ön plana çıkmasıyla beraber, 

yalnızca üretimde değil, doğal olarak insanların tüketim edimlerinde de belirgin 

değiĢiklikler olmuĢtur (Yanıklar, 2006: 30).  

 

Ġnsanların evlerini ve bedenlerini süsleyebilecekleri mal çeĢitlerinin farkına varması ve 

bunların satın alabilme güçlerinin artması yoluyla XVIII. yüzyılın ilk 60 yılı bir 

“tüketim devriminin” gerçekleĢmesine sahne olmuĢtur. Aristokrasi ve taĢralı kibarlar 
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kadar, Ģehirli orta sınıflar arasında da bu tür tüketim mallarına artan ilginin pazarın 

büyümesine, XVIII. yüzyılın son 30 yılında daha geniĢ ölçekli bir endüstriyel üretim 

hacminin doğmasına yol açmıĢtır (Bocock, 1997: 24).    

 

XVIII. yüzyıldan günümüze uzanan endüstriyel üretim ve buna bağlı olarak değiĢen ve 

geliĢen tüketim örüntülerini, Max Weber (2008) daha geçmiĢe uzanarak, XVII. yüzyılda 

Hıristiyanlığın bir mezhebi olan Kalvenizm tarafından geliĢtirilen ve kapitalizmin ruhu 

olarak nitelendirdiği çalıĢma etiğinin erken dönemin kapitalistleri üzerindeki etkilerini 

tartıĢır. Özellikle Batı Avrupa‟da yoğunlaĢan bu mezhep, Kalvenist yapıları ile 

Püritenlik, tarım ve imalat kapitalizminin burjuvaları üzerinde etkili olmuĢtur. Bu inanç 

sistemi ihtiyaçtan fazlasını üretmeyi; özgür ve ücretli iĢçilerden oluĢmuĢ bir güce sahip 

olan ve serbest pazarda satılmak amacıyla üretilen mallardan elde edilen kazancım 

barıĢçıl yollardan, sistematik ve rasyonel bir dağılımına özen gösteren bir üretim Ģeklini 

öğütler. Ayrıca Püriten kapitalistler –çoğu çiftçidir- elde ettikleri kazançları Avrupa‟da 

diğer topluluklarda olduğu gibi aristokratlar veya kraliyet aileleriyle paylaĢmak yerine 

iĢlerini geliĢtirebilmek için yeniden yatırım amaçlı kullanmıĢlardır. Püritenler israftan 

kaçınmıĢ, bedenin süslenmesi ve lüks tüketimi reddetmiĢ; festivaller, Mayıs Bayramı, 

tiyatro gibi her çeĢit kutlama ve eğlenceden nefret etmiĢlerdir. Onlar tüm kazançlarını 

yeniden üretmek için kullanmıĢ ve böylelikle sermaye birikimi sağlamayı 

baĢarmıĢlardır. Bununla birlikte Weber‟in (2008: 150-151) asıl iĢaret ettiği nokta 

kapitalist geliĢme içerisinde yol açtıkları evrimdir:  

Püriten yaĢam kavramını gücü yeterli olduğu sürece her koĢul altında –ve bu 

doğal olarak sermaye birikiminin teĢvikinden daha önemlidir- ussal burjuva 

ekonomik yaĢam biçimine olan eğilimi destekleyecektir; onun en temel ve 

her Ģeyden önce, tek tutarlı temsilcisidir. ÇağdaĢ “ekonomik insanın” 

beĢiğinde o vardır. Püritenlerin kendilerinin de çok iyi bildiği gibi, onların 

bu yaĢam idealleri zenginlik “tahriklerinin” güçlü sınamaları altında bel 

vermiĢtir. … Dünyevi asketizmin öncüleri, yani Ortaçağ‟ın manastır 

asketizmini de yenen hep aynı kaderdi: bu asketizmde ussal ekonomik 

eylem katı yaĢam kuralları ile sınırları üzerinde etkisini iyice hissettirince, 

kazanılmıĢ mülk –inanç çalıĢmaları döneminde olduğu gibi- ya doğrudan 

asillere geçti ya da manastır eğitimini çöküĢe doğru götürdü. Ve birçok 
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manastır reformundan biri, zorunlu hale geldi. Aslında, bütün mezhep 

kurallarının tarihi belirli anlamda, mülkün laikleĢmesinin etkileriyle ortaya 

çıkan sorunlar ile sürekli yenilenen savaĢımdır. Aynı Ģey, daha büyük 

ölçüde, Püritenizmin dünyevi asketizmi için de geçerlidir. 18. Yüzyılın 

sonlarına doğru Ġngiliz endüstrisinin serpilmesine öncülük eden metodizmin 

güçlü bir biçimde yeniden “canlanıĢı”, o tür bir manastır reformu ile pekâlâ 

karĢılaĢtırılabilir.”     

 

XIX. yüzyılın sonlarında belirginleĢmeye baĢlayan modern tüketim kalıpları sanayi 

devrimini gerçekleĢtirmiĢ ülkelerin endüstri kentleri ve onların merkez-çevrelerinde 

baĢlamıĢtır. Berlin, Paris, Londra, Glasgow, New York ve Chicago gibi Ģehirler 

endüstriyel üretim kapasitelerinin yanı sıra rahat geniĢ bulvarları, demiryolu ve karayolu 

gibi rahat ulaĢım olanakları; tiyatrolar, yayınevleri, cafeler gibi kültür, sanat ve eğlence 

mekanları ile kamusal mekanların hayli canlı olduğu metropollerdir. Aynı zamanda bu 

kentlerde büyük marketler açılmıĢ; alıĢveriĢ yapanlara tek bir çatı altında erzaktan 

mobilyaya, çanak çömlekten giysilere, mutfak araç gereçlerinden yeni elektrikli aletlere 

kadar toplu tüketim için her çeĢit ürünü bulma olanağı sunulmuĢtur. Ayrıca bölgesel 

merkezlerde de kasap, balıkçı, manav ve bakkaliye gibi köĢe baĢı dükkânları da 

tüketicilere hizmet vermiĢ; kentlerin çevrelerinde oturanlara da tramvaylar, trenler gibi 

toplu taĢıma araçlarıyla rahat ulaĢım olanağı sağlanmıĢtır (Bocock, 1993: 25).  

 

Yeni bir yüzyıla girerken Veblen ve Simmel gibi sosyologlar yeni sınıfsal oluĢumlar ve 

onların yaĢam tarzlarını incelediler; farklı bir anlatımla endüstrileĢen toplumlarda sosyal 

tabakalaĢmaya baktılar ve bu yeni yapılanma içerisinde tüketim örüntülerini de özel bir 

önemle ele aldılar. Veblen (2005) Amerika‟da sanayi sonrasında ortaya çıkan yeni 

zenginlerin veya üst sınıfların yeterince endüstriyel verime ulaĢtıktan sonra konfora 

yöneldiklerini; giyim kuĢam, yeme içme ve eğlenme pratiklerini aĢırı bir gösteriĢ arzusu 

ile yapmaya yöneldiklerini belirtir. Üst sınıfların bu tüketim örüntüleri de daha alt 

sınıflar tarafından da taklit edilmeye çalıĢılmaktadır.  XIX yüzyılın sonlarında artık 

Weber‟in irdelediği Kalvenizmde görülen israftan kaçınma, mütevazı ve sade bir yaĢam 

tarzı belirli ekonomik gücü olan toplumsal gruplar arasında çoktan terk edilmiĢtir. 
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Bocock (1997: 26-27) sosyolog Simmel‟i takip ederek büyük kentlerde yaĢayan 

insanların birey olma kaygılarını da ele almaktadır. Modern tüketim kalıplarının bir 

ölçüde, Ģehir ve onların banliyölerinden oluĢan metropollerde yaĢamanın bir sonucu 

olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu durum Simmel‟in çalıĢmalarında da vurgulandığı 

gibi, “kendisini ele geçirmeye çalıĢan toplumsal güçler karĢısında, varlığının özerkliğini 

ve bireyselliğini koruyabilme” endiĢesi içinde olan “sosyo-teknolojik bir mekanizma -

yani metropol- tarafından sıradanlaĢtırılıp, yıpratılmaktan” kaçınma gereksinimi duyan, 

yeni bir çeĢit bireyin doğmasına sebep olmuĢtur. Kent yaĢamı içerisinde bir tarza sahip 

olma bilinci yani bir taraftan belirli sosyal gruplar içerisinde olma ve bu özellikleri 

taĢıma öte yandan da bireysel seçimleri yansıtabilecek bir alan içinde tüketme 

gereksinimi doğar. 

 

XIX. yüzyılın sonlarından I. Dünya SavaĢı‟na değin olan süreçte tüketim modellerinde 

kaçınılmaz değiĢiklikler vardır; savaĢ ortamı tüketim mallarındaki çeĢitliliği ve miktarı 

olumsuz yönde etkiler. 1920 ile 1930‟lu yıllar arasında da ekonomik durgunluk ve 

çöküntü hâkimdir; sosyologlar bu süreçte faĢizmin yükseliĢi gibi daha farklı sorunlarla 

ilgilenmiĢlerdir. II. Dünya SavaĢı‟nın ardından ekonomik üretimin artmasıyla birlikte 

tüketim yeniden gündeme alınan bir konu olmuĢtur. Farklı bir anlatımla tarihsel açıdan 

değerlendirildiğinde XIX. yüzyılın sonlarına kadar hem bilimsel çalıĢma konuları olarak 

hem de toplumsal geliĢim dinamiği anlamında üretim süreci ön plandadır. Yeni yüzyılın 

yani XX. yüzyılın baĢlangıcıyla beraber tüketim süreci daha belirgin bir önem 

kazanmaya baĢlamıĢtır. Özellikle 1920‟ler, XIX. yüzyılın büyük bölümünde egemen 

olan çelik, makine ve kimyasalların üretimi gibi, ağır sermaye mallarından çok, giderek 

daha farklı ve daha geniĢ kitlelere hitap edebilecek tüketim mallarının üretilmesine 

adanan kitlesel üretim sisteminin ortaya çıkıĢına tanıklık etmiĢtir. Bu yeni dönem, aynı 

zamanda dayanıklı tüketim mallarının yaygın olarak kullanılmaya baĢlandığı bir 

aĢamayı temsil etmektedir. Ancak hiçbir tüketim malı otomobil kadar simgesel bir 

değere sahip olmamıĢtır (Yanıklar, 2006: 41).   

2.3.1.6. Fordizm’den post-Fordizm’e geçiĢ ve tüketim  

Modern kitlesel üretim tarzının öncüsü olarak Amerikan sanayicisi Henry Ford kabul 

edilir; Ford‟un fikirleri ve geliĢtirdiği üretim tarzı da Fordizm olarak adlandırılır. 

Fordizm, yarı otomatik montaj hatlarını, iĢ bölümüne ve ayrımlarına iliĢkin “Taylorist” 



88 
 

biçimleri kullanan, genel bir seri üretim sistemine dayalı yoğun sermaye birikimi 

rejiminin oluĢumunu temsil etmektedir. Bu sistemde ölçü, tek biçimlilik ve 

kestirilebilirlik ilkeleriyle beraber, yüksek ücret, seri üretim ve kitle tüketimine dayalı 

bir ekonominin olasılığını açarak, ücretli sınıfların yaĢam Ģekillerinde yapısal 

dönüĢümleri hedeflemiĢtir (Yanıklar, 2006: 43). Fordizmle artan üretim kapasitesi 

oranında halkın tüketim potansiyelinin de artırılması hedeflenmiĢtir. Bunun için mallar 

seri bir Ģekilde üretilip pazara alımı uygun koĢullarda sürülmüĢtür. Seri üretim ve 

tüketim modeline karĢılık 1970‟li yıllarda ekonomik kriz ortaya çıkmıĢtır; iĢte bu 

krizden de Fordizm terk edilerek, malların ve sermayenin küresel bir düzlemde hareket 

etmesinin önünü açma yöntemiyle çıkılmaya çalıĢılmıĢtır.        

 

KüreselleĢmenin ekonomik yapılanmasını anlamak için kapitalizmin geçirmiĢ olduğu 

yeni yapılanma sürecini, Fordizmden Postfordizme geçiĢi irdelemekte fayda vardır. 

Çünkü kapitalizmin ekonomik alanda hızlı bir yapılanmaya yönelmesi  kaçınılmaz 

olarak toplumsal ve kültürel alanda da farklılaĢmaları/dönüĢümleri zorunlu kılmıĢtır. Bu 

farklılaĢma toplumsal ve kültürel alanda teknoloji ve bilginin baĢatlığını temsil ederken, 

Hall‟un ifade ettiği Ģekilde “yeni zamanlar”a da iĢaret eder. Yeni zamanlar tezi, 

dünyanın yalnızca nicel olarak değil, nitelik olarak da değiĢmekte olduğunu, ileri 

kapitalist toplumların giderek bölünmüĢlük, farklılaĢma ve parçalanmayla tanımlanır bir 

noktaya geldiğini, dahası modern kitle toplumlarını niteleyen Ģeyin homojenleĢme, 

standartlaĢma ve ölçek ekonomileriyle, örgütleri olduğunu (Hall ve Jacques, 1995: 15) 

öne sürmektedir.  

ĠĢte bu yeni zamanlarda hayata geçirilen Post-Fordizm de tıpkı Fordizm gibi 

yalnızca bir ekonomik örgütlenmeyi değil, bütün bir kültürü nitelemekte; ayrıca çok 

daha geniĢ ve derin toplumsal ve kültürel geliĢmeleri içermektedir:  

Post-fordizm, kapitalizmin yeniden yapılanmasındaki ekonomik boyutu 

daha geniĢ bir toplumsal, kültürel ve ideolojik bir boyuta taĢımaktadır. Post-

fordist yaklaĢıma göre, yeni zamanların merkezi sanayileri, enformasyon 

teknolojileri ve mikro elektroniğe dayalı üretimdir. Yeni teknolojiler daha 

yoğun bir otomasyona olanak tanımakta ve üretimin, esnek, otomatik ve 

derli toplu olmasını sağlamaktadır. Elektronik enformasyon teknolojisindeki 

geliĢmeler, coğrafi bakımdan uzak birimlerin örgütsel olarak birleĢmelerini 
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olanaklı kılmakta, “ekonomik ve toplumsal iliĢkilerdeki ve coğrafi 

bakımdan uzak bölgelerin deneyimleri ve olayların eĢzamanlılığı konusunda 

son derece artan bilinçlilikteki bir küreselleĢme” gözlenmektedir (Urry, 

1995: 99‟dan akt. Timisi, 2003: 104).  

 

Hall (1995: 107-108) da Post-fordizmin farklı boyutlarına da dikkat çeker: Emek 

sürecinin daha esnek uzmanlaĢan ve âdemi merkezileĢen bir biçim almasıyla ve bunun 

sonucunda, eski imalatçı temel azalmaya baĢlamaktadır. ĠĢgücü geleneksel imalat 

sektöründen hizmet sektörüne doğru kaymakta, beyaz ve mavi yakalı, vasıflı ve vasıfsız 

arasındaki geleneksel ayrım çizgileri ortadan kalkmaktadır. Ayrıca yeni iletiĢim 

teknolojileriyle birlikte üretimin mekansal örgütlenmesi de değiĢmektedir. Timisi‟ye 

(2003: 105) göre ise kapitalist üretim yapısının örgütlenme sürecinde bu değiĢimin 

toplumsal ve kültürel sonuçlarından en önemlisi, toplumsal örgütlenmenin sınıf temelli 

yapısındaki değiĢimdir. Post-fordist yapılanma içinde mevcut gelir, servet ve güç 

eĢitsizliklerini birlikte deneyimleyen ve ortak bir çıkar ve dünya görüĢüne sahip 

homojen bir sınıf çıkarı algılayıĢı artık önemini yitirmektedir.  

 

Post-fordist dönemde sınıf temelli algılayıĢlar yerini “yaĢam tarzı” gruplarına 

bırakmaktadır. YaĢam tarzı, sınıf gibi kolektif bir yapıyı değil, bireyselliği, kendini 

ifade etmeyi ve üslupçu bir özbilinci çağrıĢtırır. Bir kimsenin bedeni, giysileri, 

konuĢması, boĢ zamanı kullanması, yiyecek ve içecek tercihleri, ev, otomobil, tatil 

seçimleri, vb. konut seçimi bireylerin/tüketicilerin beğeni ve üslup duygusunun 

bireyselliği olarak kabul edilir (Featherstone, 2005: 140). 

 

Tüketim kültüründe ürünler, bireylerin fiziksel veya biyolojik bir takım ihtiyaçlarını 

karĢılamanın ötesinde kendileri aracılığıyla bireyselliğin ve toplumsallığın ifade 

edildiği, sosyal içerik kazanmıĢ unsurlar olarak karĢımıza çıkarlar. Pazardaki tüketim 

malları yalnızlaĢan bireyle, onun kimliğiyle özdeĢleĢerek, birey-birey eksenli ikili 

toplumsal iliĢkilerin yanına bir üçüncü boyut olarak eklemlenmiĢlerdir. Onlar artık bir 

sosyal araç olmaktan çıkmıĢ, yeni bir sosyal varlık olmuĢtur. Nesneler topluca 

toplumsal anlamlandırma sistemine katılırlar. Bu nedenle tüketim artık bir kültürdür ve 

bir iliĢki biçimidir. Bu iliĢki biçimi tüketim kültüründe bireylere ve onların gündelik 
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hayat içindeki rollerine ve anlamlandırma giriĢimine ağırlık verir (Gültekin, 2007: 92). 

Takip ettiği köĢe yazarıyla hafta sonunu benzer tarzda geçirme veya sevdiği dizi 

yıldızıyla benzer tarzda giyinme bireylerin anlam dünyasını zenginleĢtirmekte, yaĢam 

tarzı paydasında buluĢturmaktadır. 

 

ĠĢte tüketimin veya tüketim mallarını taĢıdığı bu sembolik ve ideolojik anlamlar tüketim 

kültürünün hayli önemli bir boyutunu oluĢturur. Kapitalizmin ilk dönemlerinde 

bireylerin kimlikleri tüketim kalıpları üzerinden kurulmamaktadır. Çoğu kiĢinin yaĢamı 

çalıĢma yaĢamındaki rollerin baskısı altındadır; maden iĢçisi olmak, çiftlikte çalıĢmak 

veya fabrika makinisti olarak iĢ görmek çekirdek bir toplumsal kimlik sağlamaktadır. 

Yirminci yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise insanlar iĢ yerinde edindikleri kimliklerinin 

ötesinde –evde, sporda ve eğlencede- yaĢamlarının farklı alanlarında da anlamlandırma 

eğilimine yönelmiĢlerdir. EĢ deyiĢle kapitalizmin eriĢtiği noktada artık bireylerin 

tüketim pratikleri onların kendi kimliklerini kurmaları ve dıĢa vurmalarıyla ilgili bir 

alandır. 

 

Tüketim kültürü, günümüz toplumlarının belirgin bir özelliği olarak karĢımıza çıkarken, 

Baudrillard‟a göre piyasadaki ürünler sadece insan ihtiyaçlarıyla iliĢkilendirilebilecek 

bir kullanım değeri ve mübadele değerine sahip değildir. DüĢünüre göre metaların 

kitlesel üretimi yönündeki hamlenin temel görünümü Ģudur. Kapitalizm koĢullarında 

malların orijinal “doğal” kullanım değerinin mübadele değerine tabi kılınması metanın 

Saussure‟cü anlamda bir gösterge; yani anlamı öz-göndergesel bir gösterenler sistemi 

içerisinde keyfi olarak belirlenen bir gösterge haline gelmesiyle sonuçlanmıĢtır. Böylesi 

bir bakıĢla da tüketim, kullanım değerlerinin tüketim değeri olarak anlaĢılmalıdır 

(Featherstone, 2005: 143).    

 

Farklı bir anlatımla Baudrillard‟a göre sahip olduğumuz araçlar, fiziksel ihtiyaçlarımızı 

karĢılamaktan ziyade; statümüzü tayin edici, prestijimizi yansıtıcı, bizim dıĢımızdaki 

insanların bize bakıĢı ve onun nezdinde değerimizi belirleyici misyonlar edinmiĢtir.  

Yerinin doldurulamaz olduğu nesnel iĢlev alanının dıĢında, kendi anlam alanının 

dıĢında nesne, gösterge değerini kazandığı yan anlamlar alanında neredeyse 

sınırsız biçimde baĢka nesnelerle yer değiĢtirebilir hale gelir. Örneğin, çamaĢır 
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makinesi mutfak eĢyası olarak hizmet eder ve konfor, prestij ögesi, vb. rolü oynar. 

Tüketimin alanı tam olarak iĢte bu ikinci alandır. Bu alanda her tür nesne, anlam 

verici öğe olarak çamaĢır makinesinin yerine geçebilir. Simgelerin mantığında 

olduğu gibi, göstergelerin mantığında da nesneler artık hiç bir iĢleve ya da tanımlı 

bir ihtiyaca bağlı değildir. Bu tam olarak nesnelerin baĢka bir Ģeye cevap 

vermesindendir. Ġster toplumsalın mantığı ister arzunun mantığı olsun, bu baĢka 

Ģeye nesneler hareketli ve bilinçdıĢı anlamlandırma alanı olarak hizmet eder 

(Baudrillard, 2004: 89).  

 

Ergur (2005: 131) da tüketim kültüründe göstergenin iĢlevine iliĢkin benzer bir vurgu 

yapmaktadır: Ekonomik sonuçları bir yana, tüketim bugün tamamıyla ideolojik bir 

iĢleve sahiptir. Bu ideolojik iĢlevden hareketle, genel toplumsal eylemin yarı-yalıtılmıĢ 

parçaları olan, „yaĢam tarzları‟ adı verilen önceden belirlenmiĢ toplumsallıklar ortaya 

çıkmıĢtır. Bu yaĢam tarzı, onu oluĢturan ve yeniden üreten tüketim kalıplarıyla uyumlu 

bir Ģekilde belirlenir. Tüketim ile yaĢam tarzlarının karĢılıklı bağımlılığını ayrıĢtırmak, 

bu özgül toplumsallığın söylemsel çerçevesini meĢrulaĢtıran bir ideolojik bağlamdan 

türediği için de olanaksızdır. Tüketim düĢüncesi, televizyon ve reklamlardaki 

görüntülerin tüketilmesi anlamını içerir. Sembolik anlamlar modern tüketiciyi, her çeĢit 

tüketim malını satın alırken/seçim yaparken etkiler. Bu satın alma ediminde ise artık 

basit ve doğrudan faydacı bir kullanımı olan maddi bir nesne değil, bir anlam ileteni o 

sırada tüketicinin sahip olmak istediği kimliğe kavuĢtuğunu da taĢıyan ürünlerdir 

(Kellner, 1992: 14-77‟den akt. Bocock, 1997: 59)   

2.3.2. Türkiye’de liberal politikalar ve tüketim kültürü 

1980‟li yıllar “piyasa” ve “piyasa toplumu” kavramları ve düĢüncelerinin yoğun olarak 

gündeme getirildiği ve savunulduğu bir dönemdir. KuĢkusuz bu düĢünceler daha önceki 

bölümlerde de ele alındığı gibi tesadüfen veya kendiliğinden ortaya çıkan 

oluĢumlar/geliĢmeler değildir; neoliberal politikaların Türkiye‟de de dünyayla eĢ 

zamanlı olarak yaĢam alanı bulması ve hayata geçirilmesi için yaygınlaĢan söylemsel 

boyuttur. Doğal olarak devlet tekelini kırarak, serbest piyasayı kurmak ve geliĢtirmek 

için yasal, kurumsal ve kültürel müdahaleler de bu dönemde artar. Bu amaçla Batı‟da 

uygulanan yöntemler Türkiye‟de de uygulamaya konulur: GiriĢim ve rekabet kültürünü 
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yayma, özelleĢtirmeler ve özerkleĢtirmeler, neo-liberal politikaların hayata 

geçirilmesinde ve halka benimsetilmesinde baĢvurulan stratejilerin baĢında gelir.  

 

Bu nedenledir ki ilk özel televizyon kanalının dönemin baĢbakanı Turgut Özal‟ın 

oğlunun da ortağı olduğu bir Ģirket tarafından ve yasalara aykırı Ģekilde yurt dıĢındaki 

bir stüdyodan Türkiye‟ye yönelik yayın yaparak yayıncılık alanındaki devlet tekeline 

son verilmesi, konulan politik tercihlerin medya/kültürel alandaki bir yansıması olarak 

değerlendirilmelidir. Medyanın da dönemin ekonomik ve politik iklimine uygun 

yayıncılık yapması ĢaĢırtıcı olmayacaktır. 

 

Türkiye üzerine çalıĢan sosyologların çalıĢmalarında 1950‟li ve 1960‟lı yıllarda 

Amerika‟da olduğu gibi bir kitlesel tüketim modeli
18

 olmadığı; Türkiye‟de kitlesel 

tüketimin 1980‟li yıllardan sonra görülmeye baĢlayan bir pratik olduğu öne 

sürülmektedir. 1960‟ta 28 milyon nüfusa sahip Türkiye‟de çamaĢır makinesi ve 

buzdolabı gibi dayanıklı tüketim mallarının yıllık satıĢı birkaç bini geçmemektedir. 

1960‟ların sonlarına kadar üretimlerindeki çarpıcı artıĢa rağmen bu tür malların orta ve 

alt sınıfları oluĢturanlar haneler/insanlar arasında yaygın kullanımı gerçekleĢmemiĢtir. 

Örneğin 1973 yılında memurların sosyal konumunu ele alan bir çalıĢmada buzdolabı, 

çamaĢır makinesi, televizyon ve elektrikli süpürge bulunduran hane oranının % 2 

olduğu belirtilmektedir. Kıray‟ın klasikleĢen çalıĢmasında ise 1960‟larda bu tür tüketim 

mallarının genel kitle tarafından lüks olarak kabul edildiği görülmektedir. 1960‟lar ve 

1970‟lerde Türkiye‟de orta ve alt sınıflar hayli yoksul olamlarına karĢın, 1980‟li 

yıllarda dayanıklı tüketim maddelerinin üretim kapasitesi çok hızlı artmıĢ; pek çok 

haneye girmiĢ ve salt “elit”lerin kullanabileceği ürünler olmaktan çıkmıĢtır. Yine aynı 

dönemde televizyon, müzik seti gibi yeni ürünlerin kullanımında da artıĢ gözlenmiĢtir 

(Yanıklar, 2006: 71-72).       

 

                                                           
18

 1950‟li yıllarda Amerika BirleĢik Devletleri‟nde çoktan yerleĢmiĢ olan “kitlesel tüketim” modeli önce 

Ġngiltere‟de, sonra Batı Avrupa‟nın diğer ülkelerinde, belirgin biçimde modern bir yaklaĢımla, çok yoksul 

olanlar dıĢındaki tüm gruplar arasında geliĢmeye baĢlamıĢtı. … ücretli çalıĢmak zorunda olan 

madencilerden daktiloculara kadar çeĢitli emekçilerin oluĢturduğu gruplar “tüketici” olmuĢlardır (Bocock, 

1997:30-31). 
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Nurdan Gürbilek‟e göre 1980‟ler, 1960‟lar ve 1970‟lerin politik ve kültürel 

atmosferinden kopuĢa karĢılık gelmektedir;  bir taraftan karĢıtlıklar öte yandan ise bu 

karĢıtlıkları tam olarak birbirinden ayrıĢmadığı da bir dönemdir:  

“Ġki farklı iktidar projesinin, iki farklı söz siyasetinin, nihayet iki farklı 

kültür stratejisinin sahnesi olmuĢtu 1980‟ler. Bir yandan bir baskı ve 

yasaklar dönemiydi, diğer yandan yasaklamaktansa dönüĢtürmeyi, yok 

etmektense içermeyi, bastırmaktansa kıĢkırtmayı hedefleyen daha modern, 

daha kurucu, daha kuĢatıcı denebilecek bir kültürel stratejinin kendini var 

etmeye çalıĢtığı yıllar. Bir yandan bir red, inkar ve bastırma dönemiydi, 

diğer yandan insanların arzu ve iĢtahının hiç olmadığı kadar kıĢkırtıldığı bir 

fırsat ve vaatler dönemi. Bir yanda söz hakkı engellenmiĢ, susturulmuĢ 

Türkiye vardı, diğer yanda söze yeni çerçeveler sunan bir „KonuĢan 

Türkiye‟. Kurumsal, insani ve siyasi sonuçları bakımından yakın tarihin en 

ağır dönemlerinden biriydi 80‟ler, ama aynı zamanda insanların politik 

yükümlülüklerinden kurtuldukları bir hafifleme ve serbestlik dönemi. 80‟ler 

Türkiye‟sinin ayırt edici yanı yalnızca bu karĢıtlıkları çarpıcı bir biçimde bir 

araya getirmesi değil, birbirinden hiçbir zaman kopmamıĢ bu kültürel 

stratejileri, görünürdeki bütün çatıĢmaya karĢın birbiriyle uzlaĢtırarak var 

edebilmiĢ olmasıydı. Siyasi baskılarla vitrinlerin ıĢıltısı, savaĢın dehĢetiyle 

taĢranın kültürel yükseliĢi, iĢkenceyle bireyselleĢme çağrıları, susma 

zorunluluğuyla konuĢma iĢtahı. Türkiye‟de bence bugün de birbirine muhtaç 

olan bu iki farklı projenin çizdiği çerçeve, kısa bir zaman dilimi içinde aynı 

sahneyi paylaĢtılar 1980‟lerde‟‟ (Gürbilek, 2001: 8-9). 

 

Neo-liberal politikalara geçiĢin sancıları, yüzeyselliği ve apolitikleĢtirici etkilerini 

sıraladıktan sonra Gürbilek halkın tüketime yöneltilmesini de ele alır. Geleneksel 

pazarlardan alıĢveriĢ merkezlerine geçiĢin ilk mekânlarına değinen Gürbilek değiĢen 

pazarlama stratejilerine göndermede bulunur. Bol ıĢıklı ve albenili vitrinlere değinirken 

aslında bu malları tüketemeyecek kesimlere dikkat çeker. Tüketim kültürünün 

kazanacağı ivmeyi öngören Gürbilek (2001: 35) Türkiye‟de yükselmekte olan 

reklamcılık sektörüne dikkat çeker ve „‟Dünyayla iliĢkimizin aslen bir seyretme 

iliĢkisine dönüĢmesinde, Türkiye‟de nispeten yeni geliĢen reklamcılığın önemli bir 
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etkisi oldu. Çünkü bir malı tanıtmaktan çok, onunla ilgili bir imaj kurmayı, bir 

görüntüyü gerçek kılmayı da beraberinde getiriyor‟‟ derken de aslında tüketimle 

ulaĢılmaya çalıĢılan kimliklerin de altını çizmeye çalıĢır.   

 

Can Kozanoğlu da “Cilalı Ġmaj Devri” adlı çalıĢmasında, 1980‟den sonraki radikal 

değiĢimleri ele alır; “ideolojiler öldü” gibi teorik çalıĢmaların referansıyla Cumhuriyet 

Türkiye‟si ideolojilerinden uzaklaĢılması ve yerine geçen liberal söylemleri tartıĢmaya 

açar. Ona göre, “Özgürlük ve eĢitlik projelerinin ufkundaki ütopyalar özel 

operasyonlarla yıpratılmıĢtır. Onların yerini bir tür finansal pragmatizmin servet 

ütopyaları” almıĢtır; medya da bu süreçte değiĢim ve dönüĢümleri eleĢtirel bir tarzda ele 

almamaktadır çünkü sahiplik yapısı değiĢmiĢ, “fazla uyanık” ve “hayli asabi” bir 

grubun eline geçmiĢtir. Kozanoğlu‟na (1995: 7) göre “DeğiĢim, tüm toplumsal yapıyı 

diklemesine yaladı süpürdü. Birbirlerine Ġngilizce küfreden insanlar çıktı ortaya. 

Arabesk kültür, ilginç bir çeĢitlenme sürecinden geçti. YaĢanamayan aĢkların biçimi 

değiĢti. „Business‟ kavramı yüceltildi. Tüketim gücü, en tepedeki statü sembolü haline 

geldi.” 

 

2000‟li yıllara gelindiğinde ise artık yeni sağ politikaların toplumsal yaĢamdaki 

yansımaları görünür olmuĢtur. Henüz tam anlamıyla kurumsallaĢmamıĢ olsa da hızla 

geliĢen bir kentsel ayrıĢmanın iĢlevi olarak, kapalı sitelerde oturma, ihtiyaçları alıĢveriĢ 

merkezlerinden giderme ve özel otomobil sahipliğindeki artıĢ nedeniyle toplu taĢımaya 

ihtiyaç duymayarak alt orta ve daha alt sınıflar ve toplumsal gruplardan ayrıĢan bir 

toplumsal gruptan söz etmek mümkündür. Bu toplumsal grubun üyeleri kendileri 

doğrudan sermaye sahibi iĢ adamları değildir. 1980 sonrasında hızlı geliĢme gösteren 

bankacılık, finans, medya, iletiĢim ve biliĢim gibi sektörlerde ve çoğunlukla da uluslar 

arası Ģirketlerde çalıĢanlardır.   

 

Thompson ve Hirschman (1995: 144) tüketim kültürü içerisinde tüketicilere dıĢ 

görünümlerini izleme ve kontrol etme kadar bedenlerinin maruz kaldığı yiyecek/içecek 

ve çevresel koĢulları da izlemeyi ve takip etmeyi de önerdiğini belirtirler. Tüketim 

kültürü bir taraftan bireylerin tüketmeyle ilgili arzularını tetiklemekte ve 

Ģiddetlendirmekte, dolayısıyla da kontrolünü zorlaĢtırmakta, diğer taraftan ise kültürel 
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söylemlerde tüketicilere kendilerini kontrol ve karĢıtlıklar içerisinde “doğru” yolu 

bulma sorumluluğu yüklenmketedir. Tüketici “doğruluk” kavramını toplumsallaĢma 

sürecinde kültürel inançlar ve normatif değerlerle öğrenir. Fazla yağlı ve kalorili yeme, 

spor yapmama, bakımsız olma ve yaĢlanma gibi “doğru” olmayan faaliyetlerde 

bulunanlar ise içinde bulunduğu sosyal iliĢkiler ağında baĢarısızlık, yetersizlik, 

disiplinsizlik ve iradesizlik gibi olumsuz değerlerle iliĢkilendirilerek açık veya örtük 

olarak cezalandırılır. Bu tarz bir söylem ve kavrayıĢla tüketicide günah, suçluluk veya 

anksiyete duygularıyla ideal normlara yönelmesi örneğin zayıf olmak, formda kalmak 

için diyet yiyecekleri tüketme, egzersiz yapma, yaĢlanmaya karĢı kozmetik kullanma ve 

plastik cerrahiye yönelme davranıĢı geliĢtirilmektedir. Tüketici, üzerinde oluĢan 

baskılarla baĢ edemediğinde; bir taraftan tüketme arzusu diğer taraftan ise zayıf, ince ve 

genç olma öğütleri depresyon, bulimia nervosa (aĢırı yemek yeme ve diyet yapma), 

anokseriya nervosa (beslenmeyi reddetme), lipofobi gibi psikolojik hastalıkları 

geliĢtirebilmektedir (Dedeoğlu ve SavaĢçı, 2005: 80).       

2.3.2.1. Tüketim kültürü ve medya  

Tüketim kültürü çalıĢmalarında kitle iletiĢimi veya medya özel bir önemle ele alınır 

çünkü modern kültürün dolaĢıma sokulması, yaygınlaĢtırılmasında ve yeniden 

üretiminde medya, özellikle de televizyon hayli etkili bir araçtır. Kapitalizmin XX. 

Yüzyılın ikinci yarısında ivmesi gittikçe artarak ilerleyen “yeni” küresel 

yapılanmasında, yerel kimlikler yeni kimliklere evrilirken, her biri tüketim ve yaĢam 

tarzları kültüründen az veya çok etilendi. KüreselleĢme, ekonomik alanda sermayenin 

uluslar arası dolaĢımını sağlarken toplumsal yapıda da özellikle orta sınıflarda 

değiĢim/dönüĢüme yol açtı. 1980‟lerden sonra kimlikler sınıfsal çıkar eksenli 

kurulmazken, tüketim kültürü ve yaĢam tarzları önemli bir kimlik bileĢeni olarak 

yaygınlaĢtı. Bir kimlik bileĢeni olarak “Nasıl bir yaĢam tarzına sahip olmalı?” veya 

“Nasıl veya neleri tüketmeli?” sorularının yanıtlanmasında medya önemli bir yol 

gösteren oldu. Ancak medyanın tüketim toplumuna geçiĢtekini rolünü salt tüketme 

odaklı bir kimlik inĢasında yol gösteren, rol modelleri veya ürünleri tanıtan olarak tespit 

etmekte hayli sınırlı ve eksik bir bakıĢ olacaktır. Tüketim kültürü ve medya iliĢkisi 

medyanın ekonomi-politiğini de içeren bir iliĢkiler yumağıdır. 
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ÇalıĢmamızın ikinci bölüm‟ünde ele aldığımız ve pek çok ekonomi-politik çalıĢmalar 

yapan araĢtırmacıların vurguladığı gibi, medya sektörü özel/ticari Ģirketlerin 

egemenliğindedir (Bagdikian, 2004; Schiller, 2006). Medya kuruluĢlarında söz sahibi 

olan sermaye grupları politik egemenliklerinin yanısıra piyasayı kuran ve denetleyen 

güçler konumundadırlar. Dolayısıyla medyanın toplumdaki temel anlam/mesaj kurma 

ve dolaĢımda tutma iĢlevinin yanı sıra, piyasa dinamikleri ile olan organik bağlarını da 

tüketim toplumu bağlamında vurgulamak gerekmektedir. Konyar‟a (2000: 25) göre 

“Tüketim kültürünün yayılmasını sağlayan pek çok yeni oluĢum olmakla birlikte, 

medya tüketim iliĢkilerinin en temel yaratıcısı konumundadır,” Ona göre medyanın 

tüketim kültürünün kitlelere aktarılmasında önce rolü üstlenmesinin nedeni iĢ 

dünyasının yararına iĢ gören bir kurum olmasıdır.  

 

Schiller ise medya tüketim kültürü iliĢkisini yerel veya ulusal ölçek ötesinde ulus aĢırı 

medyanın iĢlevleri açısından ele alır ve doğrudan veya dolaylı yollardan medyanın 

tüketim kültürünün yaygınlaĢtırılmasında önemli bir kurum olduğunu vurgular; 

enformasyon akıĢında olduğu kadar değer ve metaların tüketiminde de Amerikan 

hâkimiyetinin varlığının altını çizer. Medyanın bu süreçteki rolünü üç ayrı kategoride 

ele alır: Birincisi, Amerika BirleĢik Devletleri‟ne ait ve onun küresel Ģubeleri olan 

uluslararası reklam ajansları aracılığıyla gerçekleĢtirilir. Reklam ajansı, çokuluslu 

Ģirketlerin, dünyanın yaratıcı yeteneğini etkili bir satıĢ mesajı üretmek için bir araya 

getirdiği mesaj yaratma etkinliğidir. Ġkincisi bazen reklam ajansının parçası, bazen ayrı 

bir Ģirket yapısı olarak pazar araĢtırmaları ve kamuoyu anket hizmetleri vardır. Bu 

hizmetler aracılığıyla izleyiciyi etkileyecek en iyi araçları keĢfetmeye ve olabilecek 

etkinin büyüklüğünü değerlendirme yollarını bulmaya çalıĢır. Üçüncüsü ise kolayca 

reklam ve Pazar araĢtırma Ģirketlerinden ayrılamayacak olan halkla iliĢkiler firmalarıdır; 

pazar araĢtırmaları ve kamuoyu yoklamalarıyla üretici firmalara tüketicilere iliĢkin bilgi 

sağlarlar. GeliĢmiĢ istatistiksel örnekleme tekniklerini kullanan sörvey araĢtırmaları, 

sponsorlarına –doğal olarak çok uluslu Ģirketlere ve hükümetlere- cevap verenlerin 

detaylı Ģekilde doldurulmuĢ inançlarını, amaçlarını ve niyetlerini sunar (2006: 243-251).  
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Akın ġahin
19

 “Pazarlama araĢtırmaları, bir Ģirketin yüz yüze kaldığı bir pazarlama 

problemi veya ortama iliĢkin veri ve bulgulara eriĢmek amacıyla gerçekleĢtirilir” derken 

Schiller‟in teorik olarak ifade ettiğini uygulama içinden teyit etmektedir. Ona göre 

pazarlama araĢtırmaları, tüketici, müĢteri ve ilgili çevreleri bilgi aracılığıyla birleĢtiren 

bir fonksiyondur. ġahin‟e göre burada bilgi:  

– Pazarlama fırsat ve problemlerini belirleme ve tanımlama, 

– Pazarlama aksiyonları saptama, rafine etme ve değerlendirme, 

– Pazarlama performansını izleme, 

– Pazarlama sürecini daha iyi anlama amacıyla kullanılmaktadır.  

 

ġahin, pazarlama araĢtırmalarında üretilen bilginin gerçekte tek yönlü olarak 

değerlendirildiğini, eĢdeyiĢle araĢtırmayı finanse eden kiĢi veya Ģirketler için bilgi 

üretildiğini örtük olarak ifade etmektedir.   

Türkiye‟de medya aracılığıyla tüketim kültünün yaygınlaĢtırılmasının önemli 

nedenlerinden biri de medya sektöründe görülen çarpraz tekelleĢmelerdir. Devletin 

küçültülmesi yoluyla kamu kaynaklarından imtiyazlı yararlanmanın önünün 

kapatıldığını öne süren liberal söylemlere karĢın, 1980‟li ve 1990‟lı yıllarda Türkiye‟nin 

medya sektörüne özel sermayenin yatırım yapması sonucunda siyasal iktidar ile medya 

iliĢkileri daha girift hale gelmiĢtir. Kendini dördüncü kuvvet olarak tanımlayan medya 

ile etkileme ve etkilenme mücadelesi daha fazla arttı. Bu durum o zamana kadar medya 

sektörüne ilgi göstermemiĢ sermaye gruplarının medya sektörüne girmeleri için önemli 

bir motivasyon oldu (Sönmez, 2004: 34).  

 

Farklı bir anlatımla, 1980'den beri, Türkiye'de büyük medya kuruluĢlarının yapılanması 

ve sahiplik yapısı, hep hükümetlerle kurulan iliĢkilere doğrudan bağlı oldu. Gazetecilik 

baĢarısı da patronlarla yayın yönetmenlerinin değiĢen hegemonik zincire ne derece 

boyun eğdikleriyle ölçülmeye baĢlandı. Her boyun eğiĢ, medya patronlarının 

zenginliğine zenginlik kattı; bankacılık, iletiĢim, enerji, otomotiv, petrolcülük 

alanlarında yeni Ģirketleri bünyelerine katarak büyümelerine olanak tanıdı. Ahlaklı, 

                                                           
19

 http://www.egitisim.com.tr/docs/ps-akin-sahin-pazarlama-arastirmalari.pdf, 03.10.2010 tarihinde 

ulaĢılmıĢtır.  
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adanmıĢ, gerçeklerin peĢinde koĢan ve devletin ideolojik, baskıcı aygıtlarının sorunlu 

pratiklerini gözler önüne seren gazeteciler basın dıĢına itilirken; Ģöhret, zenginlik ve 

"keyifli" hayat tarzı peĢinde koĢan gazeteciler baĢ tacı edildi (Arsan, 2009).   

 

Medya sektörünün sahiplik yapısı veya tekelleĢmeler ve gazetecilik yapma pratiğindeki 

böylesi değiĢimler medya içeriklerine de hayli olumsuz yansıdı. Bu konuda Ġnal‟ın 

değerlendirmesi Ģöyledir: “Yeni sağ politikalara yönelik motiflerin sadece reklamlara 

değil, yatay ve dikey tekelleĢmeler sonucunda içerikleri birbirine benzeĢen görsel ve 

yazılı basındaki diğer içeriklere de yansıdığından söz edilebilir. Benzer programlar 

farklı kanallarda hemen hemen aynı zaman diliminde yayınlanırken; diğer yandan 

benzer içerikteki haberler farklı gazetelerin/dergilerin sayfalarında kendilerine yer 

bulabilmektedir” (Ġnal, 1999: 31). 

 

Kaya ise mülkiyet yapısındaki dönüĢümlere koĢut olarak,  medya kuruluĢlarının esas 

itibariyle pazarın kurallarına göre iĢler hale geliĢinin belli baĢlı sonuçlarını dört ana 

baĢlık altında toplayarak ele almaktadır. Özetle bu değiĢmeler Ģöyledir: 

1. Toplum-medya iliĢkilerini betimleyen kavramsal çerçeve tümüyle değiĢmiĢ; 

neoliberal hegemonya sayesinde “kamusal çıkar” (ortak iyi) “pazara” endekslenerek 

belirlenmeye baĢlayınca, kar peĢinde koĢmak medya kuruluĢlarının öncelikli hedefi 

olmuĢtur. Kaya‟ya göre Ģirketlerin tikel çıkarlarının aracı konumuna gelmiĢtir.  

2. Medyanın yeni sahiplik yapısıyla siyasal iktidarlarla iliĢkilerini belirleyen 

sorunsal da değiĢmiĢ; medya kapitalizme değil yeni birikim düzeniyle bütünleĢmiĢtir.  

3. Yayıcılık alanında devlet tekeli kaldırılmıĢtır. Bununla birlikte ticari veya özel 

yayın Ģirketleri tarafından kamusal yayıncılığın eğitim gibi kamu yararı güden iĢlev ve 

misyonlarından da tümüyle uzaklaĢılmıĢtır.  

4. DeğiĢen sahiplik yapısındaki değiĢime paralel olarak “gruplaĢma” ve 

“yoğunlaĢmanın” sonucu olarak gazetecilik mesleğinin temel ilkeleri ve pratiklerinde de 

değiĢmeler olmuĢ; toplumsal sorumluluk anlayıĢı ortadan kalkmıĢtır (Kaya, 2009: 296-

300). 

 

Burada vurgulanması gereken önemli bir nokta da 1980 sonrası medya politikalarındaki 

dönüĢümlerde romantikleĢtirmeden kaçınma zorunluluğudur; kamu yayıncılığı her ne 
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kadar kamu yararı sağlama,  dolayısıyla da toplumu sağlık, kültür ve sanat konularında 

eğitme gibi misyonlardan hareketle bir program yapma politikası önerse de her zaman 

böyle olmadığı da açıktır. Özellikle Türkiye gibi demokratik geliĢmiĢliği zayıf olan 

ülkelerde radyo televizyon yayıncılığı devlet tekelinde ve yeterli özerklik ve ditoryal 

bağımsızlık sağlamaksızın siyasal iktidarın egemenliğinde bir yayıncılık yapmak 

durumunda bırakılmıĢtır. Örneğin TRT‟nin ticari kaygılarının ağır basmadığı açık 

olmakla birlikte hala hükümet lehine ve protokol haberciliği yapmak durumunda olduğu 

da açıktır.  

2.3.2.2. Türkiye’de medyada yapısal değiĢimler ve tüketim kültürü 

Türkiye‟de tüketim toplumuna geçiĢte, tüketim kültürü ve medya iliĢkisini Ayfer Tunç, 

“Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek” adlı kitabında edebi bir üslupla TV‟nin 

gündelik yaĢam pratiğine girmesinde aramaktadır:  

Radyo alçak gönüllüydü, vakurdu, inatçıydı ama yeni değildi. Televizyonsa 

hayatımıza ağır bir vaka olarak girdi; radyoyu, kardeĢi doğunca ihmal edilen 

büyük çocuğa benzetti. ġımarıktı, kaprisliydi ve çok çekiciydi. Televizyonla 

birlikte özellikle küçük Ģehirlerde hayatın ağır ritmi değiĢti, alıĢkanlıklar 

terk edildi. Yazın evlerin bahçeleri boĢ kaldı. Çay bahçelerinde oturup 

dondurma yiyenler azaldı. KıĢ gecelerine tat veren akĢam oturmalarından 

vazgeçildi. KomĢular bir araya geldiklerinde ortaya çıkan iskambil kâğıtları 

çekmecelerde unutuldu, sinemalar kapandı, kızlar nakıĢlarını gündüz iĢler, 

babalar gazetelerini “dairede” okur oldular Ağır ama kendine göre lezzeti 

olan bir yaĢama biçimini, siyah-beyaz bir ekranda değiĢen görüntüler 

belirler oldu (Tunç, 2008: 74).  

 

Tunç, kitabında ekonomik nedenlere girmeksizin 1980 sonrası orta sınıf ailelerin 

gündelik yaĢam pratiğindeki değiĢimleri, kültürel alıĢkanlıklardaki değiĢim ve 

dönüĢümü açıklamaya çalıĢır. Önceleri “lüks” görünen televizyon yeni sağ politikaların 

ülkede verdiği iletiĢim ağları ve liberalleĢme yönelimleri nedeniyle her eve girmeye 

baĢlamıĢtır. Salt televizyonların yaygın kullanımının bir sonucu olmasa da bu aracın da 

önemli bir katkısıyla 1980‟li yıllarda yeni bir toplumsal/kültürel yapılanmanın temelleri 

atılmıĢtır. ĠĢte bu yeni yapılama sürecinde orta sınıfta da değiĢmeler olmuĢtur.  
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Post-fordist üretim iliĢkilerinin yaygınlaĢmasıyla birlikte hizmet sektörü geniĢlemiĢ, 

beyaz yakalı iĢçilerin oranı artmıĢtır. Daha önceki dönemde fordist üretim iliĢkileri 

içinde ve büyük ölçüde devletin desteği altındaki hizmet sektöründe çalıĢan orta sınıf, 

bu yeni ekonomik iliĢkiler ile değiĢime uğramaktadır. Yeni esnek iĢ güvenliği, 

bilgisayar destekli ve küresel ağa bağlı post fordist üretim gereğince devlet gittikçe 

küçülmekte; devletin desteğini çektiği fordist yapılanma içinde özel sektöre bağlı 

hizmetliler sınıfı özellikle de çok uluslu Ģirketler bünyesinde çok büyük ücretler 

karĢılığında çalıĢan yeni orta sınıf kendisini devlete bağlı ve yoksullaĢmakta olan orta 

sınıf üyelerinden ayırd ederek yükselmeye baĢlamaktadır. Böylelikle bir önceki 

dönemin ulusal kalkınmacı politikasına hizmet eden kesimi alt orta sınıf haline gelirken, 

uluslararası sermayenin sağladığı sektörlerde çalıĢanlar üst orta sınıf olarak 

belirlenmektedir. Bu yeni oluĢumların konumuz açısından önemi ise bu yeni üst orta 

sınıfın iki önemli iĢleve sahip olmasıdır: Birincisi, tüketim kültürünün üreticisi veya 

ileticisi olmaları,  ikincisi ise tüketicisi oldukları yeni politika ve değerlerin aynı 

zamanda taĢıyıcıları olmalarıdır (Konyar, 2000: 22). Farklı bir anlatımla, yüzer-gezer 

uluslararası sermaye ile birlikte hareket eden bir toplumsal grup veya sınıf yaratılmıĢtır. 

Bu sınıf, temsili değerlerin taĢıyıcısı ve tüketici hedef kitle olarak yaĢam tarzına sahiptir 

ve medyanın reklam, dizi gibi pek çok farklı program türünde yer almaktadır.     

 

Neoliberal politikaların yeniden Ģekillendirdiği, tekelleĢmelerin hakimiyetindeki medya 

1980‟lerin sonlarından itibaren (özellikle Ġstanbul baĢta olmak üzere metropol kentler 

bağlamında), yüksek gelir gruplarına seslenen yaĢam  tarzı haberciliğini benimsemiĢtir. 

Farklı mekan ve yemek çeĢitlerinin tanıtıldığı gusto-stil köĢeleri, sınıf ve statü belirten 

ürünlerin tanıtıldığı reklamlaĢan haberler yazılı basın alanında yaygınlaĢmaya 

baĢlamıĢtır. Bu dönemde gurme, lifestyle, trend gibi kavramlar da gazetelerde köĢe 

yazıları, magazin dergileri ve özellikle hafta sonu eklerinin içeriklerine yansımıĢtır 

(DağtaĢ, 2005: 126). Televizyonlarda da gerçekte benzer içerikler artmaya baĢlamıĢ; 

gezi, gece hayatı, moda ve tasarım konularını iĢleyen programların sayısı artmıĢtır.   

 

Türkiye‟nin Batı tüketim kültürüne geçiĢini irdeleyen Rıfat Bali, seksenli yıllarda artan 

ekonomi basınına dikkat çeker. Ekonomik Panorama, Ekonomist ilklerdendir; dergilerin 

yayın yönetmenine göre satıĢ rakamlarında yakalanan baĢarının sırrı Ģudur: “ Özal‟ın 
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„giriĢimcilik‟ ve „serbest piyasa‟ sözleriyle yetiĢen bir gençliğin kısa yoldan zengin 

olma ve yükselme arzusuna cevap verebilecek haberlerle dolu olmasıdır”. Bali‟nin 

verdiği bir diğer örnek ise 1990 yılından itibaren yayın hayatına giren kentli genç 

elitlere seslenen Vizon dergisinin “orta tabakaya dahi inememekle” derginin 

seçkinliğinin tescil edildiğinin öne sürüldüğüdür. Bali, medyadaki bu dönüĢümün bir 

yansıması olarak yaĢam tarzı yazan gazetecileri, “yeni aristokratlar” olarak 

adlandırmaktadır. Bu tasnife giren ve pek çok derginin yayın yönetmenliği yapan 

Mehmet Yılmaz‟ın Free dergisinin tanıtımındaki Ģu sözlerinden alıntı yapmaktadır: 

“Büyük kentlerde oturan, giyimde marka meraklısı ve harçlıklarının büyük bölümünü 

tüketim mallarına harcayan genç kızlar” (Bali, 2007: 202-203).  

 

Yazılı basın televizyonla rekabet etmenin koĢullarından birini de bol fotoğraflı, renkli 

ve tümüyle “elit”lerin “ıĢıltılı” yaĢam tarzını anlatma olarak gördü. Bu yayın 

politikasında hedeflene ise tüm topluma tüketim kültürünün öğütlenmesi olmuĢtur. 

 

Büyüyen bir sektör olarak televizyon dizilerinin tüketim kültürüne yönelik politikaları 

akademik çalıĢmaların yanı sıra kendisini “aylık Sosyalist kültür dergisi” olarak 

tanımlayan Birikim dergisi de bir sayısını
20

 dizilerde dozu gittikçe artan tüketim 

kültürüne ayırmıĢtır. Özen (2010: 61), bu çalıĢmanın da sorunsalını oluĢturduğu gibi, 

AĢk-ı Memnu dizisine iliĢkin Ģu değerlendirmeyi yapmaktadır: “Anlatısını bir reklam 

gibi örgütleyen dizi, reklamın reklamı hakine gelerek tüketimden baĢka herhangi bir 

gerçekliğe gönderimde bulunmayan kapalı bir referans sistemine dönüĢür. Dizinin 

baĢarısı da buradadır: Bir pembe dizi olduğunu gizlerken, tüketim ideolojisi taĢıdığını 

cesurca duyurmasında, baĢtan sona yalnızca nesneleri temsil ederken, bunu 

olağanlaĢtırıp içselleĢtirmesinde. Nesneler kadar nesneleĢmenin kendisi de bir doğa 

yasası gibi.”    

 

Günlük gazetelerde sıklıkla dizi oyuncularının giyim-kuĢam tarzları, saç modelleri gibi 

konular haber yapılır. Böylelikle fantastik dünya ile gerçek yaĢam iliĢkilendirilmiĢ; 

gündelik yaĢam pratiğine indirilmiĢ olur. Milliyet (6. Kasım 2010) gazetesi dizi 

                                                           
20

 Birikim dergisinin 256-257 sayılı nüshası Memleket Dizileri, Para Arzu Yalan baĢlığıyla TV dizilerinin 

analizine ayrılmıĢtır. 
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kahramanlarını giydiren moda sektöründe çalıĢan kadınları, “alıĢveriĢ ve stil 

danıĢmanları” olarak adlandırarak, onların uğraĢını Ģöyle tanımlamaktadır: “ … tarzı 

olmayanlara tarz yaratıyor, tarzı olanlar için ise mağazaları geziyor; sezonun trend ve 

renklerinde, stillerine uygun sezon alıĢveriĢi yapıyor. Cildinize ve saçınıza giden 

renkleri seçiyor, vücut tipinize en uygun kesimleri buluyor, uzak duracağınız modelleri 

belirliyor, sizi „stil sahibi‟ yapıyorlar.” Bir baĢka haberde de stil sahibi olmak, ülkenin 

“Kürt/demokratik açılım” olarak adlandırılan siyasi gündemiyle iliĢkilendirilerek ve 

ironik bir üslupla ele alınır. “Behlül‟ün saç açılımı” baĢlığını taĢıyan haber Ģöyledir; 

“Türkiye‟yi ekrana kilitleyen AĢk-ı Memnu dizisinin yeni bölümüne, Behlül‟ü 

canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ‟un yeni imajı damgasını vuracak. Talihsiz aĢk hayatının 

acısını saçlarından çıkartan Behlül, izleyicisinin karĢısına farklı bir görünümle çıkacak” 

(Milliyet, 23 Aralık 2009: 1)    

 

Türkiye‟deki yerli dizilerin tematik analizinde özellikle 2000‟lerden sonra görülen “lüks 

yaĢam tarz anlatısına dayalı” dizilerde hayli lüks mekânlar, pahalı markalar veya 

designer giyim-kuĢam ve özellikle de lüks otomobiller ortalama tüketim mallarıymıĢ 

gibi yer almaktadır; ülkenin ekonomik-politik sorunlarından da hayli uzaktır. Bu 

kategoriye giren dizilerde ve pek çok televizyon program türünde tüketimin 

özendirildiğine iĢaret edilmektedir. “Havuzlu villa baĢta olmak üzere jip, son model cep 

telefonu, markalı giysiler, lüks restoranlar, büyük alıĢveriĢ merkezleri gibi yeni 

zenginlik göstergeleri olarak kabul edebileceğimiz lüks tüketim göstergeleri, sadece 

yerli dizilerde değil; en baĢta reklamlar olmak üzere, televole türünden magazin 

programları, … ana haber bültenleri, gazetelerin ekleri” (DağtaĢ, 2009: 102-103) 

bunlara örnek teĢkil etmektedir.  

2.3.2.3. Tüketim medya ve reklam 

Günümüz toplumlarında tüketiciler için medya ve reklam büyük öneme sahiptir; bir 

taraftan reklamlar ürünleri tanıtırken diğer taraftan da reklamı yapılan ürünle fiziksel 

ihtiyaçlarının yanı sıra nasıl bir değere de kavuĢacaklarının altı çizilmektedir. Ġnsanlar 

ihtiyaçlarını bazı durumlarda medyaya ve reklamlara göre belirlemektedir. Bir ihtiyacın 

ortaya çıkarılmasında ve bu ihtiyacın hangi ürün veya hizmetle giderileceği noktasında 

medyada tanık olunan karakterler veya sanatçı, manken gibi ünlüler dünyasının aktörleri 

ve reklamda sunulan imajlar etkili olmaktadır. Gürgen‟in (1996: 434) yaptığı reklam 
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tanımı tam da bu noktanın altını çizer gibidir: Reklam, insanların belirli bir konuda 

görüĢ sahibi olmalarını, istenilen tutumu geliĢtirmelerini ve davranıĢa geçmelerini 

amaçlayan planlı bir iletiĢim faaliyetidir.  

 

Baudrillard (2004: 160) medyanın gerçekliği yeniden üretme potansiyelini tüketim 

kültürüyle iliĢkilendirerek değerlendirir. Gerçeğin nitelikleri ve öğeleri birleĢtirilerek bir 

model inĢa edilir; bu, gerçekliğin yeniden üretimidir. Ona göre günümüz insanı 

gösterge, imaj ve simulasyon oyunlarıyla kuĢatılmıĢ bir hiper-gerçeklik içinde 

yaĢamaktadır. Kapitalizmin tüketim metalarının baĢlangıçta sahip olduğu kullanım 

değerinin ötesinde anlamlar yüklenmiĢ; imgeler ve simgeler aracılığıyla farklı bir 

gerçeklik yaratılmıĢ; bireyler hakikatten uzaklaĢarak düĢünürün “hiper-gerçeklik” 

dediği bir algı ortaya çıkmıĢtır. Ona göre, hipergerçeklik, tüketimcilik ve televizyon 

yoluyla göstergelerin, imajların ve simülasyonların birbiri üstüne yığılmasının 

istikrarsız, estetiklestirilmiĢ bir gerçeklik sanrısıyla sonuçlandığı bir dünyadır. Ayrıca, 

Baudrillard‟a göre kültürün her yerde olması, toplumsal yapıyı ve toplumsal iliĢkileri 

etkin bir Ģekilde dolayımlaması ve estetikleĢtirmesi ölçüsünde kültür etkin bir Ģekilde 

yüzer-gezer hale gelmektedir (Featherstone, 1996: 165). 

 

Post-fordist dönemde tüketim kültürü ve reklamın toplumsallaĢtırıcı rolü açısından 

bakıldığında, tüketim ve reklamın bireysel kimliklerin belirlenmesinde çok büyük bir 

rol oynadığıdır. Bu dönem reklam metinlerindeki hâkim soru reklamı yapılan ürünün 

veya hizmeti tüketenin “kim” olacağıdır (DağtaĢ, 2009: 31). ĠĢte bu sorunun yanıtı 

“özgür olmak”, “ayrıcalıklı olmak”, “seçkin olmak”, “metropol insanı olmak” gibi 

olumlu değerler ve kolayca ulaĢılamayacak ekonomik alım gücüne de vurgu yapar 

tarzda kodlanmaktadır.     

 

Pazar ekonomisinin egemen olduğu toplumlarda medyanın en çok kullanıldığı alan 

talebin manipüle edilmesidir (Uzoğlu ve Yılmaz 1996: 525). “Ġhtiyaçların 

manipülasyonu” ihtiyacımız olmayan Ģeylere “ihtiyaç duyar” hale getirme gücü olarak 

değerlendirilir. Reklam, “talep yaratma mekanizmasının sürekli biçimde, sadece 

malların tüketimiyle hafifleyebilecek yeni hoĢnutsuzluklar ve yeni talepler yaratmaya 

çalıĢır (Lodziak 2003: 40). 



104 
 

 

Kitle iletiĢim araçlarının her türüyle iç içe geçmiĢ olan reklam söylemi, insan ruhunun 

derinliklerinde, daha önceden ket vurulmuĢ olan sahip olma arzusunu ateĢlemektedir. 

Bu motivasyonun, izler kitlenin uyarılması hedefini geliĢtiren bir imge sistemini 

harekete geçirdiği söylenebilir. Bu ikna edici söylemlerdeki bolluk, artık tüketiciye 

dönüĢmüĢ olan bireyin aĢırı uyarıldığı genel bir atmosferin yaratılmasını 

kolaylaĢtırmaktadır. Kitle iletiĢim araçlarının, bireyi çevreleyen toplumsal süreçler 

arasında, onu tüketiciye dönüĢtürme sürecinde en vazgeçilmez rolü oynadıklarını iddia 

etmek yanlıĢ olmayacaktır. Kitle iletiĢim araçlarının en çarpıcı etkisi ise her türlü konu, 

imge ve toplumsallığın, toplumsal gerçekliğin stilize temsilleri aracılığıyla 

büyütülmesidir. Büyütülen bu gerçeklik düzlemi, temel çıkıĢ noktası olarak kabul 

edildikten sonra, artık tüketiciye dönüĢtürülmüĢ olan bireylerin toplumsal edimlerinin 

referanslarını tüketim-yönelimli davranıĢlarda aranması kaçınılmazdır (Ergur, 2005: 

132).   
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3. Yöntem 

3.1. AraĢtırma Modeli 

Bu çalıĢma, tarama modelli içerik analizi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġçerik analizi 

metinlerdeki öğelerin sayımına dayanan niceliksel bir yöntemdir. Ġçerik analizi 

kullanılarak yapılan çalıĢmalarda görünür/açık (manifest) ve örtük/kapalı (latent) olmak 

üzere iki çeĢit anlam açığa çıkarılmaya çalıĢılır. Görünür içerik, metinde daha açık 

olarak kurulan anlamdır; sözcükler, cümleler veya paragraflardan rahatlıkla çıkarılabilir. 

Görünür içerik, ilgili öğenin metinde yer alma sıklığının sayılması ile tespit edilir. 

Bununla birlikte örtük anlam ise açıkça görülemeyen yani kapalı/örtük yollarla kurulan 

anlamdır. AraĢtırmacı bu örtük/kapalı anlamlara metnin içine gömülmüĢ iletiĢimin 

niyeti, kültürel alıĢkanlıklar, tutumlar, önyargılar, normlar ve standartlar ile önyargıları 

inceleyerek ulaĢabilir. Böylelikle örtük anlamı ortaya çıkarma amacı taĢıyan içerik 

analizi yöntemi anlamı yapı söküme uğratır ve ne anlama geldiğini de gerçekte 

araĢtırmacı olarak bir yeniden inĢa etme yöntemiyle açıklar (Sarantakos, 2005: 300).  

 

Bu çalıĢmada dizideki görünür anlamı analiz etmek için nicel olarak derlenen veriler 

değerlendirilmiĢtir. Örtük anlam olarak kabul edebilebilecek tüketim pratikleri ve 

tutumlarını ise mekânlar (yalı veya ev), dizide kullanılan ürünler (mobilya, ev tekstili, 

cep telefonu), veya dizi karakterlerinin eğlenme, tatile çıkma veya alıĢveriĢ yapma gibi 

günlük yaĢamın doğal uzantısı olarak görülen yaĢam pratikleri içerisinden ele alınmıĢtır.  

3.2. Diziler ve Bölümleri 

AĢk-ı Memnu dizisi kamusal yayıncılık yapan TRT tarafından dizi olarak çekilen ilk 

romandır. TRT‟de 6 bölüm olarak yayınlamıĢtır; bu çalıĢmada 6 bölümün tümü 



106 
 

incelenmiĢtir. Kanal D ise eseri 79 bölüm olarak ve iki yıla yayarak yayınlamıĢtır. TRT 

ve Kanal D dizideki bölümlerden bir örneklem alınmamıĢ, evrenin tümü incelenmiĢtir.  

3.3. Veriler ve Toplanması 

Verilerin toplanması için öncelikle bir kodlama tablosu hazırlanmıĢtır. Bu kodlama 

tablosunda çalıĢmanın teorik duruĢuna da paralel olarak Türkiye‟de sınıf ve 

tabakalaĢma konusunda ilk çalıĢmaları yapan sosyologlar arasında kabul edilen 

Mübeccel Kıray‟ın (2005) Tüketim Normları Üzerine KarĢılaĢtırmalı Bir AraĢtırma 

baĢlıklı çalıĢması temel oluĢturmuĢtur. Kıray‟dan hareketle Ģu kategoriler kurulmuĢtur:  

Olay AkıĢı 

Dizinin –süreleriyle birlikte- ana ve yan olaylar 

Karakterler  

Eğitim durumları 

Profesyonel alandaki uğraĢları 

Sosyal iliĢkileri 

Karakterlerin Giyim KuĢam ve Süslenme Kodları  

Mekân Kullanımları 

Özel alanlar (hane) sosyal/eğlence mekanları 

UlaĢım Araçları   

Sınıfsal AyrıĢma/ÇatıĢma ve YakınlaĢma/UzlaĢma Öğeleri 

Dizi Formatının Reklamla Kurduğu ĠliĢkisi 

Karakterlerin Medya ile Kurduğu ĠliĢkiler 

 

ÇalıĢmada öncelikle her bir eser; roman, TRT‟de yayınlanan AĢk-ı Memnu ve Kanal 

D‟de yayınlanan AĢk-ı Memnu dizileri birbirinden bağımsız olarak çıkarılan kategoriler 

doğrultusunda izlenmiĢ, analiz yapılacak öğeler tek tek sayılmıĢ ve kodlama tablosuna 

iĢlenmiĢtir. Romanın tümü okunmuĢ, hem TRT hem de Kanal D‟de yayınlanan dizinin 

herbir bölümü bilgisayar ortamında izlenerek veriler toplanmıĢtır.       

3.4. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 

Veriler, iletiĢim kuramlarından kültürel çalıĢmalar ve ekonomi politik yaklaĢım ile 

tüketim toplumu kuramları bir arada kullanılarak analiz edilmiĢtir. Farklı bir anlatımla 

bu tez çalıĢmasının temel teorik duruĢunu eleĢtirel iletiĢim çalıĢmaları paradigması 
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içerisinden “kültürel çalıĢmalar” ve “ekonomi-politik” ile sosyoloji disiplini içerisinden 

de “tüketim toplumu veya kültürü” teorileri ve olguları oluĢturmaktadır. Dolaylı veya 

doğrudan reklamlarla, karakterlerin temsil ettiği değerler ve yaĢam tarzları analiz 

edilmekte, dizilerdeki katmanlı veya sınıfsal yapı ile onların birbirleri ile iliĢkilerinden 

hareketle tüketim toplumu ideolojisiyle bağları kurulmaya çalıĢılmaktadır. Ayrıca 

çözümleme sadece dizilerin yayınlandıkları kendi dönemleri ile sınırlı tutulmamakta, 

Türkiye‟nin iki farklı ekonomi-politik ve kültürel yapılanmaya karĢılık gelen ülke 

koĢullarıyla da iliĢkilendirilerek ele alınmakta, bunun için de roman, TRT‟de 

yayınlanan dizi ve Kanal D‟de yayınlanan dizideki kategoriler kıyaslamalı olarak 

irdelenmektedir.  

 

Dizideki karakterler, onların sahip olduğu değerler ve yaĢam tarzları, bu yaĢam tarzı 

içerisinde karakterlerin giyim-kuĢam kodları, yeme-içme ve eğlenme alıĢkanlıkları, 

yaĢadıkları mekânların tasarımı ve dekorasyonu, sahip oldukları otomobiller tüketim 

toplumu normlarına iliĢkin birer temsil olarak kabul edilmektedir.   

 

Kıray (2005) 1960‟larda yaptığı ve Türkiye‟de tabakalaĢma konusundaki öncü 

çalıĢmalardan olan araĢtırmasında, her toplumda yemek yeme, giyinme ve barınma gibi 

insan varlığının zorunlu fiziksel ve biyolojik ihtiyaçlarının karĢılanma Ģeklinin, o 

toplumun doğal çevresinin olanakları, teknolojik ve ekonomik durumu, toplumun 

kültürel yapısı, gelenek ve görenekleriyle iliĢkisine dikkat çeker. Tüm bu pratiklerin 

toplumdan topluma farklılık gösterebildiği gibi, tüketim normlarının giyinme kodları, 

yemek alıĢkanlıkları ile boĢ zaman etkinliklerinin aynı toplum içinde de farklılaĢtığını 

belirtir. Ona göre toplumdaki her bireyin tüketimi aynı oranda ve tarzda değildir. Bu 

farklılaĢmanın nedeni ise o toplumdaki tabakalaĢma ve diğer statü 

organizasyonlarındaki farklılıktır. Bu çalıĢmanın araĢtırma konusunu oluĢturan AĢk-ı 

Memnu dizisinde de tabakalaĢma net olarak görülmekte; farklı sınıflara ait olan 

bireylerin yaĢam tarzı ve tüketim normları farklılıklar taĢımakta, yaĢanılan mekânlar 

veya ev içi ortamlarda da net farklılıklar gözlenmektedir.  
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4. Bulgular ve Yorum 

Bu bölümde Türk edebiyatının önemli ismi Halit Ziya UĢaklıgil‟in eseri olan AĢk-ı 

Memnu eserinin roman anlatısından, TV dizisi olarak TRT‟de yayınlanan bölümler ile 

Kanal D‟de yayınlanan dizi bölümlerinin kıyaslamalı değerlendirmesi yapılacaktır. 

ÇalıĢmada analiz yöntemi olarak içerik analizi kullanılmaktadır. Ġçerik analizi, amaç 

sorularının nicelleĢtirmesine, tüketim örüntülerini ortaya çıkarmaya yönelik mekân, 

otomobil, karakterlerin giyim-kuĢam ve süslenme kodları gibi nesnelerin sayımına 

dayalıdır. Aynı zamanda da karakterlerin kiĢilik özellikleri dolayısıyla sahip oldukları 

ve olmadıkları değerler, tüketim toplumunda da hala önemini koruyan sınıfsal çatıĢma 

ve uzlaĢma öğeleri betimsel yöntemden hareketle tarihsel süreç içerisinde değiĢim ve 

dönüĢümü de tespit etmeye yönelik olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca romanın ve 

dizinin diğer kitle iletiĢim araçları ve reklam sektörü ile kurduğu iliĢki bağlamında 

çözümlenmektedir.     

4.1. Romanda ve Dizilerde Ana Olay AkıĢı 

Bu baĢlık altında roman, TRT ve Kanal D‟de yayınlanan AĢk-ı Memnu dizisindeki ana 

olaylar ele alınacak daha sonra da kıyaslaması yapılacaktır.  

4.1.1. Romanda ana olay akıĢı 

AĢk-ı Memnu Halit Ziya UĢaklıgil tarafından kaleme alınan, “Kahramanlarının ihtiras 

ve duygularını tahlil etmeyi, onları muhitleri içinde göstermeyi esas gaye bilerek, 

sanatkârane bir üslup ile Türk dilinde hakiki batılı romanı” yarattığı kabul gören bir 

eserdir. Yazar ilk romanında romantizmin etkisiyle kahramanlarının duygularını 

anlatıcının bakıĢ açısıyla ve değerlendirmeleriyle okuyucuya yansıtmıĢtır (Kaya, 2009: 

9). Ahmet Hamdi Tanpınar ise bu romanın “sadece realist teknik ve psikoloji itibariyle 

bakılırsa, her zaman için mükemmel sayılabilecek bir eser” olduğunu öne sürer. Selim 

Ġleri “Yapısal özellikleri bakımından AĢk-ı Memnu modern romancılığımızın en büyük 
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klasiği sayılmalıdır” derken Fethi Naci‟de “Türk romanının geliĢim zinciri dikkate 

alındığında bu romanın kronolojik olarak değil, edebi olarak ilk Türk romanı olduğunu 

belirtir (Kaya, 2009: 10).   

 

Romanın konusu Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun çöküĢ dönemine karĢılık gelmekte, 

imparatorluğun çöküĢünün yanı sıra değerlerdeki yozlaĢmayı da ele almaktadır. 

Ġstanbul‟da yaĢayan hayli varsıl bir insan olan Adnan Bey eĢini kaybetmiĢ ve iki çocuğu 

ile birlikte boğazda bir yalıda yaĢamaktadır (Ziyagil ailesi). Adnan Bey Düyun-u 

Umumiye‟de memurdur, manevi değerlere bağlı, emektarlarına karĢı kibar ve 

duyarlıdır. Kendisi hobi olarak ahĢap oymacılığı yapmakta, kızı ve oğlu bir Fransız dadı 

tarafından yetiĢtirilmekte, bu eğitimli kadından piyano öğrenmekte, edebiyat 

çalıĢmaktadırlar.  

 

Romanın diğer önemli ailesi ise “Melih Bey takımıdır”. Firdevs Hanım Melih Bey‟le 

evlidir ve Peyker ve Bihter adlı iki kızı vardır. Firdevs Hanım giyim-kuĢam ve 

eğlenceye düĢkün bir kadındır. Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun çözülüĢü gerçekte bu 

karakterde temsil edilmektedir; Firdevs Hanım dünyevi zevklere o kadar düĢkündür ki 

onun için kocası sadece masrafların karĢılayan bir cüzdandır. Ahlaki değerleri o kadar 

yozlaĢmıĢtır ki kocasını aldatmaktadır ve bunu öğrenen Melih Bey kalp krizi geçirir ve 

ölür. Kızlarından Peyker evlidir, ancak onun kocası varsıl değildir. Ancak Peyker 

kocasını sevmekte, mutlu bir yaĢam sürdürmektedirler.  

 

Adnan Bey ile Bihter evlenir. Ne var ki Adnan Bey‟den hayli küçük olan Bihter 

varsıllık ve lüks içinde yaĢama adına yaptığı bu evlilikte hiç mutlu olamaz. Adnan Bey‟i 

hiç sevemez, Ziyagil ailesinin aksine yalıda çalıĢanlarla hiç anlaĢamaz, onlarla pek çok 

çatıĢma yaĢar. Bihter evliliğiyle birlikte ciddi bir varoluĢ sorgulaması yapmaya baĢlar. 

Bu arada da yalıda Ziyagil ailesi ile yaĢayan, Adnan Bey‟in yeğeni ve kendisi gibi genç 

ve yakıĢıklı, kadınlara düĢkün, ahlaki değerleri zayıf olan Behlül‟e âĢık olur. Yalıda 

Behlül‟le bir aĢk yaĢamaya baĢlar.  

 

Firdevs Hanım, kızının Behlül‟le yaĢadığı aĢkı fark eder ve Adnan Bey‟in durumu fark 

etmemesi ve kızının evliliğinin bozulmaması için Adnan Bey‟in kızı Nihal ile Behlül‟ü 
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evlendirmeyi bir çözüm olarak düĢünür. Zaten Behlül‟e aĢık olan ancak bunu dıĢa 

vuramayan Nihal de Firdevs Hanım‟ın yönlendirmeleriyle Behlül‟e yönelir ve Behlül de 

amcasının bu aĢkı öğrenmesini engellemek amacıyla Nihal‟le niĢanlanır. Behlül ile 

Nihal‟in düğünlerinin yapılacağı gün Bihter bu birlikteliği daha fazla kaldıramaz ve 

intihar eder.  

 

Esasen roman, Bihter karakteri üzerinde kurgulanmıĢtır, Berna Moran‟ın deyiĢiyle 

sebepleri değiĢik de olsa da Madam Bovary ve Anna Karenina ile benzer bir sonu 

paylaĢır. Norm dıĢı yaĢam, lüks ve varsıl yaĢama arzusu onu kötü bir sona sürükler ve 

lüks ve varsıl bir yaĢama kavuĢmasına rağmen Bihter mutlu olamaz ve sonunda intihar 

eder.  

4.1.1. TRT’de yayınlanan dizinin ana olay akıĢı   

TRT‟de yayınlanan dizinin ana olaylarına dizilere göre bakarsak: 

1. Bölümün ana olayı: “Adnan Beyin Bihter‟e evlilik teklifini ablasının eĢi Nihat 

aracılığı iletmesi ve Nihal‟in yaĢadığı duygusallık.” 

2. Bölümün ana olayı: “Bihter ile yakın iliĢkiler kuran Nihal‟in daha sonrasında 

Bihter‟in aile fertlerine olan yakınlığından rahatsızlık duyması.” 

3. Bölümün ana olayı: “Bihter‟in Behlül ile yasak bir yaĢaması ve bu yaĢadıklarından 

piĢmanlık duyması, vicdan azabı yaĢaması.” 

4. Bölümün ana olayı: “Evde yaĢanan değiĢimlerden rahatsız olan Nihal‟in baĢta 

Bihter‟e olan tepkileri.” 

5. Bölümün ana olayı: “Firdevs Hanımın Behlül ile Nihal‟i yakıĢtırması, bu mevzunun 

köĢk içerisinde giderek yer edinmesi.” 

6. Bölümün ana olayı: “Bihter - Behlül iliĢkisinin ortaya çıkması ile Bihter‟in intiharı, 

Adnan Bey ve ailesinin yeni bir hayata baĢlamaları.” 

 

TRT‟de yayınlanan dizinin ana olayların ve yan olayların akıĢında romana göre 

farklılaĢan veya ilave edilen bir ana veya yan olay yoktur. Olayların çoğunluğu yalıda 

geçmektedir ve Ziyagil ailesinin dıĢa dönük sosyal bir yaĢamı yoktur. Aile, yalıda içe 

kapanık bir yaĢam sürmektedir.  
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4.1.3. Kanal D’de yayınlanan dizinin ana olay akıĢı 

Kanal D‟de yayınlanan AĢk-ı Memnu dizisi toplam 79 bölüm olarak yayınlanmıĢtır; 

tüm bölümlerin yayın akıĢına göre ana olayları
21

 Ģu Ģekilde ilerlemektedir:  

1. Bölümün ana olayı: Firdevs Hanım‟ın büyük kızı Peyker‟in düğünü. 

2. Bölümün ana olayı: Adnan Bey‟in Bihter ile annesini ailesi ile tanıĢtırması ve 

kızı Nihal‟in bu evliliğe verdiği tepki. 

3. Bölümün ana olayı: Adnan Bey ve Bihter‟in evlilik kararlarına aile fertlerinin 

tepkileri, ikna süreci. 

4. Bölümün ana olayı: Adnan Bey ile Bihter‟in nikâh hazırlıkları ve nikâh 

törenleri. 

5. Bölümün ana olayı: Adnan Bey ile Bihter‟in nikâh törenlerine gelen Hilmi 

Bey‟in evliliği engellemeye çalıĢması, Adnan Bey‟i Firdevs Hanım ve kızları 

konusunda uyarması. 

6. Bölümün ana olayı: Behlül‟ün, Adnan Bey ve Bihter ile tartıĢarak köĢkten 

ayrılması ve bu durumun Nihal ve Bülent üzerindeki etkileri. 

7. Bölümün ana olayı: Nihal‟in, Pelin ile diskoya gidebilmek için yalan 

söylemesi ve diskonun giriĢinde Behlül‟e yakalanması, Bu olayın magazin dergilerine 

konu olması. 

8. Bölümün ana olayı: Firdevs Hanımın birikmiĢ borçlarını ödemek için çözüm 

arayıĢları, Bihter‟in ise annesi Firdevs hanımın Adnan Bey‟den borç almasını 

engellemek istemesi. 

9. Bölümün ana olayı: Firdevs hanımın geçirdiği trafik kazasının duyulması ile 

aile fertlerinin geçirdikleri sarsıntı. 

10. Bölümün ana olayı: Kaza sonrasında Firdevs hanımın Ziyagil köĢküne 

yerleĢecek olması nedeniyle, Bülent‟in basketbol maçı için Ankara‟ya gidemeyen 

Bihter‟in Behlül ile evde kalması, Behlül‟e gösterdiği yakın ilgi. 

11. Bölümün ana olayı: Ziyagil köĢküne yerleĢen Firdevs hanımın köĢkte söz 

sahibi olmaya baĢlaması, Bihter‟in hamileliğini Adnan Bey‟den önce annesi Firdevs 

hanım ve Peyker‟le paylaĢması, bu durumun Adnan Bey tarafından duyulması. 

                                                           
21

 Ana olaylar ve yan olayların detaylı bir dökümü için EK 1‟e bakılabilir.  
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12. Bölümün ana olayı: Bihter‟in hamile olduğunu Adnan Bey‟in duyması, 

hamileliğin devamına iliĢkin Bihter ile Adnan beyin farklı görüĢte olmaları, Bihter‟in 

bebeği aldırması ve Adnan beyin tepkisi. 

13. Bölümün ana olayı: Bihter‟in, bebeği Adnan Bey‟den habersiz aldırıĢına 

Adnan Bey‟in soğuk tutumu, evlilik kararını gözden geçirmesi, uzaklaĢmak için yurtdıĢı 

gezisi planlaması, son anda vazgeçmesi ve Bihter‟e geri dönmesi.  

14. Bölümün ana olayı: Nihal‟in vereceği piyano resitalinin hazırlıkları ve aile 

fertlerinin hep birlikte resitale daveti. 

15. Bölümün ana olayı: Peyker‟in, Behlül ile geçmiĢteki iliĢkisinden sakladığı 

özel notu Bihter aracılığı ile ortadan kaldırmak istemesi, Bihter‟in atmayarak sakladığı 

notun Cemile vasıtasıyla dolaylı bir Ģekilde Adnan beyin eline geçmesi. 

16. Bölümün ana olayı: Adnan Bey‟in bulduğu not üzerine Bihter ve Behlül‟e 

tepkisi, sonrasındaki mahcubiyeti ve bu olay sonrasında Behlül‟ün olaydan sorumlu 

tuttuğu Bihter‟e karĢı tavrı.  

17. Bölümün ana olayı: Nihal ve Behlül‟ün gece dıĢarı çıkmalarından Bihter‟in 

duyduğu rahatsızlık ve Behlül – Nihal yakınlaĢmasına verdiği tepki. 

18. Bölümün ana olayı: Behlül ile Bihter‟in ifade edemedikleri karĢılıklı ilgileri, 

özellikle Behlül‟ün buna karĢı koyma giriĢimleri. 

19. Bölümün ana olayı: Behlül‟ün Elif ile evlilik kararının özellikle Nihal 

üzerindeki etkileri. 

20. Bölümün ana olayı: Bihter‟in, Aynur Hanım‟ı aldatan Hilmi Önal‟ın, 

Behlül‟ün sevgilisi Elif ile iliĢkisini öğrenmesi ve Elif ile Hilmi Bey‟i aile fertleri 

arasında bir araya getirme çabaları. 

21. Bölümün ana olayı: Behlül‟ün Elif ile Hilmi Önal‟ın geçmiĢ iliĢkilerini 

ortaya çıkaran Bihter‟e tepkisi ve bu tepkiyle birlikte daha da artan duygusal yakınlığı 

Bihter‟i zorla öperek göstermesi. 

22. Bölümün ana olayı: Behlül ile Elif‟in Ziyagil köĢkünde yapılan niĢan 

törenleri. 

23. Bölümün ana olayı: Bihter ile Adnan Bey‟in Firdevs Hanım‟ı evden 

uzaklaĢtırma arzuları. 

24. Bölümün ana olayı: Firdevs Hanım‟ın ev içinde yarattığı huzursuzluk. 
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25. Bölümün ana olayı: Adnan Bey –Firdevs Hanım ve Bihter arasındaki 

gerginlik ve bunun ev halkına yansımaları. 

26. Bölümün ana olayı: Behlül ile Bihter‟in yakınlaĢmaları ve Behlül‟ün 

Bihter‟e duygularını söylemesi. 

27. Bölümün ana olayı: Matmazel Deniz Hanım tarafından Adnan Beye yazılan 

mektubun Bihter‟e ulaĢması, Bihter‟in Matmazel Hanıma karĢı tutumu.” 

28. Bölümün ana olayı: Kulüpte kumar oynayan Firdevs Hanım‟ın borçlarını 

kapatma giriĢimi ve son oyununda polis tarafından mekânın basılması. 

29. Bölümün ana olayı: Emniyet tarafından gözaltına alınan Firdevs Hanıma, 

kızları baĢta olmak üzere aile fertlerinin tepkisi, düĢtüğü durum nedeniyle krize giren 

Firdevs Hanım‟ın ilaç alarak intihar giriĢimi. 

30. Bölümün ana olayı: Adnan Bey‟in aynı ihalede kendisine rakip olacak Hilmi 

Önal‟ı zarara uğratma planı, Hilmi Önal‟ın Adnan Bey‟in ihale planlarını öğrenme 

giriĢimleri. 

31. Bölümün ana olayı: Behlül ve Bihter‟in yakınlıklarının Matmazel Deniz 

Hanım‟ın dikkatini çekmesi, aralarındaki bağdan Ģüphe duyarak Bihter ile Behlül‟ü 

kuĢkuyla izlemesi. 

32. Bölümün ana olayı: Bihter ve Behlül‟ün yakınlığından Ģüphelenen 

Matmazele karĢı Bihter‟in, Matmazel tarafından geçmiĢte yazılan mektubu ön plana 

çıkarması, Adnan Bey‟i kıskanması ve Adnan Bey ile fikir ayrılığı. 

33. Bölümün ana olayı: Bihter ve Behlül‟ün kaçma planları yaparak 

hazırlanmaları, Behlül‟ün son anda birlikte kaçamayacağını söyleyerek vazgeçmesi. 

34. Bölümün ana olayı: Behlül‟ün Bihter ile yurt dıĢına kaçmaktan vazgeçmesi 

ve Bihter‟in buna tepkisi. 

35. Bölümün ana olayı: Behlül‟ün kayboluĢunun Ziyagil ailesi üzerinde yarattığı 

üzüntü ve yansımaları. 

36. Bölümün ana olayı: BeĢir‟in Behlül‟e odasının balkonunda onu biriyle 

öpüĢürken gördüğünü ve bu kiĢinin de Nihal olduğunu söylemesi. Bu durumun Behlül 

ve Bihter üzerindeki etkisi. 

37. Bölümün ana olayı: Nihal‟in mezuniyeti ve mezuniyet töreni hazırlıkları. 
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38. Bölümün ana olayı: Behlül ve Bihter‟in köĢkün serasında birlikte olması ve 

bu olayı köĢkten birini görmesi; Behlül ve Bihter‟in de bir baĢkası tarafından 

görüldüklerini fark etmeleri. 

39. Bölümün ana olayı: Behlül ve Bihter‟in kendilerini kimin gördüğüne dair 

Ģüpheleri, fikir yürütmeleri ve her Ģeye rağmen buluĢup birlikte olmaya devam etmeleri. 

40. Bölümün ana olayı: Bihter‟in kaybolan küpesini odasında bulması ile 

yaĢadığı Ģüpheler ve Behlül ile olan iliĢkisini kimin fark ettiğini düĢünmesi. 

41. Bölümün ana olayı: Serada kim tarafından görüldüklerini merak eden Behlül 

ile Bihter‟in, BeĢir‟in hareketlerinden Ģüphelenmesi, BeĢir‟in Adnan Bey ile 

konuĢacakları olduğunu söyleyerek Bihter ve Behlül‟de tedirginlik yaratması. 

42. Bölümün ana olayı: Adnan Bey ile Bihter‟in birbirinden uzaklaĢması, 

Bihter‟in evden ayrılıĢının Firdevs Hanım ve Peyker‟i endiĢelendiriĢi. 

43. Bölümün ana olayı: Bihter ve Behlül‟ün birbirlerine daha çok bağlanması, 

Bihter‟in Adnan Bey‟den uzaklaĢması. 

44. Bihter‟in, Behlül ile gizli bir iliĢki sürdürdüğü için vicdan azabı çekmesi, 

aĢırı alkol alarak kaza yapması. 

45. Bölümün ana olayı: Bihter‟in trafik kazası sonrasında köĢke dönüĢü, Bihter 

ile Behlül arasındaki iliĢkinin Firdevs Hanım tarafından öğrenilmesi. 

46. Bölümün ana olayı: Gündemde olan mahkemenin stresinden kurtulmak için 

verilen evlilik yıl dönümü davetine Behlül‟ün katılmayıĢı, Bihter‟in Behlül‟ü ġile‟deki 

evinde baĢka bir kadınla uyurken görmesi. 

47. Bölümün ana olayı: Mahkemede ifade değiĢtiren karĢı tarafın bu kararında 

etkili olan kiĢinin Hilmi Önal olduğunun ortaya çıkması, aile fertlerinin bu duruma 

tepkileri ve Bihter‟in ceza almasını engelleyecek geliĢmelerin haberinin alınması. 

48. Bölümün ana olayı: Nihal ile Behlül arasında duygusal bağ olduğunu 

öğrenen Adnan Bey ile Bihter‟in kendi açılarından verdikleri farklı tepkiler. 

49. Bölümün ana olayı: Firdevs Hanım tarafından yaratılan Behlül‟ün Nihal‟e 

aĢık olduğu söylentisinin, Adnan Bey ve sonrasında Nihal tarafından gerçek olarak 

algılanması. 

50. Bölümün ana olayı: Nihal ve Behlül‟ün olası birlikteliğinin kıskanan 

Bihter‟in, Behlül‟ün ısrarı üzerine ġiledeki eve gitmesi, burada Behlül ile seviĢirken 

BeĢir tarafından kameraya kaydedilmesi. 
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51. Bölümün ana olayı: BeĢir‟in, Behlül ile Bihter‟in birlikte olma görüntüsünü 

CD‟ye aktarması ve kargo ile Adnan Beye göndermesi, sonrasında kararından 

vazgeçerek CD‟yi yeniden geri alma giriĢimi.” 

52. Bölümün ana olayı: BeĢir‟in haber vermeden köĢkten ayrılıĢı, bu ayrılığın 

mutfak çalıĢanları ile Ziyagil ailesi üzerine etkisi. 

53. Bölümün ana olayı: Adnan Bey‟in, Nihal konusundaki sorusuna „Evet‟ yanıtı 

veren Behlül‟ün, bu mecburi kararıyla yaĢadığı çıkmaz. 

54. Bölümün ana olayı: Behlül ile iliĢkisinin belirsizliğini yaĢayan Nihal‟in 

duygusal sarsıntısı, Behlül‟ün Bihter – Nihal çıkmazında kalması. 

55. Bölümün ana olayı: Bihter ve Nihal çıkmazında olan Behlül‟ün, Nihal‟i 

incitmemek adına verdiği karar, bu kararın Bihter ve Behlül arasında yarattığı gerginlik. 

56. Bölümün ana olayı: BeĢir‟in çalıĢtığı gemide hastalanması ve yurt dıĢında 

hastaneye yatırılması, onu almaya giden Behlül‟e de Bihter ile iliĢkisini bildiğini 

söylemesi. 

57. Bölümün ana olayı: BeĢir‟in gördüklerini anlatmasından çekinen Behlül‟ün, 

Nihal‟in mutluluğuna bağlı olan bu durumdan kurtulmak için Nihal‟e evlilik teklif 

etmesi. 

58. Bölümün ana olayı: Çetin Özder‟in davetinde, Hilmi Önal‟ın Behlül‟e 

Bihter‟le iliĢkisini bildiğini söylemesi ve ikisi arasında çıkan kavga. 

59. Bölümün ana olayı: Behlül ve Nihal‟in niĢanlanmalarının aile çevresinde ve 

dıĢ çevrede yarattığı etki, Bihter‟in niĢana tepkisi. 

60. Bölümün ana olayı: Behlül ve Bihter‟in birlikte olduklarına dair çıkan 

dedikodular ve bunun yarattığı etkiler. 

61. Bölümün ana olayı: “Adnan Bey‟in Behlül ile Bihter hakkındaki 

dedikodulara tepkisi ve içinde uyanan büyük Ģüphe. 

62. Bölümün ana olayı: Behlül ve Bihter hakkında çıkan dedikoduların Adnan 

Bey üzerinde yarattığı üzüntü. 

63. Bölümün ana olayı: Hilmi Önal‟ın sebep olduğu olayların Ziyagil ailesinde 

yarattığı çöküntü ve aile üyeleri arasında yaĢanan kopmalar. 

64. Bölümün ana olayı: Adnan Bey ve Matmazel‟e aile çevresinden olaylarla 

ilgili duyulan tepki. 



116 
 

65. Bölümün ana olayı: Bihter‟in Ziyagil köĢküne geri dönmemesi ve bu durumu 

yaratan koĢulların aileye etkisi.  

66. Bölümün ana olayı: Hilmi Önal‟ın baĢına gelenler ve son zamanlarda Ziyagil 

ailesinin yaĢadığı olayların çevreye yansımaları. 

67. Bölümün ana olayı: Bihter ve Adnan Bey arasındaki durumun Ziyagil 

ailesine yansımaları. 

68. Bölümün ana olayı: Bihter‟in tekrar eve dönüĢü ve bu dönüĢünün Ziyagil 

ailesine ve köĢk çalıĢanlarına yansımaları. 

69. Bölümün ana olayı: Bihter‟in Behlül ile Nihal‟in yakınlaĢmalarından 

duyduğu büyük kıskançlık ve üzüntüyü çevresindekilere acı çektirerek bastırmaya 

çalıĢması. 

70. Bölümün ana olayı: Firdevs Hanım ile Bihter‟in Behlül ve Nihal‟in aralarını 

bozmak için çabaları ve kendilerine tehlike oluĢturabilecek herkesi köĢkten 

uzaklaĢtırmaya çalıĢmaları. 

71. Bölümün ana olayı: Firdevs Hanım ve Bihter‟in Behlül ile Nihal‟in 

ayrılmaları için bir komplo hazırlayarak Behlül‟ün eski sevgilisinin evinde çıkarken ki 

fotoğrafını gazetede bastırıp, haber yaptırmaları. Nihal‟in, Behlül‟ün kendisini 

aldattığına dair gazetelerde çıkan haberlere inanıp Behlül‟ü terk etmesi. 

72. Bölümün ana olayı: Firdevs Hanım ve Bihter‟in Behlül ile Nihal‟i ayırma 

çabalarının olumsuz sonuçlanması ve bu çabalarının Peyker- Nihal ve Bülent tarafından 

anlaĢılması. 

73. Bölümün ana olayı: Bihter ve Behlül‟ün iliĢkilerinin olduğuna dair 

Ģüphelerin gittikçe artması. 

74. Bölümün ana olayı: Adnan Bey‟in Hilmi Önal‟ın davasından vazgeçmesinin 

çevrede yarattığı ĢaĢkınlık ve Adnan Bey‟in olanlardan dolayı içindeki Ģüpheyi bir türlü 

yenememesi. 

75. Bölümün ana olayı: Bihter‟in her Ģeyi kaybetmek pahasına da olsa Behlül‟e 

yakın davranması ve bu durumun çevredekilerin dikkatini çekmesi. 

76. Bölümün ana olayı: Adnan Bey‟in içindeki Ģüphesinin özellikle Katja 

olayından sonra giderek büyümesi ve bu durumu aydınlatabilmek için çeĢitli 

giriĢimlerde bulunması. 
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77. Bölümün ana olayı: Nihal ve Behlül‟ün düğün hazırlıkları ve bu düğünün 

Matmazel ve Bihter tarafından engellenme çabaları. 

78. Bölümün ana olayı: Bihter‟in düğün tarihinin yaklaĢması üzerine Behlül ile 

ilgili umutlarını yitirmesi ve depresyona girmesi ve Behlül ile köĢkten kaçma planları 

yapması fakat Behlül‟ün bunları umursamaması. 

79. Bölümün ana olayı: Behlül ile Bihter‟in yasak aĢklarının ortaya çıkması, 

Bihter‟in intihar etmesi ve Nihal‟in psikolojik tedavi için hastaneye yatırılması.” 

 

Tüm dizideki ana olayların giriĢ, geliĢme ve sonuç açıdan konuları roman ile paralellik 

taĢımaktadır. Bihter‟in ileri yaĢtaki Adnan Bey‟le zengin olduğu için evlenmesi, ancak 

bu evliliğin onu mutlu etmemesi. Yalıda Adnan Bey‟in genç yeğeni Behlül‟e âĢık 

olması, bunu fark eden annesi Firdevs Hanım‟ın Adnan Bey‟in kızı -ki aslında Nihal de 

Behlül‟e âĢıktır- ile bir evliliği uygun görmesi ve bunu herkese empoze etmesi. Bu 

düĢünce Bihter ve Behlül arasında kendi aĢklarının açığa çıkmaması için kabul görür 

ancak Bihter bu birlikteki kaldıramaz, düğün günü intihar eder. Ne var ki dizinin 79 

bölüm uzatılması romanda olmayan olayların ilavesi veya romanda da olan olayların 

iyice uzatılması ile mümkün olmuĢtur.   

Romanda ve TRT‟de yayınlanan yer almayan ve Kanal D‟deki dizide yer bulan 

olaylar ise yayın akıĢı sırasıyla Ģöyledir:  

Nihal‟in babasından habersiz diskoya gitmesi, orada evi terk eden Behlül ile 

karĢılaĢması. Bunun da gazetelerde haber olması (7. Bölüm).  

Firdevs Hanım‟ın trafik kazası geçirmesi ve bunun hem Ziyagil ailesi hem de 

kızları üzerindeki etkileri (9-10-11. Bölümler). 

Bihter‟in Adan Bey‟den olan hamileliği (13. Bölüm). 

Behlül‟ün Elif adında bir manken ile birlikteliği ve niĢanlanması (19 ve 22. 

Bölümler arası) 

Bihter‟in yalıyı terk etmesi (34. ve 35. Bölümler). 

Bihter‟in Behlül ile serada seviĢirken kaybolan pırlanta küpesi ve bir hizmetçiyi 

(Cemile) suçlaması (40 ve 41. Bölümler). 

Bihter‟in Behlül ile gittiği Riva‟daki ev dönüĢü aĢırı alkol alarak kaza yapması 

(44. Bölüm). 

BeĢir‟in yalıyı terk ederek bir gemide çalıĢmaya baĢlaması. 
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Nihat‟ın babası Hilmi Önal ile Adnan Bey‟in bir ihale üzerinden çekiĢmesi 

Hilmi Önal‟ın Behlül ile Bihter arasındaki aĢkı tahmin etmesi, bunu önce 

Behlül‟e daha sonra da basına sızdırması. Adnan Bey‟in tüm bunlardan duyduğu 

rahatsızlık ve içini kemiren Ģüphe (58, 60, 61, 62, 63 ve 64. Bölümler). 

BeĢir‟in hastalanıp önce Türkiye‟ye daha sonra da yalıya getirilmesi. 

Firdevs Hanım ile Bihter‟in Behlül‟ün Nihal‟i aldattığına dair yaptırdıkları haber 

(71. Bölüm) 

Katja‟nın sınır dıĢı ettirilmesi (76. Bölüm) 

 

Romandaki anlatım ile TRT‟de yayınlanan dizinin anlatısı arasında önemli farklılıklar 

olmamakla birlikte Kanal D için hazırlanan dizide önemli farklılıklar vardır. Romana 

göre farklılaĢan olaylar için yeni karakterler ilave edilmiĢtir ve dizinin bu denli 

uzatılmasını sağlayan olaylar ise Ziyagil ailesinin yalıya kapalı, içe dönük bir hayat 

sürmeyip, Ġstanbul‟a ait pek çok dıĢ mekânı da kullanmalarını sağlayan yoğun bir sosyal 

hayatlarının da olmasıdır. Dahası Ġstanbul dıĢında, yurt dıĢı gezi ve tatiller de 

yapmaktadırlar.   

 

Dizide, bu çalıĢmanın da sorunsalını oluĢturduğu üzere, romanın yazıldığı döneme göre 

1980 sonrasında Türkiye‟de hâkim olan Neo-liberal politikaların da etkisiyle daha 

özgürlükçü değerlerin ve gündelik yaĢam örüntülerinin hâkim olduğu görülmektedir. 

Özellikle kadın karakterlerin giyim-kuĢamlarında diz üstüne çıkan etek/elbise boyları, 

göğüs dekolteleri bunlara kanıt gösterilebilir. Ayrıca kadın-erkek iliĢkilerinde daha 

liberal bir ortam vardır, Behlül kız arkadaĢlarını eve davet edebilmektedir. Nihal 

evlenmeden önce Behlül‟le bir gece geçirmiĢ, ilk cinsel deneyimini yaĢamıĢtır. Nihat‟ın 

babası Hilmi Bey Behlül‟ün eski niĢanlısı Elif ile birlikte yaĢamaya baĢlar, Behlül ile 

Bihter ev dıĢında Riva‟da deniz kenarında bir ev tutarak sıklıkla orada buluĢmaya 

baĢlamıĢlardır. Firdevs Hanım‟ın ise Çetin Özder ile birlikteliği ayrı bir özgürlük içeren 

birlikteliktir.  

 

Dizinin yeni çekilen bölümleri 1980 sonrası Ġstanbul‟unu ve üst sınıfa mensup Burjuva 

bir aile yaĢamını yansıtması açısından baĢarılıdır. Bunun yanısıra hem romana hem de 

TRT‟de yayınlanan AĢk-ı Memnu‟ya göre daha özgürlükçü bir ortam vardır. Bununla 
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birlikte dizinin ana olay akıĢı açısından muhafazakârlığı korumaktadır. Bihter sonunda 

bir çıkıĢ bulamaz, yaptıkları nedeniyle acı çeker, piĢman olur ve sonunda Adnan Bey‟in 

baba yadigârı silahıyla intihar eder. Kültürel çalıĢmaların altını çizdiği gibi dizideki olay 

akıĢı taĢıdığı tüm modern ve liberal yönelimlere karĢın toplumun kültürel yapısıyla, 

toplumsal değer ve normlarla çatıĢmaya girmemekte, toplumda var olan değer ve 

normların yeniden üretimine yönelerek final bölümünü romanla ve TRT‟deki senaryo 

ile aynı Ģekilde sonlandırılmaktadır. Yasak aĢk olumsuzlanmıĢ, karakterlerin aĢkı 

yaĢamaları veya Bihter‟in, Behlül‟den hamile kalmasına karĢın doğurması mümkün 

olmamıĢtır. Karakterlerden ikisi; hem Behlül hem de Bihter yaĢadıklarından piĢman 

olmuĢ ve acı çekmiĢlerdir. Her ikisi de yaĢadıkları norm dıĢı iliĢki nedeniyle izleyici 

önünde yargılanmıĢ, her ikisinin de mutsuzluk ve hazin sonları gösterilmiĢtir. 

Dolayısıyla bir özgürleĢim getirmemiĢ aksine yeniden izlenme oranları etkilemeyecek, 

izleyici ile çatıĢmaya düĢmeyecek Ģekilde muhafazakâr bir kapanmayla senaryo 

ilerlemiĢ ve Bihter‟in intiharı ile son bulmuĢtur.  

4.2. Karakterler 

Bu baĢlık altında roman, TRT ve Kanal D‟de yayınlanan AĢk-ı Memnu dizisindeki yer 

alan karakterler ele alınacak daha sonra da üç eser arasında karakterler bağlamında 

kıyaslama yapılacaktır.  

4.2.1. Romanda karakterler 

Romanda esas olarak iki aile vardır ve olaylar bu iki aile etrafında gerçekleĢir. 

Karakterler de bu iki ailenin üyeleridir. Aileler, “Adnan Bey” ve “Melih Bey takımı” 

kavramlarıyla ifade edilir. Adnan Bey iki çocuğu ile dul ve Boğazda ihtiĢamlı yalısı 

olan, hayli varsıl ve yaĢlı bir erkektir. Melih Bey takımı ise Firdevs Hanım adında dul 

bir kadın ile Peyker ve Bihter adlı iki kızını tanımlamada kullanılır.  

 

Adnan Bey Duyün-u Umumiye‟de memurdur. Karısı erken ölmüĢtür, iki çocuğu ve 

hizmetkârları ile yalısında uzun süre bir baĢka kadın ile evlenemeden yaĢamıĢtır. Kızı 

Nihal, babasına çok düĢkündür, kardeĢi Bülent doğduğunda onu kıskanmasın diye 

“sözde bakım sorumluluğu” da ona verilmiĢ, annesinin ölümünden sonra Nihal annelik 

rolünü de üstlenmiĢ bir abladır. Ancak duygusal ve psikolojik olarak zayıf bir 

karakterdir. Sinirlendiğinde veya aĢırı üzüldüğünde bayılmaktadır.  
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Bülent, Adnan Bey‟in oğludur. Galatasaray Lisesi‟nde okur.  

 

Behlül, Adnan Bey‟in yeğeni, bekâr bir erkektir. Babasının tayini vilayetlerden birine 

çıkınca Galatasaray Lisesi‟nde yatılı okumaya baĢlamıĢtır, hafta sonları amcası 

Adnan‟ın yanına gelmektedir. Eğitim hayatı hayli baĢarısız, geleceğe değin planları 

olmayan bir genç erkektir. “En ziyade eğlenebilenlere yaĢamak için istihkak (hak) 

sahibi olanlar nazarında bakardı.” Ancak Behlül, yazara göre sosyal yaĢamda çok iyi rol 

yapan, gerçekte çok müĢkülpesent gerçek dostluklar kuramayan bir karakterdir.  

 

“Eğlenmek… Bu kelimenin manası da Behlül de tebeddüle (değiĢime) uğramıĢ 

idi. O hakikatte hiçbir Ģeyden eğlenmezdi. Bütün eğlence yerlerine koĢardı, 

bütün gülünecek Ģeyleri arardı, ihtimal herkesten ziyade gülerdi, fakat eğlenir 

miydi? Eğleniyor görünürdü, onun için eğlenmek, eğleniyor görünmek demekti. 

Bütün gülüĢlerini eğleniĢlerinin ardında bir can sıkıntısı vardı ki onu daima bir 

zevkten diğerine sevk ederdi.” (UĢaklıgil, 2006:111).         

 

Behlül‟ün böylesi ikiyüzlülük ve tatminsizlik üzerine kurulu olan yaĢamı kadınlarla 

iliĢkisine de yansımakta, gerçek ve samimi duygularla, sadık bir aĢk yaĢamamaktadır. 

Ancak kadınların yanında da onlara gerçek duygularını ifade etmemekte, ahlaki değer 

ve normların uzağında bir yaĢam sürmektedir. ÇalıĢmadığı için parası yoktur ama 

çalıĢmayı ve üretmemeyi seven bir karakter değildir. Nihal‟den sıklıkla para alır ama 

asla geri de ödemez. Behlül, yalancı, ikiyüzlü, sahtekar ve eğlenceden baĢka hiçbir 

amaç ve gelecek planı olmayan asalak bir karakter olarak betimlenir.       

 

Mlle de Courton, Adnan Bey‟in hastalığı nedeniyle çocukları ile ilgilenemeyince 

karısının da arzusuyla hem çocuklarla ilgilenmesi hem de onların eğitiminde yardımcı 

olması için tuttuğu, hiç evlenmemiĢ yaĢlı bir kız olan Fransız mürebbiyedir. Nihal ve 

Bülent‟e Fransızca ve piyano dersleri verir. Yalıda onlarla birlikte yaĢar. 

 

Firdevs Hanım romanın ana karakterlerinden birisidir. Firdevs Hanım‟ın kocası Melih 

Bey karısına yazılan aĢk mektuplarını bulmuĢ ve kalp krizi sonucu ölmüĢtür. Firdevs 
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Hanım, yazar tarafından “Bütün mizacının hoppalığıyla ve dünyada güzel giyinmekten 

ve mümkün olduğu kadar eğlenmekten baĢka bir Ģeye ehemmiyet vermeyen dimağı” 

olan bir kadındır. Sırf “Elbiselerinin ve arabalarının masarifini temin edecek bir kese 

bulma” amacıyla Melih Bey‟le 18 yaĢında evlenmiĢtir. Firdevs Hanım yine yazarın 

tanımlamasıyla “tamamıyla serbest” bir kadındır. Romanın bir baĢka yerinde Firdevs 

Hanım‟ın yaĢam felsefesi yazarın kalemiyle Ģöyle tanıtılır: “Oh! Halka bakarsanız 

hiçbir Ģey yapmamak lazım gelir; bence insan halk için değil nefsi için yaĢamalıdır!.. 

deyiĢi vardı ki bütün ailenin felsefesini icmal ederdi (özetlerdi).” 

 

Firdevs Hanım‟ın kocasına sadık olmayıĢı ise romanda Ģöyle ifade edilir: “Bir gün 

kocasının gözleri önünde Göksu‟da Firdevs Hanım‟ın sandalına –içinde pembe zarfın 

yazısı saklanmıĢ- bir demet atıldı.” Firdevs Hanım, güçlü bir karakterdir ve kocası ile 

tartıĢmaları onun son sözü söylemesi üstünlüğü ile biter:   

“Firdevs Hanım her türlü kavga mukaddemelerini (baĢlangıçlarını) birden kesen 

bir nazarla doğruldu:  

„-Evet, dedi… Bir demet, içinde de bir mektup! Ġstersen okuyabilirsin. Daha 

yırtmadım. Fakat sonra? Ne olacak sanki? Halkı çiçek atmaktan, mektup 

yazmaktan menedecek ben değilim. Bence yapılacak bir Ģey varsa cevap 

vermemektir.‟ Sonra kocasına eğilmiĢ ve parmağını sallayarak iĢaret etmiĢ idi: 

„Hem baksanız ya, size tavsiye ederim, bana kıskançlık meseleleri icat 

etmeyiniz, belki beni cevap yazmaya mecbur edersiniz.‟” (UĢaklıgil, 2006: 26).              

 

Peyker, Firdevs Hanım‟ın büyük kızıdır ve Nihat ile evlidir. Mutlu bir evliliği vardır, 

kocasına sadık bir kadındır. Behlül‟ün ona yaklaĢma çabasından rahatsız olmuĢ, eğer bu 

tavırları sürerse eve kabul edemeyeceğini Bihter‟e net olarak söylemiĢtir. 

 

Nihat, Peyker‟in kocasıdır, memurdur.   

 

Bihter, Firdevs Hanım‟ın küçük kızıdır. Peyker‟e kıyasla annesine daha benzeyen 

karakterdir, kendisinden yaĢ olarak hayli büyük olan Adnan Bey‟le sadece onun 

ihtiĢamlı yalısının hâkimi olmak ve lüks bir yaĢam sürmek için evlenir.  
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“Bu haberin Bihter üzerinde sihirli bir tesiri olmuĢ idi … O büyük yalının 

yegâne hakimesi olmak. 

-Adnan, Adnan Bey, diyordu. 

Bu isim gözlerinin önüne Ģık, zarif, en güzide bir aleme mensup, birçok ikbal 

ihtimallerine namzet (aday), uzaktan kır mı kumral mı fark olunamayan sakalları 

çenesine hafif bir hatla ayrılarak iki tarafına taranmıĢ, daima güzel giyinen, 

daima güzel yaĢayan, ince eldivenlere mahpus parmakları altın telli gözlüğünü 

sert bir hareketle beyaz zarif keten bir mendilin ucuyla sildikten sonra her 

tesadüfte kendine bir rica nazarıyla bakan, güzel, o kadar maharetli saklanan elli 

yaĢına rağmen hala güzel bir koca koyuyor. 

O yaĢ ile iki çocuğun mevcudiyeti bu isimle Ģu yirmi iki yaĢında kızın tantana ve 

servet emelleri arasında bir fazla açıklık teĢkil edecek derecede mesafe 

bırakmıyordu. … Adnan Bey ile izdivaç demek Boğaiçi‟nin en büyük 

yalılarından biri; o önünde geçilirken pencerelerinden avizeleri, ağır perdeleri, 

oyma Louis XV ceviz sandalyeleri, iri kalpaklı lambaları yaldızlı iskemleleriyle 

masaları, kayıkhanesinde üzerlerine temiz örtüleri çekilmiĢ beyaz kikle maun 

sandalı fark olunan yalı demekti. Sonra Bihter‟in gözlerinin önünde bu yalı 

bütün hayalinin tantanasıyla yükselirken üzerine kumaĢlar, dantelalar, renkler, 

mücevherler, inciler serpiliyor, bütün o çılgınca sevilip de alınamayarak 

mütehassir kalınmıĢ (özlem çekilmiĢ) Ģeylerden mürekkep bir yağmur yağıyor, 

gözlerini dolduruyor.” (UĢaklıgil, 2006:43-44).   

    

Romanın ana temasını da oluĢturduğu gibi Bihter, Adnan Bey‟le iki çocuğuna ve ileri 

yaĢına rağmen sırf zenginlik ve yalı hâkimiyeti yani bir iktidar için evlenir ancak bu 

evlilik onu çok mutsuz eder.  Bihter, Adnan Bey‟le evliliğiyle birlikte bir varoluĢ 

bunalımını da yaĢamaya baĢlar:  

“ĠĢte tamamıyla sahip olmak itminanını (güvenini) duymaksızın, vaktiyle genç 

kızlık ziya tufanları içinde bırakan emellerin hepsine malik (sahip) demekti. 

Servet, tantana, ziynet; o hayalinde beslenen emeller bugün tasarrufunda idi; 

fakat bunlar öksüz çocuklar mahzunluğuyla, elim bir boyun büküklüğüyle 

duruyorlardı. Bu izdivaç ona genç kızlık emellerini vermiĢ, fakat kadınlığını aç 
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bırakmıĢ idi. Tamamıyla aldandığına, bedbaht bir kadın olduğuna çoktan karar 

vermiĢ idi.” (UĢaklıgil, 2006:374).         

 

Adnan Bey‟in yalısında zenginliğini de gösteren pek çok yardımcısı vardır.  

 

Süleyman Efendi yalının bakımı, temizliği ve hizmetkarların yönlendirilmesinden 

sorumludur.  

 

ġakire Bacı, ev iĢleri ve mutfaktan sorumludur. Deponun anahtarını taĢır, Süleyman 

Efendi‟nin karısıdır.  

 

Cemile,  ġakire Bacı ve Süleyman Efendi‟nin kızıdır. Cemile Nihal ile aynı yaĢlarda 

ġayeste ve Nesrin yalının mutfaktaki iĢleri ile temizlikle yapmakla ilgilenir.  

 

BeĢir siyah renkli, Orta Doğu veya Afrika kökenlidir, Nihal ile aynı yaĢlarda ve 

kimsesiz bir çocuktur. Nihal‟e âĢıktır ancak bunu hiç dıĢa vuramaz. Ev ve bahçe 

iĢlerinde yardım eder. 

4.2.2. TRT’de yayınlanan dizideki karakterler 

TRT‟de yayınlanan AĢk-ı Memnu dizisinin karakterleri, eğitimleri ve profesyonel iĢ 

yaĢamları roman ile bire bir benzerlik taĢımakta; dizide yeni karakterlere, dolayısıyla 

yeni iĢ iliĢkileri veya sosyal iliĢkilere yer verilmemektedir. Dizide kullanılan kostüm, 

dekor ve mekânların tümüyle romanla aynı dönemi yansıtmasına özen gösterilmiĢ ve 

baĢarılı da olunmuĢtur. Örneğin elektrik yoktur, sıklıkla gaz lambaları yakılır. Kalorifer 

düzeni yoktur ve sobalarla ısınılır.  

 

Ana olay Adnan Bey ve ailesi ile Melih Bey takımı olarak adlandırılan Firdevs Hanım 

ve iki kızı, Bihter ile Peyker arasında geçmektedir. Adnan Bey‟in yalısında aĢçı, 

bahçıvan, temizlikçi olmak üzere çok sayıda çalıĢan vardır. Firdevs hanımın ise tek bir 

yardımcısı vardır ve o da sadece Firdevs Hanım‟a hizmet etmez aynı zamanda 

Peyker‟in çocuğuna da bakar, ev iĢlerinde yardımcı olur. Peyker Nihat ile evlidir ve 

kocasını sevmektedir; bu da dizide Bihter‟de var olmayan bir kiĢilik özelliği olarak 

vurgulanır. Hem Peyker hem de eĢi Nihat dizide çok az rol alır.  
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Adnan Bey Düyun-u Umumiye‟de memurdur; yeğeni Behlül üniversite öğrencisidir 

ancak eğitiminden çok kadınlara düĢkünlüğü ve güvenilmez kiĢiliği ile ön plandadır. 

Adnan Bey‟in kızı Nihal‟in eğitimi evde yapılmaktadır ve Nihal hem kardeĢi Bülent ile 

hem de evin düzeni ile ilgilenmektedir. Bülent ise Galatasaray Lisesi‟ne gitmektedir. 

Matmazel, Adnan Bey‟in yalısında çocukların eğitiminden sorumludur ancak anneleri 

öldüğü için onlarla duygusal bağ da kuran Fransız kökenli bir mürebbiyedir.  

 

Firdevs Hanım, hayatta olmayan Melih Bey‟in eĢidir, iki kızı vardır: Bihter ve Peyker. 

Boğazda hayli eskimiĢ ahĢap bir yalıda Peyker, eĢi ve torunu ile yaĢamaktadır. Adnan 

Bey‟in kendisi ile ilgilendiğini düĢünürken o Bihter ile evlenmiĢtir. Lüks yaĢamaya, 

giyim kuĢam ve süslenmeye düĢkün Firdevs hanım borç içindedir ve kısa süre sonra 

Adnan Bey‟in yalısına taĢınır. Bacakları çok ağrıdığı için de çoğunlukla odasında ve 

otururken gösterilmektedir.  

 

Bihter, Adnan Bey‟in eĢidir; evlendikten sonra evin düzenini Nihal‟den alır ki bu bir 

gücün devralınması, yalının sahiplenilmesi anlamına da gelmektedir. Bu yüzden Bihter 

ile Nihal arasında sıklıkla çatıĢma yaĢanmaktadır. Adnan Bey‟le mutlu olamayan 

Bihter, Behlül ile aĢk yaĢamaya baĢlar. Yalıda çalıĢanlarla Adnan Bey ve Nihal‟in 

aksine sıklıkla çatıĢma yaĢar fakat yalıda çalıĢanlar da onu annesinin kötü ünü ile, 

“Firdevs Hanım‟ın kızı” Ģeklinde tanımlayarak küçümsemekte ve evin hanımı olarak 

benimsememektedirler.   

Tablo 2. Roman, TRT ve Kanal D dizilerinde karakterler 

 

Karakterler 

Roman TRT Kanal D 

VAR YOK VAR YOK VAR YOK 

Adnan Bey X X X 

Nihal X X X 

Bülent X X X 

Behlül X X X 

Bihter X X X 

Firdevs X X X 
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Hanım 

Peyker X X X 

Süleyman 

Efendi 

X X X 

ġayeste X X X 

Nesrin X X X 

Cemile X X X 

BeĢir X X X 

Nihat X X X 

Hilmi Bey               X                 X X 

Matmazel X X X 

Çetin Özder               X                 X X 

Rıza Kaptan               X                 X X 

Yılmaz               X                 X X 

Katja X X X 

Kette X X X 

Elif                X                 X X 
 

 

Adnan Bey‟in ablası ise Büyükada‟da yaĢamaktadır. Firdevs Hanım veya Bihter gibi 

giyim kuĢama düĢkün bir kadın değil; varsıllığına rağmen adada mütevazi bir yaĢam 

süren yaĢlı bir kadındır.   

4.2.3. Kanal D’de yayınlanan dizide karakterler 

Kanal D‟de yayınlanan AĢk-ı Memnu dizisinde ana karakterler ve tipler romandaki 

karakter ile paralellik taĢımakla birlikte farklı karakterlerin de rol aldıkları, TRT‟de 

yayınlanan diziye kıyasla daha geniĢ bir oyuncu kadrosunun yer aldığı görülmektedir. 

Karakterlerin meslekleri/profesyonel uğraĢları ve hobileri de hem romana hem de 

TRT‟de yayınlanan diziye göre farklılaĢmakta, günümüz Ġstanbul ortamı ve olanaklarını 

yansıtmaktadır.   

Tablo 3. Kanal D’de yayınlanan dizide karakterlerin profesyonel işleri 

  AġK-I MEMNU Kanal D  
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KARAKTERLER ĠġLERĠ / PROFESYONEL UĞRAġILARI 

Adnan Bey ĠĢ Adamı (Holding sahibi) 

Nihal Üniversiteye hazırlanıyor 

Bülent Öğrenci 

Firdevs Hanım Bihter ve Peyker‟in anneleri/ev hanımı 

Behlül Üniversite öğrencisi 

Süleyman Efendi Ev, bahçe ve mutfak iĢlerinden sorumlu kiĢi   

ġayeste AĢçı  

Cemile Hizmetçi 

Nesrin Hizmetçi 

BeĢir ġoförlük ve bahçe bakımı 

Nihat ĠĢ adamı 

Hilmi Bey ĠĢ adamı 

Elif Manken 

Katja Hizmetçi 

Matmazel Piyano ve Fransızca eğitmeni 

Rıza Kaptan Balıkçı-Kaptan 

Yılmaz Gemide elektrik zabiti 

Sait Yalıda ġoför 

Çetin Özder ĠĢ adamı/Firdevs hanımın niĢanlısı  

Sema Hanım Ev iĢlerine bakan hizmetli 

Kemal Ormancı Katja ile formalite icabı evlenen kiĢi 

HemĢire Sağlık personeli 

Adnan Bey bir devlet memuru değil; Ġstanbul‟da Ģirketleri olan varsıl bir iĢ adamıdır. 

Yalının bahçesinde bir atölyesi vardır ve hobi olarak ahĢap oymacılığı ile 

ilgilenmektedir. Ablası ise Büyükada‟da evden çıkmayan mütevazı bir kadın değil, 

Ģirket yönetimine ve kararlarına aktif katılan bir iĢkadınıdır. Adnan Bey iyi eğitimi olan, 

iĢ iliĢkilerinde baĢarılı, yanında çalıĢanlara Ģefkatli, çocuklarıyla iyi iletiĢim kurabilen, 

Firdevs Hanım‟a karĢı saygılı ve ekonomik sorunlarında yardımcı olan erdemli bir 

insandır. Bununla birlikte Adnan Bey taĢıdığı tüm olumlu değer ve tavırlara rağmen 

kendi gibi iĢ adamı olan Hilmi Bey ile girdiği çatıĢmanın intikamını almak için birlikte 
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girdikleri bir ihalede ona karĢı Firdevs Hanım‟la birlikte bir tuzak kurar ve ciddi bir 

ekonomik zarara uğramasına yol açar (44. bölüm). TRT‟de yayınlanan dizide Adnan 

Bey dönemin politik konularını, Girit ve Yunanistan‟ın bağımsızlık mücadelesini; 

Ġttihat ve Terakki Cemiyeti‟ni konuĢmaktadır. Kanal D‟de yayınlanan AĢk-ı Memnu da 

gerçekte çalıĢmanın teorik kısmında anlatmaya çalıĢtığımız gibi dönemin ekonomik-

politik iklimini yansıtmakta, Neo-liberal politikaların iĢ dünyasında yol açtığı rekabet 

ortamını ve bu rekabet ortamında değerlerin de ne denli yozlaĢabildiğini göstermektedir.   

 

Behlül, romanda ve TRT dizisinde olduğu gibi yine üniversitede öğrencidir. Ancak, 

Behlül Ġstanbul‟da okumaktadır ve öğrenciliğini de Boğazda kampüsü olan yani ailenin 

sınıfsal konumuna uygun özel bir üniversitede yapmaktadır. Behlül‟ün eve kapalı bir 

yaĢamı yoktur; TRT‟deki dizide Behlül‟ün tüm ilgisi açık bir Ģekilde Peyker, Bihter 

hatta Firdevs Hanım‟a yönelik olmasına karĢın Kanal D‟de durum farklıdır. TRT‟de 

Behlül‟ün Kete adında Fransız kökenli bir Ģarkıcı kadınla iliĢkisi vardır fakat bunun 

dıĢında Behlül‟ün ekrana yansıyan herhangi bir sosyal/eğlence ortamı yoktur. Kanal 

D‟de yayınlanan dizideki Behlül karakterinin ise Ġstanbul‟da bir arkadaĢ grubu vardır. 

Behlül‟ün arkadaĢ grubu genç ve güzel kızlarla Ġstanbul‟un en güzel mekânlarındaki 

gece kulüpleri, bar veya kafelerdeki eğlenceleri yansıtılır. Kanal D‟de ana olay akıĢı 

değiĢtirilmemiĢtir, yine Bihter ile bir aĢk yaĢamakatadır ama daha öncesinde Elif adında 

bir mankenle iliĢkisi vardır ve onunla niĢan töreni de olmuĢtur (19. ve 22. Bölümler). 

 

Behlül‟ün niĢanlısının bir manken olması, arkadaĢ grubuyla diskoda eğlenmesi, yatla 

boğazda gezmeleri kuĢkusuz anlamlıdır. Her ne kadar bunlarda görünürde politik ve 

ideolojik bir mesaj yoksa de Kozanoğlu‟nun (1994: 114) vurguladığı gibi, 1980 

sonrasında yükseliĢe geçen magazin basınında mankenler, oyuncular veya futbolcular 

“eğlenceli” gece hayatları ve “renkli” dünyalarıyla yer almaktadır. Bu tarz bir magazin 

haberciliği ise gerçekte topluma Kozanoğlu‟nun deyiĢiyle “tüketime dayalı statü 

sembollerini” sunmakta, dizi izleyicilerini bu tarz bir yaĢam tarzına özendirmektedir.  

 

Ayrıca Behlül kadınlarla iliĢkisinin yanı sıra gezmeye ve spora da düĢkündür ve düzenli 

spor salonuna gider. Yatla boğazda gezer. AĢağıda daha detaylı ele alınacağı gibi lüks 

arabalar (jaguar) kullanmaktadır. KuĢkusuz Behlül gibi yaĢamak, pek çok insan için 
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özenilesi bir yaĢamdır, kaldı ki Behlül böylesi bir üst sınıfta yaĢam için herhangi emek 

veya çaba da harcamamaktadır. Kanal D‟deki Behlül karakterine iliĢkin olarak 

vurgulanması gereken bir diğer özellik ise romanda veya TRT‟dekinin aksine izleyiciye 

olumsuz bir karakter olarak sunulmamasıdır. Bülent ve Nihal ile (Nihal ile iliĢkileri 

çatıĢmalı gibi görünse de) çok iyi bir iletiĢimi ve bir sevgi bağı vardır Behlül gerçekte 

Nihal‟i kız kardeĢ gibi sevmektedir. Bülent giyim kuĢam tarzı ve saç modelinde onu 

örnek alır. Bihter ile yaĢadığı iliĢkide izleyicilerin rahatlıkla görebileceği Ģekilde vicdan 

azabı çeker. Dolayısıyla duygusaldır ve yaĢadıkları masumlaĢtırılır. Onun yalıdan çekip 

gitmesine engel olan neden, BeĢir‟in ardından onun da gitmesinin kuzenleri olan Bülent 

ve Nihal‟i çok üzecek olması düĢüncesidir. Dolayısıyla Kanal D‟de yayınlanan AĢk-ı 

Memnu dizisindeki Behlül karakteri yaĢanan bir “yasak” aĢka rağmen izleyici için 

rahatsız edici, yargılanan hatta eleĢtirel bakılan bir karakter değildir, gerçekte 

mankenlikten oyunculuğa geçen Kıvanç Tatlıtuğ‟un canlandırdığı genç, yakıĢıklı ve 

sempatik bir karakter olarak yer almaktadır. Seyirci için rahatsız edici bir karakter 

olmadığı içindir ki bu çalıĢmanın sorunsalını da oluĢturduğu gibi Behlül karakteri, 

yaĢam tarzı ve kimliği ile izleyiciler tarafından taklit edilmek istenecek bir karakterdir. 

Yakın çekimlerle Behlül‟ün aĢk acısı ekranlara yansır ve izleyici ile duygusal bağ kurar. 

 

Bocock‟a (2009) göre, modern dönemlerde tüketim bir semboller dizisinin potansiyel 

tüketici için anlaĢılır hale gelmesine bağlıdır. Bu semboller, yalnızca mallarının 

reklamını yapan kapitalist Ģirketlerin zorlamasıyla tüketiciye kabul ettirilmezler; 

bunların etkili olması isteniyorsa potansiyel tüketicinin yaĢam tarzına da uymaları 

gereklidir. O halde ürünlerin tasarımı, etiketlenmesi, reklamının yapılması ve çeĢitli 

ürünlerin potansiyel tüketicilerinin sahip olduğu değiĢken alt kültür değerleri arasında 

karmaĢık bir etkileĢim bulunmaktadır. SatıĢların gerçekleĢmesi için, reklam ve 

promosyonların, potansiyel tüketicinin arzularına seslenmesi gerekir (Akt. Bocok 2009, 

Kellner, 1992:147-8) 

 

Behlül‟ün saçlarını değiĢtirmesi Milliyet gazetesinde (23 Aralık 2003) BaĢbakanın 

“Kürt veya Demokratik Açılım” programından kısa süre sonra “Behlül‟ün Saç Açılımı” 

baĢlığı altında ülkenin önemli bir siyasal ve kültürel sorunuyla iliĢkilendirerek ele 

alınmaktadır. Haber Ģöyle verilmiĢtir: “Türkiye‟yi ekrana kilitleyen AĢk-ı Memnu 
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dizisinin yeni bölümüne, Behlül‟ü canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ‟un yeni imajı damgasını 

vuracak. Talihsiz aĢk hayatının acısını saçlarından çıkartan Behlül, izleyicinin karĢısına 

artık farklı bir görünümle çıkacak”  

 

Yine benzer Ģekilde, “Kürt veya Demokratik Açılım” programının açıklanmasından kısa 

süre sonra 7 askerin Ģehit olduğu 2 PKK‟lının da öldüğü çatıĢma haberleri arkasından 

mizah dergisi Uykusuz (10 Aralık 2009) konuyu kapak konusu yaparken Behlül 

karakterini kullanmaktadır. Siyasetçiler “Üzerinde mutabık olduğumuz konu bi sen 

kaldın Behlül… Bu ülkenin birleĢtirici ortak değeri olur musun” sorusunu yöneltirken 

Behlül hem gömleğini giymekte hem de ortamdan koĢarak uzaklaĢmaya çalıĢırken 

çizilmiĢtir. Yanıtı ise “Behlül Kaçar!” Ģeklindedir.  

 

Firdevs Hanım ise TRT‟de yayınlanan dizide ve romanda olduğu gibi bacak ağrıları 

nedeniyle evden çıkmayan bir karakter değil aksine eğlenceye, gezmeye ve alıĢveriĢe 

düĢkün; bu alıĢkanlıklarını da hem Ġstanbul‟da hem de yurtdıĢı gezilerinde 

gerçekleĢtirebilen bir karakterdir. Romanda veya TRT‟deki dizide olduğu gibi Firdevs 

Hanım yalnız bir hayat sürmemekte, sevgilileri de olmaktadır. Firdevs Hanım yalı 

içinde kapalı hayat süren bir karakter olmadığı için onun aĢkları veya sevgilileri veya 

arkadaĢlarıyla gezmeleri dizinin bazı bölümlerinin ana veya yan konularını da 

oluĢturmaktadır. Böylelikle Firdevs Hanım karakterindeki farklılık nedeniyle dizinin 

daha uzun süre yayınlanması da mümkün olmaktadır. 

 

Çetin Özder yeni bir karakterdir ve Firdevs Hanım ile iliĢkisi nedeniyle dizide yer 

almaktadır. Çetin Özer de arabalara meraklıdır, araba koleksiyonu vardır. Müzik ilgi 

alanıdır, konser dinlemek için Viyana‟ya Firdevs Hanım‟la birlikte gider. Viyana‟da 

çok lüks bir otelde kalırlar; akĢam yemeği veya kahvaltı yaptıkları restaurantlar da çok 

lüks mekânlardır. Adnan Bey‟in varsıllığına eĢdeğer veya daha da varsıl, üst sınıftan bir 

karakterdir. Dolayısıyla Firdevs Hanım ile Çetin Özder birlikteliği izleyiciler için üst 

sınıf insanların yaĢam tarzına da tanıklık etme anlamına da gelmektedir. Bali‟nin (2007) 

deyiĢiyle Kanal D‟de yayınlanan dizide gerçekte bir “hayat tarzı” da sunulmaktadır.  
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Hilmi Bey ise Peyker‟in eĢi Nihat‟ın babasıdır. Hilmi Bey de Ġstanbul‟daki bir baĢka iĢ 

adamıdır ancak Adnan Bey veya Çetin Bey‟e eĢdeğer bir sermayeye sahip değildir. 

ĠĢleri kötü gitmektedir. Oğlu Nihat‟ın Firdevs Hanım‟ın kızı ile evlenmesine karĢı 

çıkmıĢ bir anlaĢma imzalatmasını istemiĢ, Firdevs Hanımla ve oğluyla arası açılmıĢtır. 

Nihat da bir iĢadamıdır bazen babası ile bazen de Adnan Bey‟le çalıĢmaktadır. 

 

Peyker Firdevs hanımın kızıdır ve romanın aksine güzel sanatlar okumuĢtur, sanata 

meraklıdır. Dizide bir sanat galerisi açmıĢtır. 

 

Sait, Nihat‟ın babası Hilmi Bey‟in Adnan Bey‟le girdiği mücadelede yalıdan bilgi 

almak için görevlendirdiği kiĢidir. Sait yalıya Ģoför olarak alınmıĢtır. Bihter ile Behlül‟e 

bir tuzak kurmuĢtur; bu entrikalar nedeniyle dizinin konusu geniĢletilmiĢtir. 

 

Rıza Kaptan, yalıya balık getiren kiĢidir ve yalıda hizmetçi olarak çalıĢan Nesrin ile 

niĢanlanmıĢtır. 

 

Yılmaz,  BeĢir‟in yalıdan ayrılarak çalıĢmak için gittiği gemideki elektrik teknisyeni 

olarak çalıĢan kiĢidir. 

 

Roman, TRT ve Kanal D‟de yayınlanan dizideki karakterlerdeki farklılıklar ve onlarla 

birlikte kurulan yan olaylarla dizinin çok daha uzun süre yayınlanması mümkün 

olmuĢtur. Dizinin bu kadar uzun süre yayınlanabilmesinin en dikkate değer noktası daha 

alt baĢlıklarda detaylı ele alınacağı gibi reklam sektörü ile kurduğu iliĢkide aranmalıdır. 

TRT‟de yayınlanan dizinin reklamla yakın iliĢkisi tespit edilmemekle birlikte, Kanal 

D‟de yapımcı Ģirketin hem ürün yerleĢtirme, hem karakterlerin giysileri, ayakkabı çanta 

gibi firmalardan sponsorluk bulma ve doğrudan dizi aralarında reklam yayınlama 

aracılığıyla önemli bir gelir sağladığı görülmektedir. Dolayısıyla roman ve TRT‟de 

ticari kaygıların ağır basmadığı, Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun hem çözülme süreci hem 

de modernleĢme çabaları içerisinde bireylerin varoluĢ kaygıları gibi felsefi bir irdeleme 

yapılmaktadır. Ancak 2000‟li yıllarda Kanal D‟de yayınlanan diziye hayli ticari 

yaklaĢıldığı, değiĢim ve dönüĢümün felsefi bir sorgulamasından ziyade, tüketim odaklı 
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bir yaĢam tarzının yansıtılarak, bu yaĢam tarzının özenilecek bir yaĢam tarzı olduğu 

vurgulanmaktadır.  

4.3. Karakterlerin Giyim-KuĢam ve Süslenme Kodları 

Bu baĢlık altında roman, TRT ve Kanal D‟de yayınlanan AĢk-ı Memnu dizisindeki yer 

alan karakterlerin giyim kuĢam ve süsleme kodları bağlamında bir kıyaslama ve yorum 

yapılacaktır.  

 

Sosyal bilimciler bireylerin giyim-kuĢamlarının belirli anlamlar içerdiğini kabul ederler. 

Çünkü onlara göre giyinme ve süslenme bir iletiĢim sisteminin öğeleridir (Rubinstein, 

2001: 3). Giyim kuĢam tarzının önemi ise insanların sosyal statüleri ve cinsiyetlerinin 

de temel göstergeleri (Crane, 2003) olarak kabul görmesidir. Bunun da ötesinde 

toplumsal tabakalaĢma ve sınıf eksenli çalıĢmalarda giyim-kuĢam, saç stilleri ve 

süslenme kodları önemli göstergeler olarak ele alınır. Mübeccel Kıray (2005) Ankara‟da 

yaptığı “Tüketim Normları Üzerine KarĢılaĢtırmalı Bir AraĢtırma” baĢlıklı çalıĢmasında 

çalıĢtığı hanelerde doğrudan kadınların gardırobunu tüketim normları bağlamında analiz 

etmektedir. Bu çalıĢmanın kodlama tablosunda da dizideki karakterlerin giyim-kuĢam 

ve süslenme pratikleri özel bir önemle ele alınmıĢtır. ÇalıĢmamızın problemini de 

oluĢturduğu üzere karakterlerin sadece değerlerindeki değiĢmeler değil giyim-kuĢam ve 

süslenme pratikleri de önemli birer tüketim normu olarak ele alınmaktadır. 

4.3.1. Romanda karakterlerin giyim-kuĢam ve süslenme kodları 

Romanda Bihter‟in gözünden Adnan Bey‟in sınıfsal konumunu da yansıtacak Ģekilde 

“her zaman iyi giyimli” olduğu belirtilir fakat Adnan Bey‟in giyim-kuĢam alıĢkanlığına 

değin uzun bir betimleme yoktur. Ancak Melih Bey takımı ile Behlül‟ün giyim-kuĢam 

ve süslenmelerine değin romanda detaylı açıklamalar vardır.  

“Giyinmek…Eğlenmekten sonra Melih Bey takımının baĢlıca hassası (özelliği) 

giyinmekte bütün zevk erbabına her vakit mukallet olan (örnek olan) fakat hiçbir 

zaman tamamıyla taklidine –anlaĢılamaz bir sebeple- muvaffakıyet hasıl 

olamayan zarafetleriydi.  

... Onları Ġstanbul‟un zevk hayatında tefevvuk  (üstün olma) mertebesine çıkaran 

hususi bir Ģöhret vardı ki sebepleri pek araĢtırılmadan herkesçe kabul olunmuĢ 

idi. Bütün Göksu, Kağıthane, Kalender, Bendler müdavimleri onları tanırlar. … 
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Fakat neden denilsin, iĢte onlar yarım asırdan beri bütün mesirelerin zarafet ruhu 

idiler. Bu aile efradına miras olarak intikal etmiĢ bir hassa idi ki onları daima 

Ġstanbul‟un en iyi giyinen kadınları mertebesinde tutmuĢ idi. Hayatları tarzının 

tabii icaplarıyla yavaĢ yavaĢ bütün aile efradında tevessü ve teessüs eden 

(geniĢleyen ve yerleĢen) bir zarafet ihtiyacıyla giyinmek sanatının ruhundaki 

sırları keĢfetmiĢler, o hususi bir kaideye itba (bağlı) olunamayarak yalnız zevkin 

müĢkülpesent (zor beğenen) miyarıyla (ölçüsüyle) tevzin olunabilen 

(tartılabilen) giyinmek sanatında bir icat harikası bulmuĢlardı. En harim tutulan 

(kutsal) giyecek Ģeylerden yüzlerinin peçesine, eldivenlerinin rengine, 

mendillerinin iĢlemesine varıncaya kadar öyle bir nefis ve müstesna zevk 

hükmederlerdi ki sadelikleriyle beraber en özenilmiĢ, en ihtimam görmüĢ 

(özenilmiĢ), ziynetleri bayağlığa indirirdi.” (UĢaklıgil, 2006: 29-31).         

 

Firdevs Hanım ve kızları giyim-kuĢam ve süslenmeye hayli düĢkündürler ve 

çevrelerinden de farklı ve göz alıcı bir tarza sahiptirler. 

 

Behlül‟le Firdevs Hanım arasında hazcılığa düĢkün olmak gibi ortak bir yön olduğu 

söylenebilir. Yine benzer Ģekilde romanda Behlül‟ün giyim-kuĢam tarzı Ģöyle anlatılır: 

 “BaĢlıca merakı herkes tarafından taklit edilmekti. Bir sınıf gençlerin giyiniĢ 

ibresi hükmünde idi, ufak tefekler hakkında onun reyine bir nefis zevk düsturu 

(kuralı) hükmünde müracaat olunurdu. Kokular, kravatlar, bastonlar, eldivenler 

bütün o lüzumsuz fakat o nispette mühim Ģeyler için Behlül‟de taklit olunacak 

mutlak bir yenilik vardı.” (UĢaklıgil, 2006:113)        

 

Behlül de benzer Ģekilde giyim-kuĢam ve süslenmeye meraklı, dahası tarzıyla 

beğenilme arzusu taĢıyan da bir karakterdir.        

4.3.2. TRT’de yayınlanan dizideki karakterlerin giyim-kuĢam ve süslenme 

kodları 

Firdevs Hanım, Bihter ve Nihal her zaman ipek veya saten kumaĢtan ve dantellerle 

süslenmiĢ dolayısıyla pahalı, ancak üst sınıftan insanların para vererek giyebileceği 

tarzda elbiseler giyerler. Ancak yalıdaki hizmetçi kadınlar pamuklu kumaĢlardan 

yapılmıĢ, dantel veya baĢka bir aksesuarla süslenmemiĢ daha sade giysiler içerisinde 
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yani gelir düzeyi düĢük alt sınıftan insanların giyebileceği -daha az para harcanmıĢ- 

tarzda elbiseler giymektedirler. Kadınların tümü dıĢarı çıkarken dönemin özelliklerini 

yansıtacak tarzda çarĢafla tümüyle kapanmakta; ev içinde gördüğümüz elbiselerde 

olduğu gibi kadınların çarĢafları da sınıfsal konumlarını yansıtmaktadır. Nihal, Bihter 

ve Firdevs Hanım saten kumaĢtan çarĢaflar kullanırken, hizmetçi kadınlar da pamuklu 

kumaĢtan yapılmıĢ çarĢaflarla kapanmaktadır. Ayrıca hizmetçi kadınlar baĢlarını yine 

çarĢaf ile kapatırken Bihter ve Peyker baĢlarına Ģapka giymekte ve onun üzerini ince tül 

ile örterek süslenmeye özen göstermekte ve sınıfsal ayrıĢmayı dıĢa vurulmaktadır. Nihal 

ile Fransız mürebbiyesi ise Bihter‟in önerisi ile Nihal çarĢafa girene kadar dantelli Ģık 

elbiselerini Ģapka ile bütünlemekte ve gerçekte Firdevs Hanım ile kızlarından farklı bir 

yaĢam tarzını, Avrupai bir yaĢam tarzını temsil etmektedirler. Ayrıca Nihal‟in piyano 

çalmayı öğrenmesi, Fransızca, Fransız edebiyatı ve Türk edebiyatı çalıĢması yine 

Firdevs hanım ve kızlarından daha farklı bir yaĢam tarzı ve kültürünü yansıtmakta, 

eğitimli ve kültürlü bir sosyal gruba dâhil olduklarını vurgulamaktadır.   

 

Nihal‟in sıklıkla piyano çalıĢması, babası ve Fransız mürebbiyesi tarafından iyi bir 

eğitim alması için verilen çaba sıklıkla dizinin her bölümünde iĢlenmektedir. Bunun 

aksine Firdevs Hanım ve Bihter ise piyano çalmayan, Fransızca bilmeyen, dizi boyunca 

herhangi bir gazete veya kitap okurken görülmeyen karakterlerdir. Onların 

kültürsüzlüğüne rağmen hem Firdevs Hanım hem de Bihter sıklıkla aynanın karĢısından 

süslenirken veya makyaj yaparken gösterilmekte, dizi boyunca baĢka hiçbir karakterde 

görülmeyecek yoğun bir makyaj ve takı kullanımı içerisinde sunulmaktadır. Yine bir 

sınıf ve statü göstergesi olarak pırlanta, zümrüt, yakut vb. gibi pahalı taĢlar Firdevs 

hanım ve kızları tarafından kullanılmaktadır. Firdevs Hanım ve Bihter‟in tüm Ģık giyim-

kuĢam tarzı ve pahalı taĢlara sahip takılarla süslenme alıĢkanlığına karĢın Adnan Bey‟in 

kızı veya mürebbiyesinde benzer bir yönelim görülmemektedir. Çünkü giyim-kuĢam ve 

takılara düĢkünlük ile piyano çalma, kitap okuma veya eğitimli/kültürlü insan olma 

arasında ikili bir karĢıtlık kurulmaktadır.    

 

Erkeklerin giyim kuĢam tarzları da sınıfsal ayrıĢmayı net olarak yansıtmaktadır. Adnan 

Bey ve Behlül sürekli takım elbiseli ve kravatlı görülmektedir. Behlül ise Adnan Bey‟e 

oranla daha Ģıktır ve romanda tanımlandığı gibi fular, eldiven ve baston gibi aksesuarlar 
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taĢır. Bununla birlikte dizi boyunca kadınların aksine erkeklerin takım elbiseleri çok 

fazla değiĢmemektedir.    

4.3.3. Kanal D’de yayınlanan dizide karakterlerin giyim-kuĢam ve süslenme 

kodları 

Orhan Tekelioğlu Radikal gazetesinin Pazar günkü eki olan Ġki‟deki “Dizilerle 

Fethederiz Alemi!” baĢlıklı yazısında “Yabancı seyirci için Türk dizileri biraz kafa 

karıĢtırıcı. Türkler hep „AĢk-ı Memnu‟da olduğu gibi mi giyiniyor yoksa „Ezel‟de 

olduğu gibi hep Maserati‟ye mi biniyor?” sorularını yönelterek AĢk-ı Memnu 

dizisindeki ailenin sınıfsal konumuna da uygun Ģık, pahalı ve özel tasarım giyim-kuĢam 

tarzına dikkat çekmektedir. Tekelioğlu‟nun bu sorusu diğer taraftan da dizideki 

gündelik hayatın Türkiye‟deki ortalama gündelik hayata ve refaha karĢılık gelmediğinin 

altını çizen de bir sorudur. 

 

Kıray (2005), üst tabakada gösteriĢçi tüketimin en fazla belirginleĢtiği yerin giyim ve 

özellikle kadınların giyimi olduğunu belirtir. Ona göre tüketim konusu bu tabakada en 

az standardize olmuĢ, en az sayıyla ifade edilen konudur. Elbiselerinin ve 

ayakkabılarının sayılarını kendileri de bilmemektedir.  

 

Dizide özellikle Bihter ve Firdevs Hanım‟ın giyim-kuĢam tarzları ön plana çıkmaktadır. 

Kadınların yanı sıra Behlül‟ün tarzı da onun üzerinde kurgulanan kimlik gereği öne 

çıkmakta; Behkül de üst tabaka ve sınıfın tüketebileceği lüks markalar olan Lacoste, 

Burbery gibi markaları kullanmaktadır. Dizinin bir baĢka ana karakter ve kimliği olan 

Bihter ise özel tasarım giysileri kullanmakta, sürekli pırlanta taĢlı küpe, kolye gibi 

takılar takmaktadır. Bihter‟in giysilerini tasarlayan modacılar ise dizinin 

yayınlanmasıyla eĢ zamanlı olarak gazetelere röportajlar vermekte, kendilerini stil 

tasarımcısı olarak tanımlamaktadırlar.   

 

Bihter‟in ayakkabılarının sponsoru olan ve butik üretim yapan kiĢi, Sertaç DelibaĢ Ģöyle 

demektedir:  

"Bihter ve Peyker'in ayakkabılarının sponsoruyuz. Ayakkabılarımız haftada 4-5 

çift kullanılıyor. AĢk-ı Memnu bir marka dizisi ve trend yaratma gücü var. 
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Ġnsanlar dizide gördükleri herhangi bir aksesuarın peĢine düĢebiliyor. 

Dolayısıyla böyle bir dizinin sponsorları arasında yer almak bizim açımızdan 

önemli" dedi. Yılda yaklaĢık 2 bin adet üretim yaptığını ve bu üretimin yaklaĢık 

450 çiftinin yurtdıĢına satıldığını ifade eden DelibaĢ, dizinin satıĢlarını yüzde 25 

artırdığını kaydetti. TeĢvikiye'de yer alan showrooma Bihter'in ayakkabıları için 

gelenlerin olduğunu aktaran DelibaĢ, tasarladığı ayakkabıların A plus kadın 

profiline hitap ettiğini belirtti. DelibaĢ, diziye birinci sezondan beri desteklerinin 

sürdüğünü belirtti. (http://www.ensonhaber.com/magazin/233141/bihterin-tarzi-

yeni-bir-akim-slatti.html;  indirilme tarihi 30 Temmuz 2011) 

Benzer Ģekilde yukarıda alıntı yaptığımız yazının devamında dizideki kadınların 

makyaj malzemelerinin de ilgi gördüğü ve satıĢ rakamlarının arttığı ifade 

edilmektedir.  

AĢk-ı Memnu dizisinin makyaj malzemelerinin sponsorluğunu yürüten M.A.C 

ürünleri de dizide kullanılan diğer markalar gibi kadınların ilgi odağında. 

Türkiye'de Ġstanbul ve Ankara'da satıĢ mağazası olan markanın ürünlerine diğer 

illerden ulaĢmak isteyenler olduğunu belirten ELCA Kozmetik Türkiye Ofisi 

Pazarlama Müdürü Zehra Gözükara, özellikle dizi yayımlandıktan sonra Cuma 

günü ve hafta sonunda mağazalarına gelen ziyaretçilerin dizide kullanılan 

ürünlere ilgi gösterdiklerini dile getirdi. Mağazalarında dizilerden veya dergiler 

için yapılan iĢlerden kesitlerin yer aldığı çekimlerin bir katalog halinde 

müĢterilerine gösterildiğini söyleyen Zehra Gözükara, "Dizinin izlenme oranları 

çok yüksek. Görüntü kalitesi ve mecra olarak da bize uygun ayrıca daha çok 

kadınların izliyor olması nedeniyle hedef kitlemiz açısından markamıza çok 

uygun bir dizi oldu ve sponsor olduk. SatıĢlarımıza olumlu etkisi yadsınamaz" 

dedi. AĢk-ı Memnu dizisinde görüp gelen müĢterilerin en çok allık fırçası, pudra, 

ve renkli makyaj malzemelerine ilgi gösterdiğini anlatan Gözükara, dizinin 

popülaritesi sürdüğü sürece sponsor olacaklarını belirtti. 

(http://www.ensonhaber.com/magazin/233141/bihterin-tarzi-yeni-bir-akim-

slatti.html;  indirilme tarihi 30 Temmuz 2011) 
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Yukarıdaki alıntıda dizi sponsorunun da ifade ettiği gibi “A plus” veya üst sınıf gruba 

hitap eden yaĢam tarzında TRT‟deki dizide olduğu gibi kadınların süslenmeleri sınıfsal 

konumlarını yansıtmakta; takılarda değerli taĢlar kullanılmaktadır.  

AĢk-ı Memnu dizisinde Bihter, Firdevs ve Peyker karakterlerinin kullandığı 

takılardan bir kısmı ise Bee Goddess markasına ait. Ece ġirin tarafından geçen 

yıl açılan Tılsım Mücevher tarafından üretilen Bee Goddess marka pırlantalı 

ürünlerin fiyat aralığı 170 dolardan ile 28 bin dolar arasında değiĢiyor. Kate 

Moss, Donna Karan, Paris Hilton,Kevin Costner, Patricia Field, Kylie Minogue 

gibi isimlerin kullandığı Bee Goddess'ın dizide daha çok pırlanta ürünlerinin 

kullanıldığını aktaran Bee Goddess Genel Müdür Yardımcısı Ġclal Tiryaki, 

"MüĢterilerimizden güzel tepkiler geliyor, zaten kulaktan kulağa yayılıyor 

ürünler. Ancak özellikle Bihter'inkiler revaçta" diye konuĢtu. Tiryaki ürünlerinin 

her birinin mitolojik bir kahramanı simgelediğini ve öyküsü olduğunu 

anlattı.(http://www.ensonhaber.com/magazin/233141/bihterin-tarzi-yeni-bir-

akim-slatti.html;  indirilme tarihi 30 Temmuz 2011) 

 

Kanal D‟de yayınlanan dizinin karakterlerinin giyim-kuĢam kodları ve süslenme tarzları 

sadece onların sınıfsal konumlarını yansıtmakla kalmamakta; izleyicilere de bir beğeni 

sunmaktadır. Tıpkı Bocock (1993) ve Baudrillard‟ın (2004) ifade ettiği gibi dizi 

karakterlerinin kimliğinde bir tüketim arzusu da sunulmaktadır. Bihter‟in 

tasarımcısından benzer bir elbise satın alarak giymek, Bihter karakteri kadar genç ve 

güzel olma, Behlül gibi genç ve yakıĢıklı bir erkek tarafından arzulanma yanılsaması 

yaratabilir.  

Behlül gibi giyinmek de benzer Ģekilde kadınlar tarafından beğenilme ve 

rahatlıkla sevgili bulma yani bir kimlik kurma güdüsü taĢır. Dolayısıyla dizideki 

karakterlerle benzer Ģekilde giyinme, aynı takıları ve makyaj malzemelerini kullanma 

veya aynı Ģekilde saç modelini yaptırma izleyicilerin bizatihi kendileri için 

kurguladıkları kimliklerdir. Ancak bu kimlikler onlara medya tarafından -bu çalıĢmanın 

konusunu oluĢturduğu gibi- AĢk-ı Memnu tarafından sunulan kimliklerdir. Burada 

arzulanan, ulaĢılmak istenen kimlikler ise ancak üst sınıfa mensup reyting ölçümlerinde 

A veya A plus olarak adlandırılan bir kesimin ulaĢabileceği bir standarttır. Kitle iletiĢim 

araçlarının ulaĢtığı geniĢ kullanım alanıyla Johannson‟un (1994:287) 
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kavramsallaĢtırmasıyla bir “simgesel demokratikleĢme” süreci içersinde geniĢ bir simge 

ve gösteren çeĢitliliği sıradan insanın da eriĢimine açılmaktadır. Gündelik yaĢam 

içersinde üst sınıflar ile alt sınıfların–medya diliyle söylendikte A veya A plus seyirci 

grubuyla B ve C kategorisindeki seyirci grubunun hele ki en yoksulu temsil eden 

dolayısıyla satın alam gücü olmayan ve izleyici ölçümü reyting meter konulmayan D ve 

E kategorisinde yer alan bireylerin- yolları veya yaĢam alanları kesiĢmez. Farklı bir 

anlatımla, sınıfsal olarak üst sınıf veya burjuva sınıfı ile daha alt toplumsal grupların 

hem özel alanları –haneler- hem de kullandıkları kamusal alanlar –sosyal mekânlar, 

kafe, bar, restaurant  gibi eğlence/sosyalleĢme mekanları- birbirinden hayli kopuk ve 

izoledir. Aslında AĢk-ı Memnu‟da izleyicilerin büyük çoğunluğunun tanık olduğu ve 

onlara seyirlik olarak sunulan mekânlar, karakterler ve statü simgeleri kendi 

gerçekliklerinin çok uzağındadır. 

 

Burada ürünün veya metanın kullanım değeri, biyolojik bir varlık olarak insanın fizik 

ihtiyaçlarını karĢılamanın çok ötesine geçmektedir. Bu kimlik yine entellektüel bir çaba, 

emek veya eğitim ile elde edilebilecek bir kimlik değil, salt ünlü ve pahalı/lüks 

markaları tüketmek üzerinden ulaĢılabilecek bir kimliktir.  

 

Bununla birlikte karasal yayıncılık yapan ve ülkenin her bir hanesinden rahatlıkla 

izlenebilen Kanal D gibi bir TV kanalında yayınlanması ise anlamlıdır. Türkiye 

genelinin Boğaziçi‟nde bir yalıda aĢçı, temizlikçi, Ģoför gibi onlarca yardımcı ile ve 

ancak A plusa hitap eden markalarla yaĢaması mümkün değildir. Ancak Bihter ve 

Behlül karakterinin farklı kesimden insanlarca aynı Ģekilde okunması, benzer tarzdaki 

kimliğe veya yaĢam tarzına özenilmesi ise aĢikârdır. Bu durumda daha alt gelir grubuna 

sahip gruplar veya sınıflar ise benzer kimliği inĢa arzusunu ise taklit ürünlerle elde 

etmeye çalıĢacaktır. Pazar yerlerinde hayli ucuza üretilen çizmeler “Bihter Çizmeleri” 

etiketiyle, açık olarak satılan parfümler yine “Bihter parfümü” gibi adlandırmalarla 

satıĢa sunulmuĢtur. 

4.4. Mekân Kullanımı 

Bu baĢlık altında roman, TRT ve Kanal D‟de yayınlanan AĢk-ı Memnu dizisindeki 

kullanılan mekânlar ele alınacak daha sonra da üç eser arasında farklılaĢan veya aynı 

olan mekân kullanımı kıyaslamalı olarak analiz edilecektir.  
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4.4.1. Romanda mekân kullanımı 

Romandaki olaylar önemli oranda kapalı mekânlarda, ağırlıklı olarak da Adnan Bey‟in 

yalısında geçer. Adnan Bey‟in yalısı ve Melih Bey‟in boğazdaki evleri iki temel 

mekândır. Adnan Bey‟in ablası adada yaĢamaktadır ve Adnan Bey, Bihter ile 

evlendiğinde, Nihal de Behlül ile evlenme kararı öncesinde adaya halasının evine gider 

ve bir süre orada yaĢar.    

 

Romanda mekânlara değin uzun tasvirler yoktur; Adnan Bey‟in yalısı zenginliğini 

dıĢarıda vuran bir ihtiĢama sahiptir. Bu ihtiĢamda Bihter‟in evlilik hayalleri aracılığıyla 

açıklanır: “… pencerelerinden avizeleri, ağır perdeleri, oyma Louis XV ceviz 

sandalyeleri, iri kalpaklı lambaları yaldızlı iskemleleriyle masaları, kayıkhanesinde 

üzerlerine temiz örtüleri çekilmiĢ beyaz kikle maun sandalı fark olunan yalı”dır. Yalının 

bol çiçekli bahçesi ise yazın vakit geçirilen bir baĢka mekândır. 

 

Firdevs Hanım‟ın boğazdaki evi ise küçük bahçeli ve eskiyen ahĢaplar nedeniyle yoğun 

nem içeren bakımsız kalmıĢ bir evdir. Evdeki nem bahanesiyle Firdevs Hanım, Adnan 

ile Bihter‟in yanına taĢınır. Firdevs Hanım ve kızlarının sosyal yaĢamdaki ünlerinden 

söz edilmekle birlikte romanın akıĢı içerisinde onların sosyal yaĢamından söz edilmez.  

 

DıĢarıda vakit geçirme veya sosyal yaĢam hayli sınırlıdır. Adnan Bey ile Bihter‟in 

evlilik yıldönümlerinde hep birlikte mesire yeri Göksu‟ya pikniğe gidilir ancak 

eğlenmek hayli zor olur.  

 

Dönemin eğlence mekânlarına giden, gece yaĢamına ve eğlenceye düĢkün olan 

Behlül‟dür ancak romanda bu mekânların tasvirinden çok Behlül‟ün gittiği yerler onun 

alıĢkanlıklarını anlatmada kullanılır. “Geceyi TepebaĢı‟nda bir opereti dinleyerek 

geçirdikten sonra …bir pazar günü Konkordiya muganniyelerinden (kadın 

Ģarkıcılarından) araba ile Maslak‟a kadar götürür, bir Cuma günü Çırçır Suyu‟nda saz 

dinlerdi. Ramazan akĢamları Direklerarası seyranına devam eder. KıĢın Odeon‟un 

balolarında ortalığı neĢvesinin velvelesine boğardı.”  
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4.4.2. TRT’de yayınlanan dizide mekân kullanımı 

Dizideki kullanılan tüm mekânlar Ģunlardır: Adnan Bey‟in yalısı, Firdevs hanımın daha 

küçük ve bakımsız olan yalısı, Büyükada‟da Adnan Bey‟in ablasının evi, düğün için 

gidilen bir akraba evi. Bir kez Bihter ile Adnan bey‟in evlilik yıldönümü nedeniyle 

Göksu‟ya pikniğe gidilmiĢ; bir kez de bir akraba düğünü için onların evinde gece 

kalınmıĢtır. Olaylar çoğunlukla iç mekânlarda geçmekte; karakterler daha çok eve 

kapalı yaĢamaktadır. Yalının iç tasarımı, mobilyalar veya dekorasyona tüm dizi 

boyunca kamera çekimlerinde özel bir vurgu yapılmamaktadır. Bununla birlikte Adnan 

Bey‟in yalısının büyüklüğü; yoğun oymalı ve iĢlemeli ahĢap dıĢ cephesi ve ön 

cephesinde yer alan iki kule ve özellikle aĢağıdan yukarıya doğru çekimlerle dıĢ cephe 

çekimlerle yalının ihtiĢamı ve Adnan Bey‟in sınıfsal konumu/varsıllığı 

vurgulanmaktadır. Yalının içinde duvarlar değiĢik boylarda yağlı boya tablolar ile 

süslüdür. Dönemi yansıtması açısından elektrik olmadığı için aydınlatma amacıyla 

kullanılan iĢlemeli gaz lambaları ve Nihal‟in piyanosu çekimlerde ön plana çıkan 

araçlardandır. 

 

Dizide karakterlerin hane içine kapalı bir yaĢamları vardır; kamerayla açık camdan 

içerisi çekilir ve olaylar hane/yalı içinde geçmektedir. Adnan Bey‟in iĢe gidiĢi gösterilir 

ancak iĢ yerinde hiç çekim yoktur. 6 bölümlük dizi boyunca dıĢarıda sosyal hayat hayli 

sınırlıdır; Göksu‟ya evlilik yıldönümü için pikniğe gidilir; Firdevs hanım‟ın bir 

akrabasını düğünü için bir baĢka yalıya misafir olunur. Behlül‟ün gittiği Beyoğlu‟ndaki 

bir eğlence mekânı yer alır. Dizide olaylar hane/yalı içi ile sınırlı tutulmakla birlikte 

Behlül ve Nihat dönemin siyasi olaylarını, yaklaĢmakta olan savaĢı sıklıkla 

değerlendirir. Ġmparatorluğun çözülüĢü erkeklerin gündelik konuĢmalarının konusu 

olurken diziye de yaĢanmakta olanlara dair politik ve sosyal bir bağlam da 

sağlanmaktadır. Dolayısıyla dizi hane içi ile sınırlı gibi görünse de politik bir boyuta da 

sahiptir. Öyle ki 3. Bölümde sokakta oynamakta olan erkek çocuklar bile bir oyun 

olarak marĢlar söylemekte ve slogan atmaktadırlar. Çocuk oyununa değin yansıyan 

politik bir ortam havası yaratılmaktadır.  

4.4.3. Kanal D’de yayınlanan dizide mekân kullanımı  

Kanal D‟de yayınlanan dizide aile roman veya TRT dizisinde olduğu gibi eve kapalı bir 

yaĢam sürmemekte; aksine karakterlerin her biri hobilerini sürdürdükleri mekânlardan 
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gece ve gündüz sosyalleĢme ve eğlenme pratiği hatta iĢ seyahatleri veya evi terk 

ettiklerinde üst sınıfa hitap eden mekânları kullanabilmektedir.  

 

Olay akıĢının bütünü düĢünüldüğünde ailelerin sürekli yaĢadığı haneler, Ziyagillerin 

köĢkü, Nihat ile Peyker‟in evi, Aynur ile Hilmi Önal‟ın villaları ve Adnan Bey‟in kız 

kardeĢinin –artık Büyükada‟da olmayan- Ģehir dıĢındaki çiftlik evi daha sık kullanılan 

mekânlardır. Bu mekânların içi de üst sınıftan varsıl aile olmanın bir göstergeleri olarak 

yağlı boya tablolar, porselen, cam veya gümüĢten biblolar, antikalar kadife veya saten 

perdelerle kaplıdırlar. Evler birden fazla banyo ve tuvalete sahiptir; misafirler için ayrı 

odalar vardır. Renk ve desen uyumu olan bir mobilya seçimi ve dekorasyon vardır. 

Geleneksel yaĢam ve gelenekselliği çağrıĢtıran ev yerleĢtirilmesine
22

 iliĢkin herhangi bir 

obje veya ev düzeneği yoktur. Bu haneler, en fazla da Ziyagil KöĢkü mobilya ve ev 

dekorasyonunda ürün yerleĢtirme tekniğiyle reklam yapmada kullanılmıĢtır. Yalının 

mobilyaları, tül ve perdeleri dizi boyunca üç kez değiĢtirilmiĢ; mobilya, tül ve perdeler 

geniĢ açılı çekimlerle izleyicilere daha yakından tanıtılmıĢtır.  

 

Özellikle karakterler kendi odalarına geçtiklerinde öncelikle oda yatak ve örtüleri, 

pencerelerdeki tüller ve perdeleri kadınların ve Behlül‟ün tuvalet masası özel bir 

vurguyla gösterilmiĢtir. Çünkü bu masa aynı zamanda reklamı yapılan parfüm ve 

makyaj malzemeleri ile doludur. AĢağıda daha da detaylandırılacağı gibi diziye 

yerleĢtirilen ürünlerin ayrıca dizi arasında reklamı da yapılmakta ve marka net olarak 

tanıtılmıĢ, izleyicilerin net olarak markayı öğrenmesi sağlanmıĢ olmaktadır. 

 

Behlül‟ün deniz kenarında Riva‟da (44. Bölüm) küçük bir taĢ ev kiralaması ve Bihter ile 

burada buluĢmaya baĢlamalarıyla birlikte gazetelerde Riva‟da ev fiyatlarında bir artıĢ 

olduğu haberleri yapılmaya baĢlanmıĢtır.  

 

                                                           
22

 Mübeccel Kıray, Türkiye‟de tabakalaĢmayı ele aldığı ve Meksika‟da bir köydeki yapı ile kıyaslama 

amaçlı olarak Ankara‟da yaptığı çalıĢmasında orta tabakanın geleneksel evlerindeki eĢyaların Ģunlar 

olduğunu ifade etmektedir:  Sedir, halı ve kilim. Ayrı bir misafir odası vardır ve takım orada vardır. 

Modern ve geleneksel ailelerin hanelerine iliĢkin daha detaylı bir analiz için bkz. Kıray, 2005. 



141 
 

4.5. UlaĢım Araçları 

Bu baĢlık altında roman, TRT ve Kanal D‟de yayınlanan AĢk-ı Memnu dizisinde 

karakterlerin kullandığı ulaĢım araçları ele alınacak daha sonra da üç eser arasında 

ulaĢım araçlarının kullanımı bağlamında kıyaslamalı analiz yapılacaktır.  

4.5.1. Romanda ulaĢım araçları 

Romanda 19. Yüzyıl sonu Ġstanbul‟u anlatıldığı için dönemin özellikleri gereği boğazda 

ulaĢım sandal ve vapurla yapılmakta; kara ulaĢımında da faytonlardan 

yararlanılmaktadır. Sınıfsal farklılık Adnan Bey‟in yalısında bir kayıkhane olması ve 

orada özel bir sandalının bulunması ve kalitesini vurgulamak içinde maundan olmasına 

dikkat çekmiĢtir.   

4.5.2. TRT’de yayınlanan dizide ulaĢım araçları 

TRT‟de yayınlanan AĢk-ı Memnu dizisinde ulaĢım aracı olarak çoğunlukla faytonlar ve 

kayıklar kullanılmaktadır; karakterler arasında Beyoğlu‟na ve Büyükada‟ya gitmek için 

vapura binmekten veya vapuru kaçırma endiĢesinden söz edilir ancak dizi çekimlerinde 

hiç vapurla seyahat görülmemektedir. Dolayısıyla ulaĢım araçlarının kullanımında 

sınıfsal ayrıĢmayı belirginleĢtirecek bir kullanım da yoktur, dahası adaya veya 

Beyoğlu‟na vapur ile seyahat edilerek kentteki ulaĢımda ortalama insanlara veya orta 

sınıf ile aynı yaĢam pratiği sürdürülmektedir.  

4.5.3. Kanal D’de yayınlanan dizide ulaĢım araçları 

Kanal D‟de yayınlanan AĢk-ı Memnu dizisinde kullanılan ulaĢım araçları Ziyagil 

ailesinin sınıfsal konumunu yansıtır tarzda, aile bireylerinin her biri lüks otomobil 

markalarını kullanmaktadır (Tablo 2). Evin hizmetkarları lüks otomobil sahipliği içinde 

gösterilmemektedirler ancak, toplu taĢıma araçlarını kullanırken de gösterilmezler. 

Ziyagil ailesi veya diğer karakterler kimi zaman uçakla seyahat ederler özellikle Adnan 

Bey yurt dıĢındaki iĢ gezileri için uçakla seyahat eder. Yalıda ayrıca özel bir Ģoför 

vardır, Bülent‟i okula bırakır ve alır; Adnan Bey‟e özel Ģoförlük yapar. Peyker‟in 

kayınpederi tarafından çözülen Behlül-Bihter birlikteliğinin açığa çıkması ve basına 

sızdırılmasında önemli rol oynayacak ve dizinin daha uzun yayınlanmasına olanak 

sağlayacak Sait, BeĢir‟den sonraki Ģofördür. 
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Behlül dizi boyunca gri bir jaguara, Adnan Bey ise siyah bir BMW‟ye binmektedir. 

Nihal dizinin ilerleyen bölümlerinde Mini-Cooper‟a Bihter ise Jeep‟e binmektedir. 

Karakterlerin yaĢlarına, cinsiyetlerine ve tarzlarına bağlı olarak birer otomobil modeli 

seçildiği açıktır. Dizi geniĢ açı çekimlerle araba modelleri belirginleĢtirilmektedir; 

otomobillerin reklamı ise ürün yerleĢtirme tekniği aracılığıyla yapılmaktadır. 

 

Tablo 4: Roman, TRT ve Kanal D dizilerinde kullanılan ulaşım araçları 

UlaĢım 

Araçları 

Roman 

 

TRT Kanal D 

VAR YOK VAR YOK VAR YOK 

Fayton X X X 

Kayık X X X 

Vapur X X X 

Siyah BMW                X X X 

Gri Jaguar                X X X 

Beyaz Jaguar                X X X 

Siyah 

Mercedes  

               X X X 

Mini Cooper                X X X 

Range Rover                X X X 

Nissan Jeep                X X X 

Gri BMW                X X X 

Siyah Alfa 

Romeo 

               X X X 

Kırmızı Alfa 

Romeo 

               X X X 

Mavi Alfa 

Romeo 

               X X X 

Mercedes Jeep                X X X 

Rolls Royce                X X X 

Beyaz Lancia                X X X 
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Tekne                X X X 

 

Dizinin sonlarına doğru ise Adnan Bey tarafından Behlül ile Nihal‟e düğün hediyesi 

olarak bir yat hediye edilir; Behlül de bu yatta bekârlığa veda partisi verir.   

4.6. Sınıfsal ÇatıĢma ve UzlaĢma Öğeleri 

Bu baĢlık altında romanda, TRT ve Kanal D‟de yayınlanan AĢk-ı Memnu dizisindeki 

yer alan sınıfsal konum ve farklı sınıflar arasındaki çatıĢma ve uzlaĢı öğeleri ele 

alınacak daha sonra da üç eser arasında sınıfsal çatıĢmalar ve uzlaĢı öğeleri bağlamında 

kıyaslamalı analiz yapılacaktır.  

4.6.1. Romanda sınıfsal çatıĢma ve uzlaĢma öğeleri 

Adnan Bey ve çocukları ile hizmetkârları arasında herhangi bir çatıĢma unsuruna 

rastlanmaz bununla birlikte Bihter‟in yalıya gelmesiyle çalıĢanlar arasında çatıĢma 

baĢlar. Yazar sınıfsal çatıĢmaya örtük olarak bir göndermede bulunsa da geliĢtirdiği 

boyut sınıfsal çatıĢma değildir,  Firdevs Hanım ve kızlarının ahlaki değerlerindeki 

yozlaĢma nedeniyle Bihter zaten hizmetkârlar arasında hoĢ karĢılanmamıĢtır.  

“ġakire Hanım‟ın itidal (ılımlı olmayı) kabul etmeyen Ģedit (Ģiddetli) ahlak 

duyguları vardı. Bir müddetten beri, Firdevs Hanım‟la Peyker‟in arasında 

Behlül‟ü gördükçe kendisini zapt edemiyordu. ġayeste ile Nesrin buna 

gülünecek bir Ģey ehemmiyetinden fazla bir kıymeti zait ederken (gereksiz 

görürken) o, bundan hastalanıyor. Ġkide birde Behlül‟ü Peyker‟in yahut Firdevs 

Hanım‟ın yanında gördükçe baĢ ağrıları tutarak alnını bir yemeniyle sıkıyordu. 

Hatta bir gün ġayeste ile Nesrin itiraf etmiĢ idi ki Süleyman Efendi‟nin bir 

belediye çavuĢluğu ile kayırılmasına teĢebbüs edilmiĢti. O zaman karı koca 

kızlarını alarak artık yalıdan kaçacaklardı.” (UĢaklıgil, 2006:180)      

 

Bihter‟in yalının hâkimi olma arzusu ġakire Hanım‟ın yalıdaki yetkilerini elinden 

alması, yiyecek kilerinin anahtarını ondan alması aralarındaki çatıĢmanın artmasına ve 

aile olarak yalıdan ayrılma kararı alamlarına yol açar. Ancak bu geliĢme Nihal‟i çok 

üzer. Yalıda kalmaları için onları ikan etmeye çalıĢır fakat baĢarılı olamaz. Nihal ancak 

“siz beni sevmiyorsunuz” der ki aslında çatıĢmayı duygusallıkla çözme çabasıdır.     
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4.6.2. TRT’de yayınlanan dizide sınıfsal çatıĢma ve uzlaĢma öğeleri 

Yalının mutfak ve temizlik iĢlerinden sorumlu hizmetlileri vardır. Hizmetliler daha çok 

mutfakta veya servis yaparken görünürler. Özellikle Nihal ile aralarında uyumlu ve 

sevecen bir iletiĢim vardır. Adnan Bey ve Behlül‟ün de hizmetlilerle iyi iliĢkileri vardır; 

hizmetliler de Nihal ve Adnan Bey‟e karĢı saygılıdır. Nihal veya Adnan Bey‟in kimi 

zaman servisin yetiĢmemesi aradıkları bir giysiyi bulamamaları nedeniyle çalıĢanlara 

karĢı sitemleri hiçbir zaman sert bir kavga veya kırıcı noktalara taĢınmamakta, tatlıya 

bağlanmaktadır. Adnan Bey ve Nihal çalıĢanlara karĢı sevecen ve hoĢgörülü,  

hizmetkârlar da onlara karĢı vefalıdırlar.  

 

Hizmetliler ile çatıĢmayı Bihter yaĢamaktadır. Ancak Bihter ile hizmetkârlar arasında 

yaĢanan bu çatıĢma sınıf temelli bir çatıĢma değildir. Bihter‟in Firdevs Hanım‟ın kızı 

olması yani kötü bir üne sahip olması, onların “iffetsiz”, giyim-kuĢama fazla düĢkün 

olmaları hizmetliler tarafından da saygı duyulmamasına, Bihter‟in yalıda evin hanımı ve 

Adnan Bey‟in eĢi olarak itibar edilmemesine yol açmaktadır. Dahası yalıda çalıĢan 

kadın hizmetkârlar Bihter ile doğrudan tartıĢma veya bir çatıĢmaya girmemekte ancak 

Adnan Bey‟in kızı Nihal‟e dedikodu yaparak, Adnan Bey tarafından Bihter‟e hediye 

edilen ve Nihal‟in bilmediği pahalı taĢlarla bezeli kolyeyi anlatarak Bihter‟e karĢı öfke 

ve kin duymasını sağlamaya çalıĢırlar ki bunda da baĢarılı olurlar. Bihter‟in asıl 

çatıĢması da iĢte bu noktada kendi otoritesini evde çalıĢanlara da kabul ettirmek içindir.  

 

Bihter, Adnan Bey‟in çocukların sadece bakımı için değil eğitimleri ile ilgilenmesi için 

de tuttuğu Matmazel ile de iyi iliĢkiler kuramaz. Matmazel onun Behlül ile öpüĢmesine 

tanık olmuĢtur. Dolayısıyla onu yalıdan uzaklaĢtırmaya çalıĢarak gerçekte yasak olan 

aĢkını/iliĢkisini gizleme çabasındadır.  

4.6.3. Kanal D’de yayınlanan dizide sınıfsal çatıĢma ve uzlaĢma öğeleri 

Kanal D‟de yayınlanan AĢk-ı Memnu dizisinde de TRT‟de yayınlanan dizi gibi yalının 

sahipleri ile hizmetkârları arasında sınıfsal bir çatıĢma görülmemektedir. Behlül ile 

BeĢir, Bihter ile kadın hizmetkârlar arasında bir gerilim ve çatıĢma yaĢanmakta ancak 

bu çatıĢmalar da tıpkı TRT‟de yayınlanan AĢk-ı Memnu dizisinde olduğu gibi sınıf 

temelli değildir. Bihter ile Behlül arasında yaĢanan yasak aĢkın bazı çalıĢanlar 
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tarafından bilinmesi ve bu durumun Bihter ile Behlül tarafından ört-bas etme çabası 

veya gözdağı verme giriĢimleridir. 

 

Kanal D‟de yayınlanan AĢk-ı Memnu dizisinde sınıfsal ayrım mekân kullanımları, 

giyim-kuĢam ve süslenme kodları, meslek sahipliği ve sosyal uğraĢlar özellikle de araba 

kullanımında daha keskin olarak görülmektedir. Süleyman Efendi tüm hizmetkârların 

yönetiminden sorumludur ve Adnan Bey diğer çalıĢanlarla muhatap olmaz sadece 

Süleyman Efendi aracılığıyla sorunlu durumları konuĢur. Süleyman Efendi‟de mutfakta 

kadınların Firdevs Hanım veya kızlarına iliĢkin dedikodu yapmasına “iĢinize bakın” 

diyerek sıklıkla engel olur.  

 

Nihal ve Bülent evin alt katında olan mutfağa çalıĢanların yanına inerler; Süleyman 

Efendi onların sevdiği tatlıları piĢirir ve esprili sevgi iliĢkisine dayalı bir birliktelik 

vardır. Ayrıca Nihal, Cemile –Süleyman Efendi ile ġayeste‟nin kızı- ve BeĢir arasında 

küçüklükten gelen iyi bir arkadaĢlık vardır. Üçü de yalıda birlikte büyümüĢlerdir. 

Dizinin ilerleyen bölümlerinde Cemile‟nin söze dökülmese de Nihal‟e yönelik yoğun 

bir kıskançlığı ortaya çıkar ancak bu gerilim sınıfsal değil BeĢir‟in Nihal‟e âĢık olması 

sonucudur. Çünkü Cemile de BeĢir‟e âĢıktır. Dizinin daha sonra ki bölümlerinde Cemile 

ile Bihter arasında bir çatıĢma yaĢanır ancak bu çatıĢmanın kökeninde de baĢka bir olay 

vardır. Bihter‟in yalının serasında Behlül ile ilk kez seviĢirken o esnada tam olarak kim 

olduğunu bilmese de hizmetkârlardan biri tarafından görülmüĢtür ve Bihter dikkatleri 

baĢka yöne çekmek için serada kaybettiği pırlanta taĢlı küpesini çalıĢanlardan birinin –

Cemile‟nin- çaldığını öne sürer. Daha sonra bu çatıĢma daha da derinleĢecek ve 

Bihter‟in bir öfke anında Cemile‟yi yalıdan kovmasına yol açacaktır. Bu durumda 

Süleyman Efendi ve ġayeste de Bihter‟in bu tavrını kaldıramayacak “kızlarını yalnız 

bırakmak istemedikleri” gerekçesiyle Süleyman Efendi Adnan Bey‟den emekliliklerini 

talep edecektir. 

 

Bihter‟in yalıda çalıĢanlarla iliĢkileri hiç iyi gitmemektedir, hizmetkârlarla sürekli 

çatıĢma halindedir. Onu buna zorlayan ise Nihal ve Adnan Bey‟e duyulan saygının ona 

duyulmamasıdır ve Behlül ile yaĢadığı yasak aĢkın onlar tarafından bilinmesi ancak 
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Bihter ve Behlül‟ün bunu kim olduğunu tam olarak bilememeleridir. Dolayısıyla 

Bihter‟in iliĢkisinin duyulması olasılığı onu tedirgin etmektedir.  

 

Behlül de yalıda çalıĢanlarla değil ama BeĢir ile gerilimli bir iletiĢime sahiptir; hizmetli 

kadınlarla ve Süleyman Efendi ile sevecen ve esprili bir iletiĢim kurmaktadır ancak 

BeĢir ile durum hayli farklıdır. BeĢir ile tartıĢmaları ise sınıfsal bir çatıĢma değildir. 

Behlül, BeĢir‟in Bihter ile seviĢmelerini gördüğünden kuĢkulanmakta ona örtük bir 

gözdağı vermekte konuĢmasına engel olmaya çalıĢmaktadır.   

 

BeĢir‟in çocukluğu da yalıda geçmiĢ, Cemile, Nihal ve BeĢir birlikte büyümüĢlerdir. 

BeĢir Nihal‟e aĢıktır ve olan-biteni bildiği, Nihal‟in de Behlül‟e aĢkını gördüğü için 

onun üzülmesini istememektedir. Nihal, özellikle BeĢir‟e yönelik büyük bir sevgi ve 

Ģefkat duymaktadır, Cemile‟nin bazı kıskanç ve gergin tavırlarını ise hayli hoĢgörülü 

karĢılamakta ona empati duyabilmektedir. Nihal‟in aynı yaĢlardaki ama sınıfsal olarak 

hayli farklı konumdaki Cemile ve BeĢir‟e karĢı bu olumlu tavırları birer sınıfsal uzlaĢı 

noktalarıdır.   

 

BeĢir, aynı Ģekilde Adnan Bey‟e karĢı da hayli saygılı ve vefalı davranmaktadır. 

Gördüklerini hemen dıĢa vuramamasının bir nedeni de Adnan Bey‟in üzülmesini 

istememesidir. Adnan Bey onun yurtdıĢından Türkiye‟ye getirilmesini, hastanede tedavi 

edilmesini ve ömrünün geri kalan kısmını özel hemĢire ve çok özel bir bakımla kendi 

yalısında yapılmasını sağlar. Adnan Bey‟in bu tavırları sınıfsal çatıĢmayı, Burjuvazi‟nin 

emek sömürüsünü görünmez kılmaktadır.  

 

Dizide sunulan lüks yaĢam tarzı ve tüketimi de gizlenen sınıfsal ayrım nedeniyle 

sorunlu ve sorgulanan bir durum olmamaktadır. Adnan Bey, ablası ve çocuklarının 

yanlarında çalıĢanlarla kurduğu iyi iliĢkiler tüketimin sınıfsal boyutunu da 

maskelemektedir kapitalist sisteme hegemonyayı yeniden inĢa etmektedir.  

4.7. Reklamla Kurulan ĠliĢki 

Bu bölümde roman, TRT ve Kanal D‟de yayınlanan AĢk-ı Memnu dizilerinde reklamla 

kurulan iliĢki ele alınacak daha sonra da üç eser arasında reklamla kurulan iliĢki 

bağlamında kıyaslama yapılacaktır.  
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4.7.1. Romanda reklamla kurulan iliĢki 

Romanda reklam veya reklam sektörünü ilgilendiren herhangi bir iliĢki yoktur.  

4.7.2. TRT’de yayınlanan dizinin reklamla kurduğu iliĢki 

TRT‟de yayınlanan AĢk-ı Memnu dizisinde dönemin özelliklerinin 

yansıtılmasına özen gösterilmekte ve evin dekorasyonu veya karakterlerin giyim kuĢam 

ve süslenme pratiklerinde doğrudan veya dolaylı Ģekilde reklamla iliĢkisi 

gözlenmemiĢtir.  TRT‟nin tek kanal olduğu bu dönemde dizi izleme oranı kıyaslaması 

yapılamayacağından dizinin popülerliği ile reklamlar arasında bir iliĢki kurmak da 

mümkün değildir. Ancak dizide Bihter‟i canlandıran Müjde Ar, düzünün popülerliği 

nedeniyle daha sonra reklamların arana oyuncusu olmuĢtur.  

4.7.3. Kanal D’de yayınlanan dizinin reklamla kurduğu iliĢki  

AĢk-ı Memnu dizisi hem dizi aralarında reklam yayınlaması hem de diziye ürün 

yerleĢtirme aracılığıyla reklam alma veya yayınlamada en çok kazanç elde edilen 

dizilerdendir. 2008 yılında Avrupa Sınır Ötesi Yayıncılık SözleĢmesi‟nde yapılan bir 

değiĢiklikle, Türkiye‟de dizilerde karakterlerin giyim-kuĢamı, süslenmesi, ev 

dekorasyonu, araba veya iç ve dıĢ mekânlarda reklam yapılması kabul etmiĢtir. 

Böylelikle medya dilinde bir “fenomen” olarak adlandırılan ve reyting rekorları kıran 

bir dizi olarak AĢk-ı Memnu ürün yerleĢtirme aracılığıyla reklam ve ürün tanıtımını 

yasal olarak yapabilmiĢ ve kullanılan ürünlerin satıĢında artıĢ olduğu yine medyaya 

yansımıĢtır.   

Givenchy'nin 2008 çıkıĢlı Absolutely Irresistable parfümü, ülkemizde (parfüm 

için) ilk kez uygulanan bir pazarlama stratejisi ile diğer birçok kokunun 

arasından sıyrılarak, kendinden söz ettirmeyi fazlasıyla baĢardı. Nasıl mı? Bir 

fenomen haline gelen AĢk-ı Memnu dizisinde Absolutely Irresistable için 

kullanılan “ürün yerleĢtirme” yöntemiyle. AĢk-ı Memnu bu anlamda Absolutely 

Irresistable için oldukça baĢarılı bir iĢe imza attı. Givenchy, “ürün yerleĢtirme” 

staratejisinin satıĢlarına olan yansımasından oldukça memnun görünüyor. 

(http://parfumdiaries.blogspot.com/2010/03/givenchy-absolutely-irresistible-

yil.html, 19.08.2011 indirilme tarihi) 
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Ürün yerleĢtirme stratejisi izlendiği için TRT‟de yayınlanan AĢk-ı Memnu‟nun çekim 

tekniklerinden farklı olarak daha çok geniĢ açı kullanılmıĢ, yalının iç mekânının daha 

rahat görülmesi sağlanmıĢtır. Yatak odalarında yatak örtüleri çarĢaflar, pencereler ve 

açık bırakılan camlardan esen Boğaz rüzgârıyla uçuĢan tüller ve perdeler ön plana 

çıkarılmıĢtır. Çünkü yatak örtüleri, tüller ve perdeler için bir tekstil firmasından reklam 

alınmıĢtır. Ayrıca dizi süresince Bihter birkaç kez yalıdaki mobilyaları, tül ve perdeleri 

değiĢtirmiĢtir. Bunun dıĢında “Behlül veya Bülent‟e sürpriz yapma” amaçlı yatak 

odalarında değiĢiklikler yapılmıĢtır; yatak odalarının dekorasyonu ise yine geniĢ açı 

çekimlerle öne çıkarılmıĢ böylelikle izleyicilere ilgili mobilya ve tekstil ürünlerinin 

tanıtımı yapılmıĢtır. Çekim teknikleriyle markaları öne çıkarmanın ötesinde dizi 

aralarında da ilgili firmaların reklam filmleri yayınlanarak marka kimliği iyice 

vurgulanmıĢtır.  

 

Diziye sponsor da alınmıĢ dizi bittikten sonra ilgili markaların logoları katkı oranlarında 

büyütülerek isimleri, tıpkı çekim ekibi gibi ekranda yer almıĢtır.   

 

TRT‟de yayınlanan AĢk-ı Memnu‟da dar açılı dolayısıyla derinliği olan çekimler 

hâkimdir. Bu Ģekilde mekân ve içerisinde karakterler ve hareketleri, odadan odaya 

geçiĢ, koridorda ilerleme veya salona geçiĢ gibi daha iyi izlenebilmektedir. Zaten dizide 

yalıya kapalı bir günlük yaĢam akıp gittiği için çekimlerde de odak noktası 

karakterlerdir. Karakterlere odaklanan çekimlerde sadece karakterin ardında yer alan 

duvarlardaki yağlı boya resim tablolar, iĢlemeli çerçeveleri olan aynalar veya 

mobilyaların parçaları görünmektedir ve gerçekte dekorasyonun kendisine odaklanılan 

ve bu bağlamda bir çekim de yapılmamıĢtır. Ne var ki Nihal‟in piyanosu ayrı bir önemle 

dekor olarak çekilir ama TRT‟deki dizide piyanonun özel ve temsili bir anlamı vardır; 

piyano Adnan Bey‟in eğitime ve sanata olan ilgisini yansıtmaktadır. Kızı ve oğluna da 

Fransız bir mürebbiye tutmuĢ hem dil hem de müzik eğitimi almalarını sağlamaktadır. 

Oysa Bihter ne Fransızca bilmekte ne de piyano çalabilmektedir. Dolayısıyla bu piyano 

bu ikili karĢıtlığı kurmada da kullanılmaktadır. 

 

Bu çalıĢmanın dayandığı teori olarak kültürel çalıĢmaların da belirttiği gibi medyanın 

ekonomi-politiği yayın politikasında veya medya program içeriklerinin Ģekillenmesinde 
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ilk kertede belirleyici olmaktadır. Dizinin yapımcı Ģirketi öncelikle lüks markalar için 

ürün yerleĢtirme gibi Türkiye için yeni bir pazarlama stratejisi aracılığıyla reklam 

verenlerle, yani piyasa ile doğrudan ve ilk bağı kurmaktadır. Dolayısıyla ürününü 

satılması ve dizinin izlenme oranlarının düĢmemesi gerekir bu da doğrudan dizinin 

içeriğine yansıyacak bir kaygıdır. Bu nedenle de dizinin ilgi çekmesi ve gündemde 

kalması gereklidir. Dizideki olaylar veya oyuncular sıklıkla gazete ve TV‟lerin magazin 

haberlerine konu olmuĢlar, giysileri tasarlayan modacılarla röportajlar yapılmıĢ ve 

halkın diziye yönelik ilgisi hep canlı tutulmuĢtur.  

 

Yukarıda ele alındığı gibi dizinin pazar ile kurduğu çok izlenme kaygısı gereği içeriği 

romana ve TRT‟de yayınlanan diziye göre hayli farklılaĢtırılmıĢ, dizinin senaryosunda 

da yeni karakterler ve olaylar da ilave edilmiĢtir. Yeni karakterler ve olaylar ise tümüyle 

entrika, lüks ve eğlenceli yaĢam tarzı üzerine kurulmuĢ, cinselliğe –ağırlıkla Bihter ile 

Behlül arasında- daha fazla yer verilmiĢtir.  

 

Dizi bittiğinde medya ilgisi iyice görünür olmuĢtur: Hürriyet, Milliyet ve Radikal gibi 

günlük gazeteler dizinin bitiĢine haber değeri atfederek çeĢitli haberler yapmıĢlardır:  

Hürriyet (26.06.2010) Ģöyle haber yapmıĢtır:  

Halid Ziya UĢaklıgil‟in aynı adlı eserinden uyarlanan reyting rekortmeni dizi, 

finaliyle de Türkiye‟yi ekrana bağladı. Neredeyse tüm Ģehirlerde sokaklar 

boĢaldı, dizi izlemeyenler bile ekran karĢısındaki yerini aldı. Sosyal paylaĢım 

sitesi Twitter‟da olay yaratan final, internet siteleri ve Tivibu‟nun 

dakilitlenmesine yol açtı. Dizi ekibi ise son bölümü SuAda‟da düzenlenen özel 

davette izledi. Geceye iĢ, sanat, cemiyet ve basın dünyasından da birçok isim 

katıldı. Bihter‟in kalbine kurĢun sıkarak intiharettiği duygu yüklü bölüm 

konukları gözyaĢlarına boğdu.  

 

Ayrıca Hürriyet, aynı haberde “her giydiği olay oldu” baĢlıklı foto galeriye link veren 

ve Bihter giysilerinden oluĢan bir de fotoğraf arĢivi sunmuĢtur.  

 

O dönemde Radikal‟de yazan Nur Çintay finale iliĢkin yazdığı köĢe yazısı Ģöyledir:  
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Her dört kiĢiden üçünün Bihter‟in intiharına Ģahitlik etmesiyle, daha resmi 

rakamla yüzde 73.7‟lik izlenme payıyla, sonra Twitter‟ı çökertmesi, onu da daha 

spesifik lisanda ifade edersek „Worldwide‟ kategorisinde hakkında en çok 

yazılan konu baĢlığı olmasıyla, „AĢk-ı Memnu‟ finalinin ne kadar ilgi çektiği 

meydanda. Dünkü gazete ve eklerin de çoğunda çarĢaf çarĢaf yer alan veda, parti 

misafirliği baskısından azade, beraber seyredip gaza gelme haletiruhiyesinin 

uzağında, „Falanca kanal bizim patronun‟, „Değerli oyuncu kırılmasın‟, „Onca 

çalıĢma, onca emek‟ hassasiyetlerinden bağımsız, iyi bir final miydi peki?  

… 

 Evet, „AĢk-ı Memnu‟nun finali bir dramdan ziyade komedi olarak hatırlanacak 

hep. Kitsch olarak. Hatta kült olarak! Firdevs „Keto‟, Behlül „Yaban‟ olarak. 

 

 

Ayrıca Milliyet (26.06.2010)gazetesinin haberine göre dizinin finali sosyal paylaĢım 

sitelerinde de hayli ilgi görmüĢtür: 

Günlerdir merakla beklenen final, herkesin uzun süre unutamayacağı 

bir Ģekilde  AĢk-ı Memnu Veda bölümü ile ekranlara veda etti. 

 

Final Twitter'da dünya rekoru kırdı, EkĢi Sözlük ise kullanım dıĢı kaldı! 

Dizinin finalini izlerken ve özellikle de finalin sona ermesinden itibaren herkes 

twit yazmaya baĢlayınca AĢk-ı Memnu, twitter'da "Trending: Worlwide" 

listesinde ilk sıraya oturdu.  

 

EkĢi Sözlük ise  bile iĢi gücü bıraktı AĢk-ı Memnu hakkında yazılanlardan 

dolayı EkĢi Sözlük serverleri taleplere yetiĢemeyip zorlandı. Türkiye'de Lost 

finalinden bile daha fazla izleyici topladığı kesin. Zaten finalden önce reytingleri 

daha da artırmak için Face üzerinden ipuçları vermiĢ akılları bulandırmıĢlardı.  

4.8. Karakterlerin Medya ile Kurduğu ĠliĢki 

Bu bölümde roman, TRT ve Kanal D‟de yayınlanan AĢk-ı Memnu dizisinde 

karakterlerin kendi dönemlerinin medya ve kitle iletiĢim araçları kullanımı ele alınacak 



151 
 

daha sonra da üç eser arasında kitle iletiĢim araçlarının kullanımı bağlamında kıyaslama 

yapılacaktır.  

4.8.1. Romanda karakterlerin medya ile kurduğu iliĢkiler 

Romanda karakterlerin medya ile herhangi bir iliĢkileri yoktur; sadece Behlül‟ün 

Fransa‟yla ilgili özellikle de yolsuzluk vb. gazetede okuduğu olumsuz haberleri 

Matmazel‟e söylediği belirtilir. Dolayısıyla yalıda gazete okuma alıĢkanlığı yoktur.   

4.8.2. TRT’de dizide karakterlerin medya ile kurduğu iliĢkiler 

TRT‟de yayınlanan AĢk-ı Memnu dizisinde Behlül ile Matmazel arasında Fransızca 

gazetelerin takas edildiği; Matmazel‟in dıĢarı çıkıp gazete alan Behlül‟den gazete aldığı 

görülmektedir. Karakterler yalıya kapalı bir hayat sürmekte sosyal bir yaĢamları 

dolayısıyla medya veya magazin basını ile bir iliĢkileri görülmemektedir.  

4.8.3. Kanal D’de yayınlanan dizide karakterlerin medya ile kurduğu 

iliĢkiler 

AĢk-ı Memnu dizisi romandaki dönemi yansıtma kaygısı taĢımadığı ve günümüzdeki 

Ġstanbul ve boğazdaki bir yalıda yaĢam konu edildiği için karakterler ve olayların 

akıĢında medya gündelik yaĢam içerisinde kaçınılmaz olarak yer alır. Karakterlerin 

hepsinde cep telefonu vardır ve cep telefonlarının bizatihi kendileri reklamı yapılan 

birer üründür. Behlül ve Bihter‟in kullandığı telefonlar Apple tarafından ürün 

yerleĢtirme tekniğiyle tanıtılmaktadır. Ayrıca sıklıkla bilgisayar ve çoğunlukla da diz 

üstü bilgisayar (laptop) kullanılmakta ve bu bilgisayarlar da geniĢ açı kamera çekim 

tekniği aracılığıyla vurgulanmaktadır. 

 

Adnan Bey ve ailesi ile çevresindeki insanlar sıklıkla medyaya konu olmakta, gazete 

haberleri ise yalıda yakından takip edilmektedir. Firdevs Hanım‟ın her iki kızının 

düğünü de medyada yer almıĢ, Behlül ve kız arkadaĢları magazin basını tarafından takip 

edilerek haberleĢtirilmiĢtir. Behlül-Nihal birlikteliği magazin basınında yer almıĢtır. 

Günümüzde magazin basının Ġstanbul‟un gece hayatında ünlülerin aĢkları, dıĢarıda 

yemek tarzları, eğlenme alıĢkanlıkları gibi pratiklerinin fotoğraflarını çekerek haber 

yapmaları gibi özellikle Behlül ve Nihal‟in gece hayatı magazin basınına konu 

olmaktadır. Böylelikle Ziyagil ailesinin ünlüler ve seçkinler dünyasının birer üyesi 

olmasından kuĢku duyulmamaktadır.    
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Ayrıca Bihter ve annesi Behlül ile Nihal‟in niĢanını bozmak için yine gazetecilerden 

destek alırlar, Behlül‟ün eski bir kız arkadaĢının Ġstanbul‟a geldiğini öğrenince 

yardımcıları Katya‟ya Behlül‟ün cep telefonundan aratarak onların iletiĢim kurmasını 

sağlarlar. Behlül‟ün bu tuzaktan habersiz arkadaĢını dostça ziyaretini de magazin 

basınından bir muhabirin gizlice fotoğrafını çekmesini ve gazetede de Nihal‟i aldattığı 

Ģeklinde bir haber yapılmasını sağlarlar. 

 

Dizi boyunca eve gazete alınır, sehpada günlük gazeteler yer alır ancak diz karakterleri 

kendilerini ilgilendiren olayların haberini takip etmenin dıĢında gazete okurken 

görüntülenmezler. Benzer Ģekilde yalıda Adnan Bey‟in çalıĢma odasında bir kütüphane 

vardır ancak dizi karakterleri kitap okurken görünmezler.   

5. Sonuç ve Öneriler 

5.1. Sonuç 

Bu çalıĢmada 1980 sonrasında Türkiye‟de yaĢanan ekonomik, politik ve kültürel 

yapıdaki değiĢimler ve tüm bunların medya sektörüne etkileri, eĢ deyiĢle Neo-liberal 

politikaların hayata geçirilmesiyle medya sektöründe yaĢanan değiĢimler ve bu yeni 

politikaların medya içeriklerine yansıması irdelenmiĢtir. Medya içeriği haberler, 

reklamlar, gündüz kuĢağı gibi çok daha kapsamlı bir program türünü içerse de, bu 

çalıĢma Türk edebiyatının önemli ismi ve klasikleĢen eseri AĢk-ı Memnu‟nun bir 

özel/ticari kanalda –Kanal D- dönemi yansıtma kaygısı taĢımaksızın, günümüz 

Ġstanbul‟unu eğlence, alıĢveriĢ, otel gibi mekânlarını da içerecek Ģekilde dizi olarak 

çeken ürünü ile sınırlanmıĢ, tarihsel süreç içerisindeki değiĢim ve dönüĢümün 

görülebilmesi için de roman, TRT‟de ve Kanal D‟de yayınlanan dizi kıyaslamalı olarak 

analiz edilmiĢtir.  

 

ÇalıĢma üç ana bölümden oluĢmaktadır: Birinci bölümde, Türkiye‟de medya 

sektörünün geliĢimi ülkedeki ekonomi-politik geliĢmeler paralel olarak ele alınmıĢtır. 

Ġkinci bölümde, medyayı değiĢik açılardan analiz eden temek iletiĢim kuramları 

özellikle ekonomi-politik ve kültürel çalıĢmalar aktarılmıĢtır. Üçüncü bölümde ise Post-
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fordizm sonrası geliĢme gösteren tüketim toplumu ve tüketim kültürü kuramlarına yer 

verilmiĢ; Türkiye ve medya sektörü ile etkileĢimi irdelenmiĢtir. 

 

Neo-liberal politikalar 1980‟ler sonrasında sadece Türkiye‟de değil tüm dünyada 

Amerika‟nın baĢı çektiği (makro) yeni iktisat politikalarının hayata geçirildiği yıllardır, 

Amerika‟da Ronald Reagan, Ġngiltere‟de Margaret Thatcher ve Türkiye‟de de Turgut 

Özal‟la sembolleĢmiĢtir. Ulus-devletlerin korumacı ve piyasayı düzenleyici modelleri 

terk edilmiĢ; ithal ikameci sanayi politikalarının yerini dıĢa açık, gümrük duvarlarının 

kaldırıldığı ve serbest piyasa ekonomisinin genel kabul gördüğü bir iktisat anlayıĢı 

egemen olmuĢtur. Neo-liberalizm, IMF ve Dünya Bankası‟nın yapısal uyum kredileri 

ile az geliĢmiĢ ülkelerde uygulama alanı bulduğu, Türkiye‟de 24 Ocak 1980 kararlarıyla 

gündeme gelirken, 12 Eylül askeri darbesiyle de ülkedeki tüm sol düĢünce akımlarının 

ve örgütlenmelerinin iyice baskılandığı; böylelikle yeni politikalar için toplumsal 

muhalefetin baĢtan yok edildiği Neo-liberalizm için yasal ve toplumsal zemin 

hazırlanmıĢtır. 

 

Tüm dünyada esen böylesi değiĢim rüzgarları kuĢkusuz her yerde olduğu gibi 

Türkiye‟de de medya sektörünü etkilemiĢ, yayıncılık alanında yapısal dönüĢümlere yol 

açmıĢtır. 1980‟lerin makro politikalarının bir sonucu olan söz konusu dönem “iletiĢimin 

on yılı” veya “enformasyonun on yılı” olarak adlandırılır, dönemin böylesi bir 

kavramsallaĢtırmayla anılmasının nedeni ise yeni iletiĢim (ve enformasyon) 

teknolojilerinin kullanımının yaygınlaĢmasıdır (Kejanlıoğlu, 2004: 19-20). Böylelikle 

dönemin baĢbakanı Turgut Özal‟ın “telefonu ve yolu olmayan köy kalmayacak” Ģiarıyla 

yola çıkılmıĢ ve iletiĢim teknolojilerinin alt yapısını tüm ülke çapında 

yaygınlaĢtırılmıĢtır. Yine aynı baĢbakan döneminde yeni iletiĢim politikaları da hayata 

geçirilmiĢ, yayıncılık alanında TRT aracılığıyla devletin tekelinde olan radyo ve 

televizyon kurma ve yayın yapma olanağı özel/ticari müteĢebbislere de tanınmıĢtır. Ne 

var ki bu geliĢme gerekli yasal düzenlemeler yapılarak değil, kendi oğlunun da ortağı 

olduğu bir Ģirket tarafından yurt dıĢından ilk televizyon yayınlarının Türkiye‟de 

izlenecek Ģekilde uydudan yayınlanması yoluyla de facto Ģekilde baĢlatılmıĢtır. Yasal ve 

eĢitlikçi bir düzenleme ile ticari yayıncılık baĢlamadığı için de daha sonraki medya 

kuruluĢları sermaye ve politika kıskacı ile pazar dinamiklerini önceleyen bir yayın 
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politikası yapmak durumunda kalacaklardır. ĠĢte bu nedenle de 1990‟ların medya 

çalıĢmaları veya iletiĢim araĢtırmalarında tekelleĢme ve ticarileĢme olmak üzer iki temel 

soruna odaklanılmaktadır: 

 

Türkiye‟de yayıncılığın bir sektör olarak geliĢimi 1960‟lara kadar uzansa da asıl yapısal 

dönüĢümler ve küreselleĢmenin medya sektöründe de yansımalarını bulması 1990‟lı 

yıllardadır. Türkiye‟de 1980 sonrasının medya politikaları gerçekte uluslararası 

düzlemde hayata geçirilmeye çalıĢılan neo-liberal iletiĢim politikalarının Türkiye‟de 

etkileri olarak değerlendirmek yanlıĢ olmayacaktır. Devlet tekelindeki yayıncılık özel 

teĢebbüslere de açılırken medya kuruluĢları aynı zamanda tekstil, bankacılık, enerji gibi 

hayli farklı alanlarda sermayeye sahip iĢ adamlarının sahipliğine geçmiĢtir. Bu süreç 

içerisinde ise devlet tarafından sektörü düzenleyen veya kısıtlayan herhangi bir yasal 

düzenleme de yapılmamıĢtır. 2000‟li yıllarda medya sahipliğinde Uzan ve Doğan grubu 

egemenliği kırılıp siyasal iktidara yakın yeni medya sahipleri ve grupları yaratılırken 

gerçekte buna olanak sağlayan da 1990‟larn baĢındaki düzenlemenin olmaması ve adil, 

eĢitlikçi bir medya düzenlemesinin alt yapısını kurulmamıĢ olmasıdır.    

 

KuĢkusuz Türkiye‟de yayıncılık alanında yaĢanan bu geliĢmelerin hiçbiri tesadüfî 

olaylar değildir, dünya bağlamından da kopuk değildir. Dahası 1980 öncesi kamusal 

yayıncılık açısından bir altın çağ ve 1980 sonrası tümüyle ticarileĢmenin baĢlangıcı da 

değildir. Burada altı çizilmeye çalıĢılan Türkiye‟deki medya sektörünün sermaye 

giriĢinin 1980 sonrası değiĢen makro siyasi geliĢmelerle yani ülkenin liberalleĢme 

politikalarına paralel bir seyir izlediğidir. Medya sektörüne sanayinin farklı kollarından 

sermaye giriĢi önce gazete satın almalarla yani yatay tekelleĢmelerle baĢlamıĢ daha 

sonra televizyon kanalı da kurma, dağıtım Ģirketi de kurma gibi medya sektöründeki 

etkinlik alanını geniĢleterek yani çapraz tekelleĢme ile devam etmiĢtir. 

 

1990‟lara gelindiğinde ise kamusal yayıncılıkta baĢı çeken Ġngiltere ve Fransa gibi 

ülkelerde bile kamusal yayıncılığın ticari olmayan ve piyasa dinamiklerine bağlı 

kalmaksızın eğitsel, kültürel ve kamu yararı güden bir yayıncılık politikasını takip 

edebilmesine olanak tanıyan kamu kaynakları önemli oranda kısılmıĢtır. Yayın 

politikalarını Ģekillendiren dünyayı iki bloka ayıran, Soğuk SavaĢ döneminin ideolojileri 
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hızla küreselleĢmekte olan dünyada terk edilirken, yeni iletiĢim teknolojileri ile oluĢan 

yeni medya ortamında kamusal yayıncılık modeli de hayli gözden düĢmüĢtür.  

 

Sosyal bilimlerde 1980 sonrasında önem kazanan ve hakkında bilimsel çalıĢmaların 

arttığı bir baĢka alan ise tüketim olgusu ve tüketim toplumu kuramlarıdır. Tüketim 

olgusunu ele alan çalıĢmaların çoğunluğu eleĢtirel bir yaklaĢımla tüketimden örtük veya 

açık olarak ideolojik bir yönelim olarak söz etmekte; tüketmenin kendisinden ziyade 

ona atfedilen değer ve anlamları irdelemeye çalıĢmaktadır. Tüketimi ve analitik olarak 

da tüketim kültürünü tarihsel süreç içerisinde ele alan çalıĢmalar da çok azdır. Bu 

yönelimin temel nedeni ise tüketim kültürü ve tüketim toplumunun geç kapitalizmin 

ekonomik, politik ve toplumsal/kültürel oluĢumlarına bağlı olarak ortaya çıkan bir 

oluĢum olarak görülmesidir. Bununla birlikte tüketim kültürü ve tüketim toplumunu 

kapitalizmin geliĢme aĢamalarından bağımsız ele almak da eksik ve yanıltıcı bir bakıĢ 

olacaktır; bu çalıĢmada da benimsenen yaklaĢıma göre tüketim toplumu kapitalizmin 

uzun dönemli tarihsel geliĢmelerin bir ürünü ve kapitalizmin her aĢamasında var 

olagelen bir süreçtir. Böyle bir toplum kapitalizmin ve üretim iliĢkilerinin tarihinde 

monolitik bir olgu olarak kalmamıĢ aksine, sürekli biçim değiĢtirmiĢtir (Yanıklar, 2006: 

29).   

 

Tüketim kültürü üzerine geliĢtirilen kuramlar üç ana gruba ayrılarak ele alınmaktadır 

(Featherstone, 2005: 36-37):  

1. Tüketim kültürü maddi kültürün tüketim malları, alıĢveriĢ alanları/mekânları 

Ģeklinde büyük miktarlarda birikmesine yol açan kapitalist meta üretiminin 

geniĢlemesine dayanmaktadır. 

2. Daha sosyolojik bakan ikinci perspektife göre tüketim mallarından elde edilen 

doyumun, doyum ve statünün enflasyon koĢulları altında farklılaĢan 

sergilenmesine ve korunmasına bağımlı olduğu bir sıfır toplam oyunundaki 

ürünler eriĢimin toplumsal olarak yapılanmıĢ olmasıyla ilgili olduğunu kabul 

eder. 

3. Farklı yollardan ve çeĢitli Ģekillerde dolaysız bedensel tahrik ve estetik hazlar 

yaratan, tüketicinin kültürel hayalinde ve tikel tüketim alanlarında coĢkuyla 
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karĢılanan duygusal hazlar, rüyalar ve arzular meselelerini sorunsallaĢtıran 

çalıĢmalar.    

 

Bu çalıĢmada da daha çok üçüncü kategoride yer alan ve iletiĢim çalıĢmalarında 

referans gösterilen düĢünürlerden yararlanılmıĢtır. Bocock (1997: 26-27) kentlerde 

yaĢayan insanların birey olma kaygılarını ele almaktadır. Modern tüketim kalıplarının 

bir ölçüde, Ģehir ve onların banliyölerinden oluĢan metropollerde yaĢamanın bir sonucu 

olarak ortaya çıktığını belirtir. Sözkonusu tüketim örüntüleri Simmel‟in çalıĢmalarında 

da vurgulandığı gibi, “kendisini ele geçirmeye çalıĢan toplumsal güçler karĢısında, 

varlığının özerkliğini ve bireyselliğini koruyabilme” endiĢesi içinde olan “sosyo-

teknolojik bir mekanizma -yani metropol- tarafından sıradanlaĢtırılıp, yıpratılmaktan” 

kaçınma gereksinimi duyan, yeni bir çeĢit bireyin doğmasına sebep olmuĢtur. Kent 

yaĢamı içerisinde bir tarza sahip olma bilinci yani bir taraftan belirli sosyal gruplara 

aidiyet ve bu gruba özgü kimliği taĢıma diğer yandan da bireysel özgünlüğü de 

yansıtabilecek tarzda bir tüketim ideolojisini yansıtır.  

 

ĠĢte tüketimin veya tüketim mallarının taĢıdığı bu sembolik ve ideolojik anlamlar 

tüketim kültürünün hayli önemli bir boyutunu oluĢturur. Kapitalizmin ilk dönemlerinde 

bireylerin kimlikleri tüketim kalıpları üzerinden kurulmaz, kentteki insanların gündelik 

yaĢamı da iĢ hayatındaki rollerinin baskısı altındadır: maden iĢçisi olmak, çiftlikte 

çalıĢmak veya fabrika makinisti olarak iĢ görmek çekirdek bir toplumsal kimlik 

sağlamaktadır. Yirminci yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise insanlar iĢ yerinde 

edindikleri kimliklerinin ötesinde –evde, sporda ve eğlencede- yaĢamlarının farklı 

alanlarında da anlamlandırma veya kimlik kurmak istemektedir. KüreselleĢmenin ivme 

kazandığı ve dünyanın her yerinde hissedilmeye baĢladığı yirminci yüzyıl sonu ile yeni 

yüzyılın baĢlangıcında kapitalizm içerisinde kimlikler artık bireylerin tüketim örüntüleri 

aracılığıyla kurulmaktadır.     

 

Tüketim kültürü, günümüz toplumlarının belirgin bir özelliği olarak karĢımıza çıkarken 

Baudrillard‟a göre piyasadaki ürünler sadece insan ihtiyaçlarıyla iliĢkilendirilebilecek 

bir kullanım değeri ve mübadele değerine sahip değildir. DüĢünüre göre metaların 

kitlesel üretimi yönündeki hamlenin temel görünümü Ģudur. Kapitalizm koĢullarında 
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malların orijinal “doğal” kullanım değerinin mübadele değerine tabi kılınması metanın 

Saussure‟cü anlamda bir gösterge; yani anlamı öz-göndergesel bir gösterenler sistemi 

içerisinde keyfi olarak belirlenen bir gösterge haline gelmesiyle sonuçlanmıĢtır. Böylesi 

bir bakıĢla da tüketim, kullanım değerlerinin tüketim değeri olarak anlaĢılmalıdır 

(Featherstone, 2005: 143).    

 

Baudrillard‟a göre sahip olunan araçlar, bireylerin fiziksel ihtiyaçlarını karĢılamanın 

ötesinde statülerini tayin edici, diğer insanlar nezdinde itibarını belirleyici bir noktaya 

eriĢmiĢ durumdadır. “Yerinin doldurulamaz olduğu nesnel iĢlev alanının dıĢında, kendi 

anlam alanının dıĢında nesne, gösterge değerini kazandığı yan anlamlar alanında 

neredeyse sınırsız biçimde baĢka nesnelerle yer değiĢtirebilir hale gelir. Örneğin, eve 

alınan bir çamaĢır makinesi sadece mutfak eĢyası olarak hizmet etmemekte daha farklı 

anlamlar da taĢımaktadır. Onu kullanan bireylere konforun ötesinde bir itibar da 

sağlamaktadır. Tüketimin alanı tam olarak iĢte bu ikinci alandır. Bu alanda her tür 

nesne, anlam verici öğe olarak çamaĢır makinesinin yerine geçebilir. Simgelerin 

mantığında olduğu gibi, göstergelerin mantığında da nesneler artık hiç bir iĢleve ya da 

tanımlı bir ihtiyaca bağlı değildir. Bu tam olarak nesnelerin baĢka bir Ģeye cevap 

vermesindendir. Ġster toplumsalın mantığı ister arzunun mantığı olsun, bu baĢka Ģeye 

nesneler hareketli ve bilinçdıĢı anlamlandırma alanı olarak hizmet eder” (Baudrillard, 

2004: 89).  

 

Bu çalıĢmada da AĢk-ı Memnu dizisinde anlatılan ana olay ve karakterlerin 

kimliklerinin değiĢen dönüĢen anlamları Türkiye‟nin ekonomi-politik ve toplumsal 

yapısındaki değiĢmelere bağlı olarak, tüketim kültürü bağlamında irdelenmeye 

çalıĢılmıĢ ve roman, TRT‟de yayınlanan dizi ile Kanal D‟de yayınlanan dizi arasında 

olay akıĢı, karakterler, karakterlerin giyim-kuĢam ve süslenme kodları, ulaĢım araçları, 

mekan kullanımı ve medya ile iliĢkileri bağlamında yapılan kıyaslamalı analizde 

anlamlı farklılıklara ulaĢılmıĢtır. 

 

Öncelikle TRT‟de 6 bölüm olarak yayınlanan dizi Kanal D‟de 79 bölüm olarak 

yayınlanmıĢtır, 2008 ve 2009‟lu yıllarda var olan bir yayıncılık politikası olarak dizi 

aralarına alınan reklamlarla dizinin izlenme saati hayli uzatılmıĢtır. Ġzlenme oranı 
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yüksek diğer dizilerde de olduğu gibi ana haber bülteninden hemen sonra geçen 

haftanın hayli uzatılmıĢ –yaklaĢık 1 saat- bir özeti verilmekte daha sonra yeni bölüme 

geçilmektedir. TRT‟de yayınlanan dizideki karakterler ve olay akıĢı romana hayli sadık 

kalınarak oluĢturulurken Kanal D‟de durum farklıdır. Hem romanın anlatısındaki ana 

karakterlerin modern zamanlarda ve Ġstanbul‟da Boğaz kenarında bir villada yaĢayan 

üst düzey bir Burjuva sınıf aile mensuplarının gündelik yaĢam pratiğini yansıtmada 

baĢarılı Ģekilde eğlenme alıĢkanlıkları ve ilave edilen yeni karakterler ile yaĢanan yeni 

olaylar gereği dizinin süresi hayli uzun tutulmuĢtur. Anlatının bu denli uzatılmasına yol 

açan olaylar ise daha çok aĢk ve çatıĢma iliĢkileri olmuĢtur. Türkiye‟deki liberal 

politikalar ve muhafazakar yapıdaki esnemeleri paralel kadın erkek arasındaki aĢk 

iliĢkilerinin daha özgür yaĢandığı görülse de dizinin anlatısı yine muhafazakar 

değerlerle kapanmaktadır.  

 

Dizinin ana karakterlerinden olan Adnan Bey roman veya TRT‟deki dizide olduğu gibi 

Düyunu Umumiye‟de memur veya günümüz koĢulları içinden bakıldığında bir kamu 

kuruluĢunda devlet memuru değildir. Çünkü üst düzey devlet memuru olması 

durumunda böylesi bir üst sınıf yaĢamı kurabilmeleri hayli zor olacaktır. Adnan Bey 

uluslararası iĢ yapabilen Ģirketleri olan bir iĢ adamıdır. Dolayısıyla içe kapanık ve sosyal 

yaĢamı olmayan bir karakter değildir; bu nedenle de iĢ yaĢamında muhtelif entrikalar ve 

çatıĢmalar ile dizide gerilim artırılabilmektedir. Aile üyeleri sınıfsal konumlarına uygun 

Ģekilde iĢ adamlarına özgü kulüplere veya üst gelir grubuna mensup insanların 

gidebileceği eğlence mekânlarına gitmekte, giyim kuĢam alıĢkanlıkları ve süslenme 

kodları da yine aynı sınıfsal aidiyeti yansıtır bir kimliğe sahiptir.   

 

TRT‟deki dizi romanla aynı dönemi canlandırma amacı taĢıdığı için fayton ve kayık 

temel ulaĢım araçları olarak kullanılmakta ve aralarında da bir farklılık 

görülmemektedir, Kanal D‟deki dizide ise Bocock‟un (1997) kullandığı gösteriĢçi 

tüketim kavramıyla benzer tarzda BMW, Jaguar, Mini Cooper markaları ile Jeep tarzı 

lüks otomobiller kullanılmaktadır. Dizide otomobillerin kullanımı, sosyal yaĢam ve 

eğlence mekânları ile hanelerdeki mobilya, tül perde ve döĢemelerde ürün yerleĢtirme 

tekniğiyle reklam yapılmaktadır. Bu nedenle de otomobil ve mekân çekimlerinde 

özellikle geniĢ açı çekimler yapılmaktadır. Ürün yerleĢtirme aracılığıyla reklamveren 
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firmalar ayrıca aralarda da reklam vererek markalarının duyurumunu artırmaktadır. Dizi 

reklam sektörüyle yakın iliĢkiler kurmuĢtur. Dizinin ilerleyen bölümlerinde iki kadın 

karakter, Bihter ve Firdevs Hanım‟ın giysileri konfeksiyondan farklılaĢarak özel 

tasarımcılar tarafından hazırlanmaya baĢlamıĢtır ve bu tasarımcılar sonlara 

yaklaĢıldığında bir önceki dizide kullanılan giysinin temizliğinin hangi deterjanla 

yapıldığını tanıtmaya baĢlamıĢlardır.  

 

Karakterlerin kullandığı parfüm, makyaj malzemeleri ve ayakkabı firmaları sponsor 

olurken gazetelere verdikleri röportajlarda satıĢlarındaki artıĢtan söz etmektedirler. 

Böylelikle Kanal D‟ye yayınlanan dizi, roman ve TRT‟deki dizi ile kıyaslandığında 

mobilya, dekorasyon, tül-perde, konfeksiyon, ayakkabı ve kozmetik gibi diğer 

sektörlerle de yakın bir iliĢki içinde olmuĢ, ekonomi-politik açıdan medyayı analiz 

edenlerin iĢaret ettiği gibi yapımcı Ģirket dizinin üretim aĢamasında ticari iliĢkilerini hep 

canlı tutmuĢtur. Karakterlerin özellikle Bihter, Firdevs Hanım ve Behlül olmak üzere 

ana karakterler üzerinde kurduğu kimliklerden hareketle de tüketim kültürünü 

dolaĢımda tutacak bir tarzda olay akıĢını uzun bir zamana yayarak sürdürmüĢtür. 

Sözkonusu karakterler hem romanda hem de TRT‟deki dizide giyim-kuĢam ve 

süslenmekten baĢka yaĢamda farklı amaçları ve kaygıları olmayan, insani zafiyetleri 

fazla olan ve sahip oldukları değerlerle de hayli eleĢtirilen karakterlerdir. Bihter‟in 

kendinden hayli büyük olan Adnan Bey ile evlilik yapmasının nedeni tüketim odaklı 

lüks bir yaĢam sunma olanağıdır. Bihter‟in bu tutumu hem roman hem de TRT‟deki 

dizinin temel eleĢtiri noktasıdır. Bihter hem romanda hem de TRT‟deki dizide sembolik 

bir karakterdir ve her ki eserde de yapılmaya çalıĢılan kendi dönemi içerisinde 

toplumsal değiĢim ve dönüĢümü sorgulamadır. Toplumdaki dönüĢüme bağlı olarak 

sadakat, vefakârlık, dürüst olma gibi insani değerler olumlanmakta ve bunun aksi 

değerlere sahip karakterler eleĢtirilmektedir.   

 

Kanal D‟deki ana karakterler roman referans alınarak oluĢturulmuĢtur. 2000‟li yılların 

Ġstanbul‟unu ve Türkiye‟sinin ekonomik, politik ve kültürel atmosferini yansıtır. Roman 

ve TRT‟de olduğu gibi tüketmek yadırganan ve yargılanan bir değer değildir. Aksine 

diğer kitle iletiĢim araçlarının da desteğiyle hayli sempatik gösterilmekte, genç, güzel ve 

Ģıklıklarıyla özenilmesi gereken karakterlerle özdeĢ bir kimliğin kurulması teĢvik 



160 
 

edilmektedir. Örneğin, gazeteler “Bihter gibi giyinmek için” kime ve nereye 

baĢvurulması gerektiğini defalarca haber yaparken, oyuncunun gerçek adı olan Berem 

Saat değil “Bihter” olarak dizideki kimliğini kullanmaktadır. Tüketim kültürü 

çalıĢmalarında iĢaret edildiği gibi gerçek yaĢamdan değil, medyada kurulan sanal bir 

dünyadan kimlik inĢasına yöneltmekte, bunu yaparken de kozmetik, ayakkabı, çanta ve 

konfeksiyon firmalarının sadece ürünü değil dizi karakterlerinin kimliğini de kullanarak 

pazarlamakta, toplumda tüketim bir norm olarak yaygınlaĢmaktadır. Kanal D‟deki 

dizide ticari bakıĢ açısı o kadar egemendir ki tüm dizi boyunca romana kıyasla ana ve 

yan olaylarla farklılaĢma ve karakterlerin sahip olduğu değerler açısından yargılamanın 

özenilecek bir karaktere dönüĢtürülmesine kadar değiĢmesine karĢın dizinin finali yine 

muhafazakâr yapının sürekliliğine dönük olarak kapatılır. Böylelikle ne kanal ne de 

yapımcı Ģirket Türkiye‟nin kültürel yapısında erkeğin aksine kadının aldatmasını hoĢ 

görmeyen yapısına aykırı bir mesaj vermez. Daha sonraki yayınlar da tehlikeye 

atılmamıĢ olur.     

 

AĢk-ı Memnu romanı ve romana hayli sadık kalınarak çekilen TRT dizisinde toplumsal 

değiĢim sembolik karakterler olarak Bihter ve Behlül aracılığıyla sorgulanmakta, 

modernleĢme eleĢtirisi değil tüketim tutkusu ile sadakat, vefa, kültürlü insan olma, 

sanatsal zevklere sahip olma gibi değerlerin uzağına düĢme modernleĢme sürecinde 

eleĢtirilen boyutlar olarak karĢımıza çıkmaktadır. 2000‟li yıllarda artık liberalleĢme ve 

küreselleĢme politikalarının etkilerinin görülmeye baĢlandığı Türkiye‟yi yansıtan Kanal 

D dizisinde olayların akıĢında ve karakterlerin yaĢam tarzında liberalleĢme görülmekte 

ancak yapımcı Ģirket ve özel TV kanalı olan Kanal D tarafından tüketim toplumuna 

geçiĢ eleĢtirilen bir dönüĢüm değil aksine daha çok tüketilerek yeniden üretilmesi 

gereken bir sistem olarak yaygınlaĢtırıldığı görülmektedir.    

5.2. Öneriler 

Bu tez çalıĢmasında Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan AĢk-ı Memnu 

romanının farklı tarihsel dönemlerde ve özellikle Türkiye açısından önemli ekonomik 

ve toplumsal dönüĢümlerin yaĢanmakta olduğu zaman dilimlerinde dizi olarak 

çekilmesi ele alınmıĢ ve dizideki sembolik anlamların toplumsal yaĢamdaki karĢılıkları 

sorgulamıĢtır. Türkiye yirminci yüzyılın devamında yeni bir yüzyıla Neo-liberal 

politikalarla geçiĢ yaparken, Ġslami referanslara sahip bir parti üçüncü kez genel 
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seçimleri kazanarak siyasal iktidarda yerini almıĢtır. Böylesi bir ortamda bir yandan 

muhafazakarlaĢma söylemleri artarak bu konuda yapılan güncel çalıĢmalardan hareketle 

tartıĢmalar yapılırken diğer yandan da tez konusu özelinde yapılan araĢtırmada hem 

cinselliğe değin bulgular “muhafazakarlaĢıyor muyuz?” sorusunu daha derinlikli 

tartıĢmaya yöneltecek bir noktaya taĢımıĢ hem de tüketim kültürünü empoze eden tarzda 

temsillerin romana ve TRT‟deki diziye kıyasla daha yoğun yer aldığı gözlenmiĢtir. 

Dolayısıyla televizyon dizilerinin sembolik anlamları ile ülkedeki politik iklim ve 

toplumsal dönüĢüm arasındaki iliĢkinin daha fazla tartıĢılması gerekmektedir. 

 

Türkiye, 1980 sonrasında izlenen ve Turgut Özal ile özdeĢleĢen liberal politikalar 

sonucunda büyük bir değiĢim geçirmiĢ ve bu değiĢim kültürel ürünlere de yansımıĢtır. 

1980 darbesini izleyen ağır yasaklar döneminden sonra bir “serbestlik” ve “özgürlük”  

ortamı oluĢmuĢ, Amerika BirleĢik Devletleri ve Avrupa‟da popüler olan çok sayıda 

yabancı derginin Türkçe versiyonları basılmıĢ, cinsel içerikli yayınlarda artıĢ gözlenmiĢ 

ve bir süre sonra da özel radyoların ve televizyonların kurulmasının önü açılmıĢtır. 

Dönemi ilginç kılan Ģudur: 5000‟e yakın kiĢinin silahlı saldırılarla öldürüldüğü 1975-

1980‟li yıllarda benzer bir serbestlik gerçekleĢmiĢ olsa, bu radyo ve televizyonların 

adlarının o zaman popüler olan basılı materyallere bakılarak Dev-Sol FM, Radyo Ülkü, 

Mücahit FM, KurtuluĢ TV, vb. olacağını tahmin etmek mümkündür. Bu ortamların 

yayın içeriklerinin de Ģimdiki gibi ağırlıkla müzik formatlı olmayacağını ve kısa bir süre 

sonra da aralarında çatıĢma çıkacağını tahmin etmek yanlıĢ olmayacaktır. 1980 -1990 

arası ne yaĢanmıĢtır da bunca serbestlik sağlanmasına rağmen çatıĢma ortamına 

dönülmemiĢ, sistem karĢıtı radikal söylemler medyada yer almamıĢtır? Bu tezde 

anlatılan değiĢimler, yani tam anlamıyla bir tüketim toplumuna dönüĢülmesinin bundaki 

payı daha fazla kültürel ürün ele alınarak irdelenebilir.  

 

Soğuk SavaĢın sosyalist bloğun yenilgisiyle sona ermesi ve diğer büyük söylemler gibi 

Marksizm‟in popülerliğini yitirmesinin de tüketim toplumuna giden yolu açıp açmadığı 

incelenmeli, sisteme zarar verecek veya sisteme alternatif üretebilecek radikal 

söylemlerin bitiĢi ile “özgürlük” döneminin baĢlaması arasındaki eĢ zamanlılık ele 

alınmalıdır. EĢ değiĢle, sistem karĢıtı söylemler popülerliğini yitirdiği ve sisteme ciddi 

bir tehdit oluĢturmadığı için mi bu kadar “özgür” olunmuĢtur?  
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Bu çalıĢmada izleyici veya alımlama araĢtırması yapılmamıĢ, roman ve diziler 

sosyolojik bir bakıĢla analiz edilmiĢtir. DeğiĢen ve dönüĢen tüketim örüntülerinin 

dolayısıyla da Türkiye‟de tabakalaĢma bağlamında dizi-tüketici kimliğinin daha 

derinlikli bir irdelemesi için AĢk-ı Memnu dizisine iliĢkin alımlama çalıĢması hayli 

faydalı olacaktır. 

 

Ġzleyicilerin tüketime yönlendirilmesinin sadece AĢk-ı Memnu dizisiyle sınırlı 

olmadığının ortaya çıkarılması için de farklı dizilerle kıyaslamalı çalıĢılması yayıncılık 

politikasının daha net tartıĢılması için katkı sağlayıcı olacaktır. 

 

Medya politikalarının pazar dinamiklerine bağlılığının yapımcı Ģirketler ile reklam 

verenler arasındaki iliĢkisini irdeleyen örgütsel ve ekonomi-politik çalıĢmaları, 

yayıncılığın hayli ticarileĢtiği bir ortamda anlamlı olacaktır. 
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Ekler 

TRT ve Kanal D‟deki Dizilerde Olayların AkıĢı  

BÖLÜM NO KANAL D’DE YAYINLANANANAġK-I MEMNU  

SÜ

RE 

1 

A
N

A
 O

L
A

Y
 

Firdevs Hanım‟ın kızı Peyker‟in Nihat Bey ile 

düğünü 

1
5
 D

A
K

ĠK
A

 

Y
A

N
 O

L
A

Y
 

*Peyker‟in düğün hazırlıkları, Behlül‟ün 

Paris‟den dönüĢü, *Nihat‟ın ailesinin Peyker‟le 

evlilik sözleĢmesi yapması konusundaki 

ısrarları, *Ziyagil köĢkünde çalıĢanların 

Peyker‟in düğünü ve Firdevs Hanım hakkındaki 

yorumları, *Nihal‟in baygınlık geçirmesi, 

*Firdevs Hanım‟ın Nihat‟dan Peyker‟in haberi 

olmadan para alması, *Adnan Bey‟in Bihter‟e 

evlilik teklif etmesi. 

6
6
 D

A
K

ĠK
A

 

2 

A
N

A
 O

L
A

Y
 

Bihter ve annesi Firdevs hanımın, Ziyagil ailesi 

ile tanıĢtırılması, Adnan Bey‟in kızı Nihal‟in 

Bihter ile planladığı evliliğine verdiği tepki. 

3
8
 D

A
K

ĠK
A

 

Y
A

N
 

O
L

A

Y
 

*Firdevs hanımın yaĢadığı ekonomik sıkıntılar, 

4
3
 

D
A

K

ĠK
A

 



164 
 

*Nihal‟in ve Behlül‟ün aralarındaki 

uyumsuzluk, *Nihat ve Peyker‟in balayı öncesi 

anlaĢmazlıkları, *Deniz hanımın Adnan beyin 

kararı sonrası tepkisi 

3 

A
N

A
 O

L
A

Y
 

Adnan Bey ve Bihter‟in evlilik kararlarına aile 

fertlerinin tepkileri, ikna süreci  

2
7
 D

A
K

ĠK
A

 

Y
A

N
 O

L
A

Y
 

* Firdevs hanımın borçlarını kapatmak için 

kullanacağı senet tahsili, *Nihal‟in babasının 

evlilik kararına tepkileri, *Cemile‟nin BeĢir‟e 

olan ilgisi, *Ziyagil köĢkünün hizmetçilerinin 

izne çıkmaları, *Nihal ve kardeĢi Bülent‟in 

halalarına gitmeleri, *Bihter ve Adnan‟ın ikna 

sonrasında yemeğe çıkmaları, yemek sonrası 

eve dönüĢlerinde Nihal ve Behlül‟le 

karĢılaĢmaları 

4
5
 D

A
K

ĠK
A
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A
N

A
 O

L
A

Y
 

    Adnan Bey ile Bihter‟in nikâh hazırlıkları ve 

nikâh törenleri 

2
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A
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A

 

Y
A

N
 O

L
A

Y
 

*Adnan Beyin kızı Nihal‟e kendi yaptığı ahĢap 

portresini hediye etmesi.*Ahsen Hanıma 

yapılan günlük ziyaret, Matmazel‟in köĢkten 

ayrılma isteği, Nihal‟in bu duruma tepkisi, 

bayılması. BaĢta Adnan Bey‟in ve diğer aile 

fertlerinin Matmazel‟e tepkileri.*Ahsen 

Hanımın Adnan beyle Firdevs hanıma iliĢkin 

Ģüpheleri doğrultusunda yaptığı sohbeti 

5
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ĠK
A

 

5 

A
N

A
 

O
L

A
Y

 

   Adnan Bey ile Bihter‟in nikâh törenlerine 

gelen Hilmi Bey‟in evliliği engellemeye 

çalıĢması, Adnan Bey‟i Firdevs Hanım ve 

5
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D
A

K
ĠK

A
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kızları konusunda uyarması. 

Y
A

N
 O

L
A

Y
 

Firdevs hanım ile kızlarının tartıĢmaları, *KöĢk 

çalıĢanlarının nikâhta olan olayları konuĢmaları, 

*Cemile‟nin Firdevs hanımın küpesini çalması, 

suçu BeĢir‟e yüklemesi *Cemile‟nin BeĢir‟i 

Nihal‟den kıskanması, *Behlül‟ün  Hilmi Bey‟i 

ziyareti 

3
7
 D

A
K

ĠK
A

 

6 A
N

A
 O

L
A

Y
 

 Behlül‟ün, Adnan Bey ve Bihter ile tartıĢarak 

köĢkten ayrılması. Bu durumun Nihal ve Bülent 

üzerindeki etkileri.  

3
5
 D

A
K

ĠK
A

 

Y
A

N
 O

L
A

Y
 

*Aynur Hanım ile Firdevs Hanımın tartıĢmaları. 

*Nihat‟ın Adnan Bey‟in holdinginde iĢe 

baĢlaması. *Adnan bey ve Bihter‟in balayı 

planları. *Nihal‟in doğum günü hazırlıkları ve 

partisi. *Firdevs Hanımla kızı Peyker‟in köĢk 

ziyaretleri 

4
6
 D

A
K

ĠK
A

 

7 A
N

A
 O

L
A

Y
 

   Nihal‟in, Pelin ile diskoya gidebilmek için 

yalan söylemesi ve diskonun giriĢinde Behlül‟e 

yakalanması, Bu olayın magazin dergilerine 

konu olması 

1
5
 D

A
K
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Y
A

N
 O

L
A

Y
 

*Adnan Bey'in, Behlül‟ü konuĢmak için 

holdinge çağırması, *Firdevs hanım ve Peykerin 

balayı sonrası Bihter‟i ziyareti, *Bihter‟in Nihal 

ile Bülent‟in odalarını ayırması, *Firdevs 

hanımın Ziyagil ailesini hafta sonu yemeğe 

çağırması, *Bülent ile Bihter‟in yakınlaĢması. 

7
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O
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A
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   Firdevs Hanımın birikmiĢ borçlarını ödemek 

için çözüm arayıĢları, Bihter‟in ise annesi 

Firdevs hanımın Adnan Bey‟den borç almasını 

4
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engellemek istemesi 

Y
A

N
 O

L
A

Y
 

    *Nihal‟in, Bihter tarafından yeniden 

düzenlenen odasına verdiği tepki,*Firdevs 

hanımın borçları nedeniyle Hilmi Önal ile 

girdiği diyaloglar ve yalısının satıĢı, *Nihal‟in 

yalan söyleyerek gittiği diskoyu Adnan Bey‟e 

itirafı ve Adnan Beyin aile fertlerine tepkileri, 

*Firdevs hanımın trafik kazası geçirdiğinin 

duyulması 

3
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    Firdevs hanımın geçirdiği trafik kazasının 

duyulması ile aile fertlerinin geçirdikleri 

sarsıntı. 

6
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A
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* Kaza sonrası Behlül‟ün Bihter‟e moral vermek 

istemesi, Nihal‟in bu durumdan hoĢnut 

olmayarak tavırlı davranıĢı, Behlül ile 

tartıĢması, barıĢma diyalogları *Peyker‟in 

kazadan Hilmi Önal‟ı sorumlu tutarak satılan 

yalıyı yakma giriĢimi, *Peyker ve Bihter‟in 

annelerine iliĢkin geçmiĢ anımsamaları, 

*Bihter‟in annesi ile yaĢadığı geçmiĢ olaylara 

iliĢkin piĢmanlıkları ve hastane odasında ona 

verdiği tepki  

2
1
 D

A
K

ĠK
A

 

10 

A
N

A
 O

L
A

Y
 

Kaza sonrasında Firdevs hanımın Ziyagil 

köĢküne yerleĢecek olması nedeniyle, Bülent‟in 

basketbol maçı için Ankara‟ya gidemeyen 

Bihter‟in Behlül ile evde kalması, Behlül‟e 

gösterdiği yakın ilgi.  
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* Firdevs Hanımın Borçlarının Adnan Bey 

Tarafından Kapatılması, *Ziyagil Ailesinin 

Firdevs Hanım'ın iyileĢmesini evde yemekle 

kutlaması, *Firdevs  KöĢkünde Yapılan Oda 

Hazırlıkları Ve Yoğun Bakımdan Çıkan Firdevs 

3
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A
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A
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Hanımın Odaya YerleĢtirilmesi *Aynur 

Hanımın Tavrı Nedeniyle Hilmi Önal‟ı Terk 

Etmek Ġstemesi *Eski Sevgilisinin Firdevs 

Hanımı Ziyareti Ve Reddedilmesi *Bülent‟in 

Basketbol maçı Ġçin Adnan Bey, Matmazel, 

Nihal ve BeĢir‟in Ankara‟ya gitmeleri *Firdevs 

hanımın evinin boĢaltılması, *Cemile‟nin 

BeĢir‟in odasındayken Nesrin‟e yakalanması, 

Nesrin‟in annesi ġayeste‟ye bu olayı anlatması 

11 

A
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A
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L
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Y
 

Ziyagil köĢküne yerleĢen Firdevs hanımın 

köĢkte söz sahibi olmaya baĢlaması, Bihter‟in 

hamileliğini Adnan Bey‟den önce annesi 

Firdevs hanım ve Peyker‟le paylaĢması, bu 

durumun Adnan Bey tarafından duyulması 

3
2
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A
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ĠK
A

 

Y
A

N
 O

L
A

Y
 

*Ankara dönüĢü Adnan Bey ve çocuklarının 

Matmazel Deniz hanımla Firdevs hanımın 

odasını ziyaretleri *BeĢir ve Cemile‟nin Nihal‟i 

okuluna bırakıp alıĢveriĢe çıkmaları, Cemile‟nin 

BeĢir‟e, BeĢir‟in Nihal‟e olan ilgisi *Peyker ve 

Bihter‟in Firdevs hanımın müzayede de satıĢa 

çıkarılacak olan eĢyalarını belirlemesi *  Hilmi 

Önal‟ın eĢi Aynur hanımın öncesinde yarattığı 

baskıyla Nihat'ın iĢyerini ziyareti, onu tekrar 

yanına almak istemesi ve reddedilmesi *Firdevs 

hanımın yeni odasını benimsemesi, sık gelen 

misafirleri, kurĢun döktürmesi, kuaför çağırması 

*BeĢir konusunda ġayeste‟nin kızı Cemile ile 

konuĢması * Behlül‟ün, Firdevs hanımın geçmiĢ 

yaĢantılarını okul arkadaĢından duyması  
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Bihter‟in hamile olduğunu Adnan Beyin 

duyması, hamileliğin devamına iliĢkin Bihter ile 

Adnan beyin farklı görüĢte olmaları, Bihter‟in 

bebeği aldırması ve Adnan beyin tepkisi. 
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Peyker ve Nihat‟ın da katıldığı Ziyagil ailesi ile 

5
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yenen akĢam yemeği *Behlül‟ün Peyker‟e yakın 

ilgisinden Nihat‟ın rahatsızlığı, sonrasındaki 

tepkisi * Behlül‟ün yemekte amcasının ölümüne 

iliĢkin aldığı haber, geçmiĢ anımsamaları, 

üzüntüsü *Katja‟nın BeĢire olan yakın ilgisi 

*Behlül ve Adnan Beyin cenazeye gitmeleri 

*Nihal‟in okulda vereceği piyano resitalinin 

sevinci * Cemile ve Katjanın kavgası, Katjanın 

olayları saptırarak Firdevs hanım ve Bihter ile 

paylaĢması, Bihter‟in mutfak çalıĢanlarını 

üzerine yaĢanan olaylar nedeni ile kovması 

*Adnan beyin bu duruma tepkisi, Bihter ile fikir 

ayrılığına düĢmeleri *Behlül‟ün yeni araba 

alması 

13 
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      Bihter‟in bebeği, Adnan Beyden habersiz 

aldırıĢına Adnan Beyin soğuk tutumu, evlilik 

kararını gözden geçirmesi, uzaklaĢmak için 

yurtdıĢı gezisi planlaması, son anda vazgeçmesi 

ve Bihter‟e geri dönmesi. 
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*Bihter‟in yatak odasının kapısını kilitleyerek 

Adnan Beyi odaya almayıĢı, Adnan beyin 

geceyi atölyede geçirmesi, *Elif'in Behlül ile 

tartıĢması *Matmazel Deniz hanımın Bihter ile 

yaptığı konuĢma (mutfak çalıĢanları ile olan 

iliĢkileri üzerine)* Bihter‟in Adnan Beyden özrü 

*ġayestenin BeĢir‟le Cemileye iliĢkin 

konuĢması, BeĢir‟in olumsu yanıtı *Bihter ve 

Behlül‟ün Nihal‟i okulundan alarak resital için 

kıyafet almaya çıkmaları  
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Nihal‟in cumartesi günü vereceği piyano 

resitalinin hazırlıkları ve aile fertlerinin hep 

birlikte resitale daveti 
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*Adnan Bey'in iĢ gezisinden vazgeçerek Bihter 
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ile birlikte eve dönmeleri *Behlül‟ün Elif‟e 

karĢı soğuk davranıĢları * Nihal‟in tüm mutfak 

çalıĢanları ile birlikte ev fertlerini resitale 

daveti, Adnan beyin isteği üzerine mutfak 

çalıĢanlarının davetini iptali *Adnan Bey 

tarafından resital öncesi Matmazel‟e verilen 

teĢekkür hediyesi * Cemile‟nin resitale 

gidememesi üzerine verdiği tepki * Resital 

sonrası hep birlikte gidilen restaurantta Hilmi 

Önal ve yakınlarıyla karĢılaĢılması, Firdevs 

hanımın tepkileri 
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      Peyker‟in, Behlül ile geçmiĢteki iliĢkisinden 

sakladığı özel notu Bihter aracılığı ile ortadan 

kaldırmak istemesi, Bihter‟in atmayarak 

sakladığı notun Cemile vasıtasıyla dolaylı bir 

Ģekilde Adnan beyin eline geçmesi  
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 *Peyker‟in erken doğumu ve erkek 

bebeklerinin olması *Adnan beyin Firdevs 

hanımın yarattığı tatsızlıklardan ötürü Bihter ile 

diyalogu *Behlül‟ün telefonda kavgalı bir 

Ģekilde Elif‟ten ayrılması *BeĢir‟in Cemile 

tarafından parçalanan elbiseyi görmesi ve 

bundan sorumlu tuttuğu Nihal‟e tavrı *BeĢir‟in 

kendisine yaptığı tavrı Adnan Beyle paylaĢan 

Nihal‟in birlikte çözüm olarak mutfak 

çalıĢanlarına ufak bir piyano konseri vermesi 

*Elif ile Hilmi Önal arasında bir kafede 

baĢlayan yakınlaĢma *Nihal, Bülent ve 

Matmazel‟in yılbaĢı için alıĢveriĢe çıkmaları 

*Behlül‟ün kısa süreli yurt dıĢı seyahati ve 

dönüĢü 
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      Adnan Beyin bulduğu not üzerine Bihter ve 

Behlül‟e tepkisi, sonrasındaki mahcubiyeti ve 

bu olay sonrasında Behlül‟ün olaydan sorumlu 

tuttuğu Bihter‟e tavrı. 

5
5
 D

A
K

ĠK
A

 



170 
 

Y
A

N
 O

L
A

Y
 

*Nihat ve Peykerin Doğum hediyesi olan atı 

görmeye gitmesi *Adnan Beyin not kâğıdı ile 

ilgili olarak Cemile‟yi sorgulaması *Elif‟in 

diskoda Behlül ile baĢka bir kız arkadaĢını 

görmesi, Behlül2ün aracına çarparak tepki 

vermesi *Bihter ve Behlül‟ün birbirlerine 

yönelik geçmiĢ anımsamaları *YılbaĢı akĢamı 

için tüm aile fertlerinin Ahsen hanımın 

çiftliğinde buluĢması *Mutfak çalıĢanlarının 

köĢkün üst katında yılbaĢını kutlamaları *Adnan 

Bey‟in Behlül‟e aldığı yılbaĢı hediyesi 

*Cemilenin Firdevs hanımı taklitleri ve 

sabahlığını lekelemesi *Adnan Beyin yılbaĢının 

ertesi sabahı Ankara seyahatine çıkması 

*Bihter‟in Behlül‟ün kendisine soğukluğu 

nedeniyle yaptığı konuĢma  
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Nihal ve Behlül‟ün gece dıĢarı çıkmalarından 

Bihter‟in duyduğu rahatsızlık ve Behlül – Nihal 

yakınlaĢmasına  verdiği tepki 
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Behlül‟ü uyaran Bihter‟i Nihal‟in duyması, ona 

tepkisi *Behlül‟ün Adnan Beyi iĢyerinde 

ziyareti * Cemile ve Nesrin‟in Firdevs hanımın 

zarar gören geceliğini telafi etme çabaları, 

Matmazel, Katja ve son olarak Firdevs hanımın 

duyması ile büyüyen olay *Firdevs Hanımın 

Behlül ve Nihal ile ayrı ayrı yaptığı birbirlerine 

olan iliĢkileri üzerine sohbeti *BeĢir‟in, Nihal‟in 

Behlül‟le olan yakınlığından duyduğu 

rahatsızlık *Adnan Beyin doktor kontrolüne 

gitmesi 
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Behlül ile Bihter‟in ifade edemedikleri karĢılıklı 

ilgileri, özellikle Behlül‟ün buna karĢı koyma 

giriĢimleri 
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*Nihal‟in Bihter‟i, Behlül ile olan yakınlığına 

karıĢmaması konusunda uyarması *Sabah 

yürüyüĢünde Behlül ile Bihter‟in aralarındaki 

gerginliğe yönelik konuĢması *Elif ile 

Behlül‟ün spor salonunda karĢılaĢmaları 

*Adnan Bey ile Bihter‟in hafta sonu Londra 

seyahati *Deniz hanım, Nihal ve Bülent‟in 

Firdevs hanım ile Peyker‟in galerisine ziyareti 

sonrasında Peyker‟in evine ziyaretlerinde Hilmi 

Önal ile karĢılaĢmaları *ġayeste ile Süleyman 

Efendinin evlilik yıldönümleri, Nihal‟in 

kutlamaya davet edilmeyiĢine serzeniĢi, BeĢir‟in 

tavrı *Nihal ile Matmazel Deniz hanımın Cihan 

hakkında kısa sohbeti *Katjanın BeĢir‟in 

odasına sabahlıkla girmesi ve BeĢir tarafından 

uzaklaĢtırılması *Behlül‟ün Adnan Bey ile 

Bihter yokken odalarına girmesi, Bihter‟in 

parfümünü koklaması 
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Behlül‟ün Elif ile evlilik kararının özellikle 

Nihal üzerindeki etkileri 
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Behlül‟ün Elif‟i aile fertleri ile buluĢturması ve 

aldıkları evlilik kararını onlara açıklayarak bu 

karara iliĢkin sohbetleri *Nihal‟in bayılması ve 

hastaneye götürülmesi * Bihter‟in Firdevs 

hanım ile kendi evlilik yorumuna iliĢkin 

tartıĢması *Bihter‟in, Behlül hastane için 

köĢkten çıktığında onun odasına girmesi, özel 

eĢyalarına ilgisi *Elif ile Behlül‟ün Bihter 

hakkındaki yorumları, diyalogu *Nihal‟in 

akĢamın stresini ağlayarak Matmazel ile 

paylaĢması *Adnan Bey ile Bihter‟in, Nihal ile 

Bülent‟e karne hediyesi olarak öncesinde 

Uludağ tatili, sonrasında Paris tatili sürprizi 

yapması, Matmazel'ide alarak Uludağ‟a 

gitmeleri *Bihter‟in Nihal konusunda Behlül‟ü 

uyarması, Matmazel‟in konuĢmaları duyarak 5
4
 D

A
K

ĠK
A

 



172 
 

destek olması,* Katja ile Nesrin‟in  kavgası 

*Behlül‟ün Adnan Beyin ısrarı ile arkadan 

Uludağ tatiline katılması  
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Bihter‟in Aynur Hanım‟ı aldatan Hilmi Önal‟ın, 

Behlül‟ün sevgilisi Elif ile iliĢkisini öğrenmesi 

ve Elif ile Hilmi Bey‟i aile fertleri arasında bir 

araya getirmek istemesi. 
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Adnan Bey, Bihter, Matmazel ve çocukların 

Paris dönüĢü *Nihal‟in Firdevs Hanım‟ın 

kendisi ve  Behlül‟ü yakıĢtırmasını Matmazelle 

paylaĢması *Hilmi Önal‟ın Elif‟i ısrarla 

aramasının Aynur Hanım tarafından duyulması 

ve bunu Peyker ile paylaĢması *Peyker‟in bu 

iliĢkiyi Bihter ile paylaĢması*Tüm aile 

fertlerinin yemek için bir araya gelmesi *Adnan 

Bey‟in çıkacağı iĢ gezisi öncesi Behlül‟e iĢlerle 

ilgili sorumluluk vermesi *Nihal‟in Uludağ‟da 

tanıĢtığı çocukla yakınlaĢması *Bihter‟in Elif ile 

Behlül‟ü evde izleyiĢi, Behlül‟ün Elif‟e bilinçli 

yakınlığı *Elif ve ailesinin Ziyagil fertleriyle 

tanıĢtırılması 
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Behlül‟ün Elif ile Hilmi Önal‟ın geçmiĢ 

iliĢkilerini ortaya çıkaran Bihter‟e tepkisi ve bu 

tepkiyle birlikte daha da artan duygusal 

yakınlığı Bihter‟i zorla öperek göstermesi 
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*Elif‟in Behlül‟e Hilmi Önal ile olan geçmiĢ 

bağını açıklaması * Firdevs hanımın Adnan 

beyin hesabından pahalı takılar alması *BeĢir‟in 

Katja konusunda Süleyman Efendiye 

serzeniĢleri, Süleyman Efendinin bu konuda 

ġayesteyi uyarması *Kulüpteki buluĢma 

organizasyonundan sorumlu tuttuğu Bihter‟i 

Behlül‟ün sorgulaması, Bihter‟in sert tepkisi * 

Nihat‟ın annesi Aynur hanımın mutsuzluğuna 

dair Ģüpheleri *Aynur hanımın Elif‟e özel defile 5
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yaptırması ve Elif‟in tepkileri *Adnan beyin 

seyahat dönüĢü ile hep birlikte yenen yemek 

*Hilmi Önal‟ın, Elif konusunda Aynur 

hanımdan özür amaçlı Peyker ile Nihat‟ın 

evlerine gitmesi *Behlül‟ün yemek sonrası 

piyano çalması 
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Behlül ile Elif‟in Ziyagil köĢkünde yapılan 

niĢan törenleri 
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Bihter‟in Behlül‟ün öpmesi sonrası moral 

bozukluğunu aile fertlerine hastalanması 

Ģeklinde yansıtması *Firdev Hanım‟ın Bihter‟in 

atölyede karĢılaĢtığı Behlül ile ne yaptığını 

sorgulaması *Nihal‟i okulundan almaya giden 

BeĢir‟in Deniz‟i görmesi ve Nihal‟i kıskanması, 

Deniz ile ilgili endiĢelerini Matmazel ile 

paylaĢması, Matmazelin akĢam yemeği öncesi 

Nihal‟i Deniz konusunda uyarması * Bihter‟in 

Behlül ile geçmiĢ yakınlaĢmaları ile ilgili 

anımsamaları * Elif‟in davet edildiği köĢkteki 

akĢam yemeği, *Adnan beyin Bihter‟e aldığı 

pırlanta yüzük* Nihal‟in Pelin ile birlikte niĢan 

akĢamı Deniz‟e köĢkü gezdirmesi * NiĢan 

töreninde Nihal‟in ağlaması 
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Bihter ve Adnan Bey‟in  Firdevs Hanım‟ı evden 

uzaklaĢtırmak istemeleri 
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*Adnan Bey‟in niĢan yüzükleri takılırken 

ağlayan Nihal‟i görmeye gitmesi *Nihal‟i 

kıskanan BeĢir‟in meyhaneye gidip içki içmesi 

*BeĢir‟in Nihal‟i zorla öpmek isteyen Deniz‟i 

dövmesi *Behlül ve Elif‟in niĢanlarını kutlamak 

5
6
 D

A
K

ĠK
A

 



174 
 

için eğlenceye gitmesi *Behlül‟ün Bihter‟e 

hisleriyle ilgili imalı konuĢması *Bihter ve 

Firdevs‟in Behlül ve Matmazel ile ilgili kavgası 

*Nihat ve Peyker‟in Nihat‟ın ailesinin yanına 

kahvaltıya gitmesi, *Adnan Bey ve Bihter‟in 

Firdevs Hanım‟a ev arama çabaları *Firdevs 

Hanım‟ın Behlül‟e Bihter‟i öptüğünü bildiğini 

söylemesi  
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Firdevs Hanım‟ın ev içinde yarattığı 

huzursuzluk (birer ikiĢer dakikalık olaylarla tüm 

diziye yayılmıĢ) 
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Firdevs Hanım‟ın Bihter‟i her Ģeyi Adnan Bey‟e 

anlatmakla tehdit etmesi ve Bihter‟in Adnan 

Bey‟e Firdevs Hanım‟ın Ziyagil köĢkünde 

kalmasını istediğini söylemesi *Nihal‟in BeĢir‟i 

bir daha kendisine yakın davranmaması 

konusunda uyarması *Firdevs Hanım‟ın 

Matmazele BeĢir‟in evden gitmesi gerektiğini 

söylemesi  ve BeĢir‟in bunun üzerine ağlaması 

*Behlül‟ün Bihter ile buluĢması ve kendisini 

aslında Bihter‟in tahrik ettiğini söylemesi 

*Peyker‟in Behlül ve Bihter‟in arabalarını bir 

arada görmesi *Matmazel‟in BeĢir ile Deniz‟i 

dövmesi hakkında konuĢması ve uyarması ve 

BeĢir‟in iĢi bıraktığını söylemesi *BeĢir‟in 

Nhal‟e telefonda iĢi bıraktığını söylemesi ve 

Nihal‟in okuldan hızlıca çıkıĢı *Adnan Bey ve 

Matmazel‟in telefonda BeĢir ile ilgili tartıĢması 

*Nihal‟in BeĢir‟in evden gitmesini engellemeye 

çalıĢması *Bihter ve Elif‟in alıĢveriĢ 

mağazasında karĢılaĢması *Nihat‟ın Adnan 

Bey‟e Firdevs Hanım‟ın aslında kendisiyle 

evlenmek istediğini fakat Bihter ile evlendiği 

için hayal kırıklığına uğradığını söylemesi * Elif 

ile Bihter‟in Behlül hakkında konuĢması 

*Behlül‟ün Bihter‟i öptü anı anımsaması 

*Firdevs Hanım‟ın Matmazel‟in gitmesi 4
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gerektiğini Adnan Bey‟e söylemesi ve bunun 

üzerine Adnan Bey‟in sinirlenip atölyedeki 

masasını dağıtması 
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Adnan Bey –Firdevs Hanım ve Bihter 

arasındaki gerginlik ve bunun ev halkına 

yansımaları birer ikiĢer dakikalık olaylarla tüm 

diziye yayılmıĢ) 
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* Bihter ve Adnan Bey‟in Firdevs Hanım ve 

Matmazel hakkındaki konuĢmaları ve Adnan 

Bey‟in Bihter‟den Matmazel konusunda 

annesini uyarmasını istemesi * Firdevs 

Hanım‟ın artık Matmazelin gitmesi gerektiğini 

Bihter‟e söylemesi *Behlül‟ün spor salonunda 

eski kız arkadaĢı Selen ile karĢılaĢması 

*Nihat‟ın hazırlamıĢ olduğu projenin Bakanlık 

onayından geçmesi *Firdevs Hanım‟ın Nihat‟ın 

kazandığı baĢarı sonrası Adnan Bey‟in Nihat‟a 

ödül olarak Ģirketten hisse vermesi gerektiğini 

belirtmesi *Adnan Bey‟in  Matmazel ile 

herhangi bir sorunu olup olmadığı konusunda 

konuĢması  *Firdevs Hanım‟ın Bihter‟i 

Matmazel konusunda uyarması *Adnan Bey ve 

Bihter‟in Adnan Bey‟in Matmazel ile yalnız 

konuĢması hakkında tartıĢması ve bu tartıĢmaya 

çocukların tanık olması *Selin‟in Behlül ile 

birlikte olmak istemesi ve Behlül‟ün reddetmesi 

*Nihal‟in Adnan Bey ve Bihter‟in kavgaları 

hakkında Nihal ile konuĢması *Behlül‟ün 

Bihter‟i hayal etmesi *Behlül‟ün kafa dağıtmak 

için sahile gitmesi ve oradaki balıkçılarla 

tanıĢması ve onlara yardım etmesi *Nihat‟ın 

baĢarısını kutlamak için ailece akĢam yemeğine 

bir restorana gidilmesi *Behlül‟ün balıkçılarla 

içki içip dertleĢmesi *Elif‟in telefonlarına cevap 

vermeyen Behlül‟ü merak etmesi *Adnan Bey 

ve BeĢir‟in Behlül‟ü almaya gidiĢi *Behlül‟ün 

sarhoĢken “seviyorum” diye sayıklamaları 

*Nihal‟in içkiden sızan Behlül‟ün yanına 4
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gitmesi ve saçlarını okĢaması *Elif‟in niĢan 

yüzüklerini Behlül‟ geri göndermesi 
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Behlül ile Bihter‟in yakınlaĢmaları ve Behlül‟ün 

Bihter‟e  hislerini söylemesi 
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Bihter‟in Elif‟i Behlül ile barıĢması için 

uğraĢması *Bihter‟in Behlül ile Elif ile 

barıĢması konusunda konuĢması *Katja‟nın 

Matmazelin odasını karıĢtırması ve Adnan 

Bey‟e yazılan aĢk mektubunu bulması ve bunu 

Firdevs‟e Hanım‟a söylemesi ve Firdevs 

Hanım‟ın bu mektubu okuması *Adnan Bey‟in 

Nihat‟a baĢarısından dolayı hisse verebileceğini 

Ahsen Hanım‟ söylemesi *Behlül‟ün Bihter‟i 

mantı ve çiğ börek yemeye davet etmesi ve 

bunu Bihter‟in kabul etmesi *BeĢir‟in köĢkten 

uzaklaĢmak için iĢ ilanlarına bakması 

*Peyker‟in; Behlül‟ün Bihter‟den hoĢlandığına 

dair Ģüphesi ve bunu Firdevs Hanım ile 

paylaĢması *Behlül‟ün kendisine yardım eden 

balıkçılara teĢekkür etmesi *Behlül‟ün Bihter‟e 

onunla vakit geçirmekten hoĢlandığını 

söylemesi ve öpüĢmeleri 
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Matmazel Deniz hanım tarafından Adnan Beye 

yazılan mektubun Bihter‟e ulaĢması, Bihter‟in 

Matmazel hanıma tutumu  
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*Adnan beyin atölyede Bihter‟i bekleyen 

Behlül‟ün yanına gitmesi, Elif konusunda ona 

tavsiyeleri *Firdevs Hanımın Matmazel‟in 

Adnan beye iliĢkin yazdığı mektubu Bihter‟e 

vermesi, Bihter‟in Firdevs hanıma tepkisi * 5
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Adnan beyin yaptığı iĢ gezisi *Bakanlıkta Nihat 

ile Adnan Beyin Hilmi Önal ile karĢılaĢması* 

Bihter‟in Katja‟nın odasına giderek mektubun 

kopyalarını alması, yaptığından ötürü kovma 

tehdidi *Bihter‟in Matmazel‟e tavrı üzerine 

Matmazel‟in yazdığı mektubun aslını yakması 

*Ahsen hanımın odasında ağlayan Matmazel 

Hanımı yürüyüĢe daveti, deniz kenarında 

oturmaları * Behlül‟ün Bihter‟in davetini 

reddetmesi * Kulüpte kumar oynayan Firdevs 

Hanımın kaybı * Hilmi Önal, Aynur hanım ve 

Peyker‟in akĢam yemeği, Nihat‟in Adnan Beyin 

Holdingindeki baĢarısının konuĢulması * Adnan 

beyin dönüĢü * Bihter‟in tavırlı davranan 

Behlül‟le yakınlaĢıp konuĢması sırasında 

Matmazel‟in görünmesi 
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Kulüpte kumar oynayan Firdevs hanımın 

borçlarını kapatma giriĢimi ve son oyununda 

polis tarafından mekânın basılması 
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Bihter ile yakınlaĢmasını görmesinden 

Ģüphelenen Behlül‟ün, Matmazel‟in tutumunu 

izlemesi * Seyahatten gelen Adnan Beyin Bihter 

ile gezmeye çıkmaları *Firdevs Hanımın kumar 

borcundan ötürü Peyker‟den para istemesi 

*Behlül‟ün Elif‟in yanına giderek barıĢması 

*Adnan Beyin Bihter‟e doğum günü hediyesi * 

Behlül ile Elif‟in barıĢmasından sonra köĢkte 

ailece yenen yemek *Hilmi Önal‟ı barda gören 

Sevim Hanımın onu Firdevs hanımın kumar 

oynadığı kulübe daveti *Mutfak çalıĢanlarının 

Bihter Hanımın yeni aracını incelemesi 

*Peyker‟in annesine vereceği para hakkında 

Nihat ile konuĢması *Nihal ile Matmazel‟in alıĢ 

veriĢe çıkmaları *Bülent‟in atölyede Bihter‟in 

doğum günü için ahĢap hediye yapması *Hilmi 

Önal ve ailesinin kafede buluĢması, burada 

kumar oynatılan kulübe iliĢkin polis ihbarı* 5
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Bihter‟e hediyesini veren Behlül‟ün Elif 

konusundaki iddiayı kaybettiğini ama onunla 

evleneceğini belirtmesi, Bihter‟in Elif ile 

evlenemeyeceğine iliĢkin yeni bir iddia teklifi  
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    Emniyet tarafından göz altına alınan Firdevs 

Hanıma, kızları baĢta olmak üzere aile 

fertlerinin tepkisi, düĢtüğü durum nedeniyle 

krize giren Firdevs hanımın ilaç alarak intihar 

giriĢimi   
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*  Firdevs hanımın kumar baskını sonrası 

emniyete götürülmesi ve Bihter‟i çağırması, 

*Hilmi Önal‟ın Firdevs hanım haberlerinin 

basına yansımasını engelleme giriĢimleri * 

Hilmi Önal‟ın yardımlarına Bihter‟in tepkisi 

*Behlül‟ün emniyetten Firdevs hanımı alması 

*Hilmi Önal‟ın avukatının basını uzak tutma 

giriĢimleri *Bülent ve Nihal tarafından Bihter‟e 

doğum günü hediyesi verilmesi *Nihat‟ın, 

Peyker‟e Hilmi Önal‟a küçük düĢtüğünü 

söyleyerek tepki göstermesi * Rıza kaptanın 

arkadaĢları ile teĢekkür için konağa gelmeleri, 

Nesrin ile Rıza kaptan bakıĢması * Bihter‟in 

doğum günü için ailece çıkılan yemek, ayrı dans 

eden Bihter ile Behlül bakıĢmaları * Hilmi 

Önal‟ın olay sonrası Firdevs hanımı araması * 

Matmazel‟in kriz yaĢayan Firdevs Hanımı tokat 

atarak sakinleĢtirmesi, aileden gizlice hastaneye 

götürmesi *Adnan beyin öperek doğum gününü 

tebrik ettiği Bihter‟in ağlayarak karĢılık vermesi 
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Adnan Beyin aynı ihalede kendisine rakip 

olacak Hilmi Önal‟ı zarara uğratma planı, Hilmi 

Önal‟ın Adnan beyin Ġhale planlarını öğrenme 

giriĢimleri  
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*  Hastane dönüĢü köĢke gelen Firdevs Hanım 
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ve Matmazeli Behlül‟ün görmesi ve bayılan 

Firdevs hanımı odasına taĢıması * Olaydan 

haberdar olan köĢk çalıĢanlarına Matmazel‟in 

açıklamaları * Ertesi Pazar kahvaltısında aile 

fertlerinin Firdevs Hanımın baĢına gelenleri 

duyması, Adnan beyin Matmazel‟den gerçek 

yaĢananları öğrenmesi *Rıza Kaptanın köĢk 

kapısına gelmesi ve öncesinde getirdiği 

balıkların tazeliği konusunda Süleyman Efendi 

ile atıĢmaları, Adnan beyin araya girmesi * 

Hilmi Önal‟ın almak istediği ihale için Adnan 

beyin çalıĢanı Nihat‟a baskı kurması * Dernek 

çalıĢmaları için Bihter ile Adnan Beyin telefon 

diyalogu * Behlül ile Bihter‟in Bülent‟in 

basketbol müsabakasında karĢılaĢması 

*Bülent‟in ayağını incitmesi *Adnan beyin 

davete gelen Sevil hanımı ihaleye iliĢkin yanlıĢ 

bilgilendirmesi *Sevil hanımın ihale ile ilgili 

duyumlarını Hilmi Önal‟a aktarması *Behlül ile 

Bihter‟in Behlül‟ün odasında yakınlaĢmaları 

*Bihter‟in Matmazel ile Adnan beyin yakın 

sohbetini görmesi 
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        Behlül ve Bihter‟in yakınlıklarının 

Matmazel Deniz Hanımın dikkatini çekmesi, 

aralarındaki bağdan Ģüphe duyarak Bihter ile 

Behlül‟ü kuĢkuyla izlemesi 
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Bihter‟in Adnan Bey‟i Matmazel‟in kendisine 

aĢık olduğu konusunda uyarması *Bülent ve 

Matmazel‟in Pazar kahvaltısı sonrası Ahsen 

hanımın çiftliğine gitmeleri *Adnan Bey ile 

Nihal‟in direksiyon çalıĢmak için dıĢarı 

çıkmaları, masada Behlül ile Bihter‟in baĢ baĢa 

kalması ve sohbetleri *Peyker‟in yeniden 

hamile olduğunu öğrenmesi ve ailesinin farklı 

tepkileri, Ziyagil köĢkünde hep birlikte yenen 

yemekle kutlanması *Mutfak çalıĢanlarının 

Hıdralez kutlamaları, denize dilek atılırken 

BeĢir‟in denize düĢmesi, öksürmelerinin 5
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Ģiddetlenmesi *Elif ile Behlül‟ün Ahsen 

Hanımın çiftliğini ziyaretleri, arkadan 

Bihter‟inde gelmesi  *Firdevs Hanımın yurtdıĢı 

seyahati *Adnan Beyin Hilmi Önal ile ihaleye 

katılması, yüksek ücretle ihaleyi alan Hilmi 

Önal‟ın moral bozukluğu, tepkileri *Hilmi 

Önal‟ın uğratıldığı zarardan ötürü Nihat‟ın 

Adnan Bey‟e istifasını sunması *Adnan Beyin, 

Bihter‟i Matmazel‟in dolaplarını karıĢtırırken 

görmesi  
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Bihter ve Behlül‟ün yakınlığından Ģüphelenen 

Matmazel‟e karĢı Bihter‟in, Matmazel 

tarafından geçmiĢte yazılan mektubu ön plana 

çıkarması, Adnan Bey‟i kıskançlığı ve Adnan 

Bey ile fikir ayrılığı   
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* Matmazel‟in odasında mektup arayan 

Bihter‟in Adnan Bey ile bu yüzden tartıĢmaları 

ve tartıĢma esnasında annesi Firdevs Hanımın 

intihara teĢebbüs ettiğini öğrenmesi *Adnan 

Beyin Nihal‟i okuluna götürdüğü esnada 

Behlül‟ün, Bihter‟in odasına girerek banyo 

yapıĢını izlemesi, Peyker‟in köĢke gelerek yatak 

odasına çıkması *Peyker ile Bihter‟in Nihat‟ın 

istifasına iliĢkin sohbetleri *Ġhale sonrası Hilmi 

Önal2ın Sevil Hanıma tepkisi ve tehdidi 

*Adnan Beyin çiftlik ziyareti *Hastane 

kontrolünden dönen BeĢir‟in Nihal‟in denize 

attığı dilek kâğıdındaki notu okuması (Behlül) 

*Kıskançlık olayı nedeniyle Adnan Beyin 

Bihter ile tartıĢması, Behlül ile dertleĢmesi * 

Nihat‟ın Adnan Beyi ziyareti, iĢe yeniden 

devam kararı alması *Bihter‟in Behlül‟e 

uzaklara gitme teklifi  
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       Bihter ve Behlül‟ün kaçma planları yaparak 

hazırlanmaları, Behlül‟ün son anda birlikte 

kaçamayacağını söyleyerek vazgeçmesi 
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* Adnan Beyin ahĢap çalıĢmasında parmağını 

kesmesi *Aynur hanımın Hilmi Önal‟ın iĢ stresi 

konusunda Peyker‟e serzeniĢi *Rıza kaptanın 

market alıĢveriĢinden dönen ġayeste ve Nesrin‟i 

balıkçı tezgâhında misafir ediĢi * Adnan Bey, 

Bihter, Behlül ve Elif‟in golf oynamaya kulübe 

gitmeleri * Matmazel ile Bülent‟in çiftlikten 

dönüĢü *Bihter‟in Matmazel‟e annesini 

hastaneye götürmesinden ötürü teĢekkür etmesi 

* Rıza kaptanın Nesrin‟e yakınlığı *Firdevs 

hanımın tatilden dönüĢü *Adnan Bey‟in 

Bihter‟e tatil teklifi, Bihter‟in reddetmesi ve 

ayrılmak istemesi,  Adnan Bey ile tartıĢmaları * 

Bihter‟in Adnan Bey‟e ayrılık mektubu yazması 

* Behlül‟ün okuluna bıraktığı Nihal‟in, 

babasının durumuna arabada giderken ağlaması 

* Bihter‟in yazdığı mektubu odaya bırakarak 

valizleriyle ayrılması, Behlül ile buluĢması 

*Adnan Bey‟in Bihter‟in mektubu bıraktığı 

odaya girmesi 
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 * Behlül‟ün Bihter ile yurt dıĢına kaçmaktan 

vazgeçmesi ve Bihter‟in buna tepkisi 
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* Bihter‟in annesini arayarak Adnan‟a yazdığı 

mektubu almasını ve yok etmesini istemesi ve 

Firdevs Hanım‟ın mektubu yırtması *Adnan 

Bey‟in Azerbaycan‟daki Ģantiyeye Nihat‟ın 

Behlül ile gitmesini istemesi  *Behlül‟ün Elif‟e 

hemen evlenmek istediğini söylemesi Elif‟in ise 

evliliği bir sene kadar erteleyip Paris‟e gitmek 

istediğini belirtmesi *Bihter‟in Adnan Bey‟e 

ayrılmak istemediğini ve evliliğine devam 

etmek istediğini söylemesi, Adnan Bey‟in ise 

böyle bir istekle bir daha karĢılaĢırsa derhal 

ayrılacağını söylemesi * Nihat ve Hilmi 5
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Önal‟ın, Hilmi Önal‟ın borçları yüzünden 

tartıĢması *Matmazel‟in, Nihal‟in konservatuar 

sınavından sonra evden ayrılıp yakın bir yere 

taĢınmak istediğini Adnan Bey‟ söylemesi 

*Nihat‟ın Peyker‟e babasıyla tartıĢtığını 

söylemesi *Hilmi Önal ve eĢinin Nihat 

yüzünden tartıĢması ve Hilmi Önal‟ın Aynur 

Hanım‟dan yanından ayrılmamasını ve onu 

yalnız bırakmamasını istemesi *Nihal‟in 

mezuniyet balosu için Bihter ve Firdevs 

Hanım‟dan yardım istemesi * Elif‟in Paris‟ten 

aldığı iĢ teklifini Ziyagil ailesine açıklaması 

*Odaların anahtarlarının kopyasının Katja 

tarafından yapıldığını ev çalıĢanları tarafından  

öğrenilmesi *Bihter ve Behlül‟ün tartıĢması 

*Rıza kaptanın Nesrin‟e mektup yollaması 

*Nihat‟ın Behlül‟ün helikopterinin düĢtüğünü  

Adnan Bey‟e söylemesi 
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Behlül‟ün kayboluĢunun Ziyagil ailesi üzerinde 

yarattığı üzüntü ve yansımaları 
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* Adnan Bey‟in Behlül‟ü aramak için 

Azerbaycan‟a gitmesi *Behlül‟ün öldüğünü 

sanan ev halkının büyük üzüntüsü *Bihter‟in 

Behlül‟e dair anımsamaları ve ağlaması 

*Nihal‟in Matmazel‟e Behlül‟ü çok sevdiğini 

söylemesi *Elif‟in Peyker‟e Behlül ve geçmiĢte 

kalan iliĢkileri hakkında sorular sorması * 

Adnan Bey‟in Behlül‟ü yıllar önce ilk kez 

Ziyagil köĢküne getiriĢini anımsaması ve 

ağlaması *Behlül‟ün kurtarılma çalıĢmaları 

*Medyanın Behlül‟ün helikopterle 

kaybolduğuna dair haberleri *Mutfak 

çalıĢanlarının Behlül ve iliĢkileri hakkındaki 

diyalogları*Behlül‟ün Tahran‟dan Bihter‟i 

araması ve iyi olduğunu söylemesi *Sevil 

Hanım‟ın Ziyagil köĢküne gelerek Hilmi Önal 3
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hakkında konuĢması *Ziyagil ailesinin 

Behlül‟ün dönüĢünü sevinçle beklemesi 

*Peyker‟in Behlül ve Bihter arasında bir iliĢki 

olabileceğinden Ģüphelenmesi *BeĢir‟in Behlül 

ve Bihter‟i köĢkün balkonunda öpüĢürken 

görmesi fakat karanlıkta gördüğü kiĢiyi Nihal 

sanması 
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BeĢir‟in Behlül‟e odasının balkonunda onu 

biriyle öpüĢürken gördüğünü ve bu kiĢinin de 

Nihal olduğunu söylemesi ve bu durumun 

Behlül ve Bihter üzerindeki etkisi 

3
8
 D

A
K

ĠK
A

 

Y
A

N
 O

L
A

Y
 

* Adnan Bey ve Behlül‟ün, Behlül‟ün 

kayboluĢuyla ilgili basın toplantısı yapmaları 

*BeĢir‟in Behlül‟ü öpüĢürken gördüğü kiĢiyi 

Nihal sanmasından dolayı duyduğu üzüntü ve 

Nihal‟e ters davranması *Firdevs Hanım‟ın 

Elif‟in Paris‟e gitmemesi için Ģirketini araması 

ve Paris iĢinin iptalini istemesi *Peyker, Bihter 

ve Firdevs Hanım‟ın spor salonunda Behlül ile 

ilgili sohbetleri *Nihat‟ın Adnan Bey‟in yanında 

Behlül‟e Elif dıĢında bir iliĢkisinin olduğuna 

dair imalarda bulunması *Aynur Hanım ve 

Nihat‟ın Hilmi Bey‟in yeni iĢ ortaklarına dair 

sohbetleri ve bu kiĢilere güvenmediklerine dair 

fikir belirtmeleri *Hilmi Bey‟in Sevil Hanım ile 

sahilde tartıĢmaları *Adnan Bey‟in hesap 

özetlerinden Bihter‟in ortak hesaplarından yüklü 

bir miktar para çektiğini ve daha sonra tekrar 

yatırdığını öğrenmesi * BeĢir‟in Behlül‟e geçen 

gece kiminle öpüĢtüğünü gördüğünü söylemesi 

ve kavga etmeleri *Matmazel‟in Behlül ile 

BeĢirle ilgili konuĢması *Peyker‟in Bihter‟e 

Behlül ile iliĢkisi olup olmadığını söylemesi ve 

tartıĢmaları *Matmazel‟in kendi evine çıkmak 

istediğini Firdevs Hanım‟a söylemesi *Behlül 

ve Bihter‟in aralarındaki iliĢkiye tehlikeli 

boyutlara ulaĢtığını düĢünerek son vermeleri 

*Nihal‟in okulda dereceye girmesinin Ziyagil 4
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ailesinde yarattığı sevinç *Elif‟in Paris‟e 

gitmesini engelleyen kiĢinin Behlül olduğunu 

sanması ve bu yüzden Behlül ile tartıĢması 

*BeĢir‟in askerlik Ģubesine giderek askere 

gitmek için baĢvurması *Behlül‟ün Elif ile yazın  

evlenmekten vazgeçtiğini Ziyagil ailesine 

söylemesi ve Nihal‟in bu olaya gösterdiği sevinç 

* Matmazel‟in Nihal ile Behlül hakkında 

konuĢurken o gece Behlül‟ün öpüĢtüğünün 

Nihal olmadığını anlaması 
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Nihal‟in mezuniyeti ve mezuniyet töreni 

hazırlıkları 
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Nihal‟in BeĢir‟in çok tuhaf davrandığını 

Matmazel‟e söylemesi *Matmazel‟in Behlül‟ün 

öpüĢtüğü kiĢinin Nihal olmadığını öğrenmesi 

üzerine o kiĢinin Bihter olabileceğinden Ģüphe 

duyması *Bihter‟in Behlül‟ün odasına girmeye 

çalıĢması, Behlül‟ün ise kapısını kilitlemesi, 

Bihter‟in bu duruma çok sinirlenmesi *BeĢir‟in 

deniz aĢırı bir yerlere ya da askere gitmek 

istediğini Adnan Bey‟in öğrenmesi ve Bihter‟in 

ise bunun çok iyi olabileceğini belirtmesi 

*BeĢir‟in askere gitmek için iĢlemleri 

baĢlatması *Adnan Bey‟in BeĢir ile bir an önce 

konuĢmak istediğini sinirli bir Ģekilde Süleyman 

efendiye söylemesi *Nihal‟in Behlül‟den 

mezuniyet balosunda kavalyesi olmasını 

istemesi Behlül‟ün ise gelemeyeceğini 

söylemesi Nihal‟in bu duruma üzülmesi * Rıza 

kaptanın Nesrin‟e mektup yollaması 

*Cemile‟nin çok üzüldüğünü gören babasının 

onu Almanya‟ya yollamak istemesi *Bihter ve 

Peyker‟in Nihal‟e hediye almak için mücevher 

dükkânına gitmesi *BeĢir‟in görüĢme için 

Adnan Bey‟in Ģirketine gitmesi ve orada Behlül 

ile karĢılaĢması *Ġhale meselesi nedeniyle 5
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Adnan Bey‟in sinirlenmesi *Nihat‟ın babasının 

arayarak yeni iĢ ortakları  için uyarması 

*Firdevs Hanım‟ın Sevil Hanım‟dan Hilmi 

Önal‟ın onu tehdit ettiğini öğrenmesi ve bunun 

Bihter‟e söylemesi *Rıza Kaptan ve Nesrin‟in 

buluĢması *Matmazel‟in Nihal‟e mezuniyet için 

hediye olarak  elbise alması *Nihal‟in diploma 

töreni *BeĢir‟in çocukken geçirdiği tüberkiloz 

hastalığının askerliğini yapmaya engel olacağı 

gerekçesiyle çürük raporu verilmesi ve bunun 

BeĢir‟in Süleyman Efendi‟ye söylemesi 

*Nihal‟in mezuniyet sonrası mezarlığa giderek 

annesini ziyaret etmesi *Behlül‟ün arabasının 

değiĢtirmek için araba galerisine gitmesi 

*Bihter‟in aĢırı derecede alkol alması 

*Behlül‟ün Nihal‟e sürpriz yaparak kavalyesi 

olması ve onu çok beğendiğini belirtmesi  ve bu 

durumu Bihter‟in kıskanması ve kendini içkiye 

vermesi *Firdevs Hanım‟ın Nihal ve Behlül‟ü 

birbirlerine çok yakıĢtırması ve bunu Bihter‟e 

söylemesi *Bihter‟in Behlül‟e onu çok sevdiğini 

telefonda söylemesi, Behlül‟ün de aynı Ģekilde 

Bihter‟e onu çok sevdiğini söylemesi 
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Behlül ve Bihter‟in köĢkün serasında birlikte 

olması ve bu olayı köĢkten birini görmesi; 

Behlül ve Bihter‟in de bir baĢkası tarafından 

görüldüklerini fark etmeleri 
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BeĢir‟in ev çalıĢanlarına neden askere 

gidemediğini açıklaması ve bunun yarattığı 

üzüntü * Nihal‟in mezuniyette neler yaĢadığını 

heyecanla Matmazel‟e anlatması ve resimlerini 

göstermesi *Nihal‟in köĢke gelip babasıyla dans 

etmesi *Nihal‟in mezuniyet gecesini heyecanla 

bütün ev halkına anlatması *Firdevs Hanım‟ın 

mezuniyet hediyasi olarak Nihal‟in bütün 

gardrobunu yenilemesi *Ziyagil ailesinin tekne 

ile gezintiye çıkması *Matmazel‟in boğazı 

gören bir daire kiralaması * Adnan Bey‟in 8
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istediği araziyi Hilmi Önal‟ın satın alması 

*Adnan Bey‟in Ģirket çalıĢanlarına araziyi 

kaybettikleri için kızması *Hilmi Önal‟ın 

araziyi isterse kendisine satabileceğini Adnan 

Bey‟ telefonda söylemesi *Adnan Bey‟in 

Behlül‟den Hilmi Önal‟ın ortaklarıyla görüĢüp 

onları uyarmasını istemesi *BeĢir ve Nihal‟in 

Behlül yüzünden tartıĢması *Behlül‟ün Adnan 

Bey‟in istediği araziyi alması *Behlül ve 

Bihter‟in birlikte olmak için gün kararlaĢtırması 

*Nihal‟in üniversite sınavına giriĢi *Rıza 

Kaptan‟ın Nesrin‟i istemeye gelmesi *Nihal‟in 

üniversite sınavı sırasında bayılması *Behlül‟ün 

otel odasında Bihter ile olmaktan vazgeçmesi 

*Behlül‟ün telefonda Elif‟e artık onu 

istemediğini ayrılmak istediğini söylemesi * 

Matmazel‟in köĢkten ayrılmak için 

toparlanmaya baĢlaması *Behlül‟ün Nihal‟i 

sınav sonrası toparlanması için geceleri dıĢarı 

çıkarması 
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Behlül ve Bihter‟in kendilerinin kimin 

gördüğüne dair Ģüpheler, fikir yürütmeleri ve 

her Ģeye rağmen buluĢup birlikte olmaya devam 

etmeleri 
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Bihter‟in Behlül ile serada birlikte olduktan 

sonra Nihal ve Matmazel ile karĢılaĢması ve 

Nihal‟in Bihter‟e küpesinin tekinin düĢmüĢ 

olduğunu söylemesi ve Bihter‟in Matmazel‟in 

Behlül ile seviĢirken kendilerini onun 

gördüğünü düĢünmesi ve endiĢelenmesi 

*Bihter‟in Behlül ile birlikte olduktan sonra 

atölyeye çekilip ağlamaya baĢlaması *Behlül‟ün 

kökten uzaklaĢmak için tekneye gitmesi 

*Matmazel‟in yeni taĢınacağı ev ile ilgili olarak 

Nihal ile konuĢması *Matmazel‟in köĢkten 

ayrılması ve yeni evine taĢınması *Nihat ve 

Peyker‟in Hilmi Önal‟ın evine gitmesi *Rıza 

kaptan‟ın Behlül‟ü denizde yüzerken görmesi 5
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*Adnan Beyi Bülent ve Nihal‟in evi 

yerleĢtirmek için Matmazel‟e yardıma gitmesi 

*Bihter‟in Behlül‟ün yanına tekneye gitmesi 

*Behlül ve Bihter‟in kendilerini seviĢirken 

gören kiĢi hakkında tahmin yürütmeleri 

*Firdevs Hanım‟ın yaĢadığı moral bozukluğu 

*Nesrin‟in Rıza Kaptan ile beraber tekne ile 

Behlül‟ün teknesinin yanına gitmesi ve 

Behlül‟ün evde unuttuğu Ģarj aletini vermesi, 

Nesrin‟in ise Bihter Hanım‟ın çantasını teknede 

görmesi *Cemile‟nin yakın akrabalarını ziyaret 

etmek için Almanya‟ya gideceğini BeĢir‟e 

söylemesi *Adnan Bey‟in Bihter‟in Peyker ile 

buluĢmadığını öğrenmesi *Bihter‟in ev dönüĢü 

serada kaybettiği küpeyi makyaj aynasının 

önünde bulması ve ĢaĢırması 
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Bihter‟in kaybolan küpesini odasında bulması 

ile yaĢadığı Ģüpheler ve Behlül ile olan iliĢkisini 

kimin fark ettiğini düĢünmesi 
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* Bihter‟in serada kaybettiği küpesini Firdevs 

Hanımın odasına bıraktığından Ģüphelenmesi 

*Firdevs Hanım ile Bihter‟in tartıĢmasına 

Adnan Bey‟in tanık olması *Rıza kaptanın 

Nesrini istemeye gelmek istemesi *Nihal‟in 

Behlül‟ün teknesinde biriyle birlikte olduğunu 

duyması üzerine üzüntüsü *Behlül‟ün odasında 

Bihter ile geçirdiği zamanı anımsaması *Firdevs 

Hanımın gizlice kırmızı spor araba ile köĢkten 

ayrılması *Ahsen Hanımın Matmazel‟in yeni 

evini ziyareti * Rıza Kaptanın Nesrini Adnan 

Beyden istemeye gelmesi *Behlül ile Nihal‟in 

akĢam eğlencesine çıkmaları * Behlül ve 

Nihal‟in diskoda Elif ile karĢılaĢması, Elif‟in 

Behlül ile Nihal‟i birlikte olmakla suçlaması, 

Behlül‟ün tepkisi *Bülent‟in Matmazel özlemi 

ve onu gece araması *Elif‟in Behlül-Nihal 

iliĢkisini gazetecilere bildirmesi *Behlül‟ün 6
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Matmazel ile kayıp küpe ve Nihal konusunda 

sohbeti  
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Serada kim tarafından görüldüklerini merak 

eden Behlül ile Bihter‟in, BeĢir‟in 

hareketlerinden Ģüphelenmesi ve BeĢir‟in Adnan 

bey ile konuĢacaklarının olduğunu söyleyerek 

Bihter ve Behlül‟de tedirginlik yaratması 
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* BeĢir‟in Behlül ile Bihter‟in bahçede 

konuĢmalarına tanık olması, serada gördüklerine 

iliĢkin anımsamaları (Bihter‟in yüzüğünü 

araması, seradaki birliktelik sonrası buluĢtuğu 

aile fertleri, BeĢir‟in Bihter‟in yatak odasına 

küpenin eĢini bırakması) *Bihter‟in odasına 

bırakılan yüzükten Firdevs hanımı sorumlu 

tutarak Katja‟yı uyarması *Bihter‟in odasını 

karıĢtırdığını düĢündüğü Nesrin‟e bağırması 

*Behlül‟ün Adnan Bey‟in iĢyerine ziyareti, 

Nihat ile Behlül arasındaki kinayeli sohbet 

*BeĢir‟in Adnan beye telefon ederek konuĢmak 

istemesi *Nihat‟ın aldığı hisse sonrası Hilmi 

Önal‟ı arayarak haber vermesi, ziyareti *Hilmi 

Önal‟ın gizli Ģirket kurma ve satıĢı yapılan 

hisseleri gizlice alma teklifi *Pelinin haber 

vermesi üzerine Nihal‟in TV‟yi açması, Behlül 

ile Nihal iliĢkisinin haber yapılıĢını aile 

fertlerinin görmesi *Adnan Beyin Behlül‟ü olay 

sonrası uyarması *Nihal‟in magazin haberinden 

keyfinin kaçmaması, Behlül‟ün bir süre yurt 

dıĢına çıkma hazırlığı *BeĢir‟in Adnan Bey ile 

konuĢma isteğinden Bihter‟in rahatsız olması 

*Behlül‟ün BeĢir‟in bakıĢlarındaki farklılığı 

hissetmesi *Adnan Beyin Amerika yolculuğuna 

çıkacak olan Behlül ile vedalaĢması *BeĢir‟in 

konuĢmak istediği Adnan beyi iĢyerine 

kendisinin götürmesi 
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* Bihter ve Behlül‟ün birbirlerine daha çok 

bağlanması, Bihter‟in Adnan Bey‟den 
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uzaklaĢması 
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*Behlül‟ün Amerika yolculuğuna çıkmak için 

evden ayrılması ve Bihter-Nihal ve Bülent‟in 

onu uğurlaması *BeĢir‟in Adnan Bey‟e 

kendisine anlatacak Ģeylerinin olduğunu 

söylemesi ve arabayı sahile çekip ağlayarak 

anlatmaya çalıĢması ancak Adnan Bey‟in 

BeĢir‟in bu üzüntüsünü askere gidemeyiĢine 

yorması ve BeĢir‟in de Adnan Bey‟in 

üzülmemesi için bildiklerini anlatmaması 

*Adnan Bey ve ailesinin tekne ile tatile çıkması 

* Cemile‟nin Almanya‟ya tatile gitmesi 

*BeĢir‟in serada gördüklerini anımsaması 

*Adnan Bey ve ailesinin tatilden dönmesi 

*Bihter‟in Adnan Bey‟e soğuk davranması 

*Behlül‟ün Bihter‟e rahatça buluĢabilmek için 

bir ev kiraladığını ve anahtarını gidip alması 

gerektiğini söylemesi *Bülent ve Nihal‟in tatil 

dönüĢü Matmazel‟i ziyaret ediĢi ve tatillerini 

anlatıĢı *Aynur Hanım‟ın Peyker‟in yanına 

gelerek Nihat ve babasının bir Ģirket kurduğunu 

söylemesi *Bihter‟in Behlül‟ün Riva‟da satın 

aldığı eve gelmesi ve Behlül ile buluĢması 

*Nihat ve babasının öğle yemeğinde Elif ile 

karĢılaĢması, Hilmi Önal‟ın Elif‟e Ziyagil 

ailesiyle uğraĢacaksa kendisine yardım 

edebileceğini söylemesi *Firdevs Hanım‟ın 

Afrika seyahatinden dönmesi *Katja‟nın Firdevs 

Hanım‟ın valizini boĢaltırken Londra‟dan 

alınmıĢ bir sağlık raporu bulması *Peyker‟in 

Nihat‟a kurdukları Ģirket hakkında sorular 

sorması, Nihat‟ın ise bunu inkar etmesi *Adnan 

Bey‟in Bihter‟i birlikte olmak için zorlaması 
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* Adnan Bey ile Bihter‟in birbirinden 

uzaklaĢması, Bihter‟in evden ayrılıĢının Firdevs 

Hanım ve Peyker‟i endiĢelendiriĢi 
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*Bihter‟in zorla birlikte olma sonrası ağlaması 

ve Adnan Bey‟in kendisine dokunmamasını 

istemesi *Firdevs Hanım‟ın göğsünde bir kitle 

olduğunu ve bunu Londra‟da aldırdığını 

Katja‟ya söylemesi *Adnan Bey‟in atölyeye 

giderek ağlaması ve BeĢir‟in bunu görmesi 

*Bihter‟in küçük bir bavul hazırlayarak evden 

çıkması ve bunu Firdevs Hanım‟ın görmesi 

*Bihter‟in bavuluyla beraber Behlül‟ün yanına 

Riva‟ya gelmesi ve Adnan Bey‟in birlikte 

olmaya zorladığını söylemesi ağlayarak *Elif‟in 

Nihal‟i arayarak görüĢmek istemesi Nihal‟in de 

Elif‟in evine gitmesi *BeĢir‟in Matmazel‟e yaz 

baĢında balkonda Behlül ile öpüĢen kiĢinin 

Nihal olmadığını söylemesi ama o kiĢinin Bihter 

olduğunu da söylememesi *Elif‟in Behlül‟ün 

Amerika‟da değil de Ġstanbul‟da bir ev 

kiraladığını ve biriyle birlikte olduğunu 

söylemesi ve o evin resimlerini göstermesi, Elif 

ile Nihal‟in tartıĢmaları *Peyker‟in Firdevs 

Hanım‟ı ziyaret ediĢi ve Firdevs Hanım‟ın 

Bihter‟in evi terk ettiğini söylemesi, Peyker‟in 

de Bihter‟in hayatında biri olduğundan 

Ģüphelendiğini annesine söylemesi *Nihal‟in 

Behlül‟ün kiraladığı eve gelmesi *Cemile‟nin 

köĢkü arayarak haftasonu Türkiye‟ye geleceğini 

söylemesi 
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* Bihter‟in Behlül ile gizli bir iliĢki sürdürmenin 

ağırlığı altında ezilmesi ve bu durumu herkese 

açıklamak için kararlar alması 
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* Bihter‟in kapıdaki kiĢinin Nihal olduğunu 

anlaması ve Behlül‟ü arayarak söylemesi 

*Nihal‟in Riva‟dan ayrıldığı sırada Behlül‟ü 

görmesi *Behlül‟ün Nihal‟e Riva‟ya geldiği için 

bağırması, Nihal‟in ise ağlamaya baĢlaması 
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*Behlül‟ün Nihal ile köĢke geri dönüĢü 

*Adnana Bey‟in biraz dinlemek ve Bihter ile 

yaĢadıkalrını düĢünmek üzere Ahsen Hanım‟ın 

çiftliğine gitmesi *Behlül‟ün Elif‟in evine zorla 

girmesi ve tartıĢması ve Elif‟in sinir krizi 

geçirmesi * Matmazel‟in Nihal‟in Pelin ile 

buluĢma konusunda yalan söylediğini anlaması 

ve tartıĢmaları *Hilmi Önal‟ın Nihat ve 

Peyker‟in evine geliĢi ve Bihter‟in köĢkü terk 

ettiğini öğrenmesi *Elif‟in yüksek dozda ilaç 

alarak intihar etmesi *Nihal‟in Elif‟in intihar 

haberini aldıktan sonra ağlayarak onunla 

buluĢmaya gittiğini ve Behlül‟ün Riva‟daki 

evine bakmaya gittiğini Matmazel ile Firdevs 

Hanım‟a söylemesi * Bihter‟in babasının 

ölümüne dair anımsamaları ve annesinin 

babasına ihanetini düĢünerek kendinin de aynı 

Ģekilde davrandığı için büyük acı çekmesi ve 

alkol alması *Bihter‟in aĢırı alkol alarak Ahsen 

Hanım‟ın çiftliğine doğru yola çıkması ve 

Behlül‟e telefonda Adnan Bey‟e her Ģeyi 

anlatacağını söylerken kaza yapması 
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* Bihter‟in trafik kazsı geçirmesi sonrası köĢke 

dönüĢü, Bihter ile Behlül arasındaki iliĢkinin 

Firdevs Hanım tarafından öğrenilmesi, bu 

durumun Behlül‟de endiĢelere yol açması 
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* Bihter‟in çiftlik yolu üzerinde trafik kazası 

geçirdiğini telefonla Ahsen Hanım‟a haber 

verilmesi *Adnan Bey‟in koĢarak hastaneye 

gelmesi *Bihter‟in çarptığı arabadaki kiĢinin 

durumunun çok ağır olması *Bihter‟i 

sorgulamaya gelen jandarmanın Bihter‟in 

yüksek dozda alkollü olduğunu Adnan Bey ile 

Ahsen Hanım‟a söylemesi *Hastaneye gelen 

Behlül‟ün kimseye görünmeden Bihter‟in 

durumunu çalıĢanlardan öğrenmesi ve arabaya 

binip oradan uzaklaĢması *Elif‟in midesi 

yıkandıktan sonra kendine gelmesi ve ağlayarak 
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yaptığı Ģeyden piĢman olduğunu söylemesi 

ardından Hilmi Önal‟ı araması, ondan yardım 

istemesi *Ahsen Hanım‟ın köĢke gelerek 

Bihter‟in kaza geçirdiğini söylemesi *Aynur 

Hanım‟ın yurt dıĢından dönüĢü *Behlül-Nihal 

ve Firdevs Hanım‟ın Bihter‟i hastanede ziyaret 

ediĢi *Hilmi Önal‟ın Elif‟i evinde ziyaret ediĢi 

*Behlül‟ün Riva‟daki evini Firdevs Hanım ve 

Matmazel‟in de öğrendiğini onlara Nihal‟in 

söylediğini Behlül‟ün öğrenmesi ve Nihal‟e 

tavır alması *Aynur Hanım‟ın Peyker ve 

Nihat‟ın evine torunlarını görmeye gidiĢi 

*Hastane odasına Bihter ve Behlül‟ü el ele 

Firdevs Hanım‟ın görmesi ve Bihter‟e 

sinirlenmesi *Bihter‟in annesiyle kavga ederek 

Peyker ve diğerlerine de sert davranması 

*Bihter‟in taburcu olarak köĢke dönmesi 

*Behlül‟ün yaĢananlara sebep olduğu 

düĢüncesiyle odasına kapanıp ağlaması *Firdevs 

Hanım‟ın Behlül‟ün yanına gelerek onu Bihter 

ile iliĢkisi konusunda uyarması *Bihter‟in 

Behlül‟ün odasına gelerek her Ģeyi açıklamakta 

kararlı olduğunu söylemesi ve tartıĢmaları 

*Matmazel‟in BeĢir‟i Behlül‟ün balkonda 

kiminle öpüĢtüğü konusunda sıkıĢtırması ancak 

BeĢir‟in hiçbir Ģey söylememesi 
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Gündemde olan mahkemenin stresinden 

kurtulmak için verilen evlilik yıl dönümü 

davetine Behlül‟ün katılmayıĢı, Bihter‟in 

Behlül‟ü ġile‟deki evinde baĢka bir kızla 

yatarken görmesi 
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* Aile fertlerinin Adnan Bey ile Bihter‟in evlilik 

yıldönümlerini kutlaması *AkĢam yemeğinde 

Bihter‟e Adnan Beyin aldığı pırlanta kolye 

*Adnan Beyin Elif‟in intihar teĢebbüsünü 

öğrenmesi * Nihat‟ın babası Hilmi Önal‟ın gizli 

telefon konuĢmasına Ģahit olması (Elif ile) * 

Bihter‟in tavrından ötürü Behlül‟ün Bihter‟in 

odasına zorla girmesi, tartıĢması, köĢkten 5
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ayrılması, diskoda zaman geçirmesi *Nihat‟ın 

Firdevs Hanım hakkındaki düĢüncelerine 

Peyker‟in tepkisi *Hilmi Önal‟ın Bihter‟in 

kazasına iliĢkin avukatı ile araĢtırma yapması 

*Cemile‟nin Almanya seyahatinden dönüĢü 

*Mahkemede kaza yapılan ailenin Ģikayetçi 

olması, Adnan Beyin tepkisi *Firdevs Hanımın 

Nihal‟e Behlül konusunda tavsiyeleri *Evlilik 

yıldönümü için yapılacak eğlenceye Adnan 

Beyin Behlül‟ü ısrarlı daveti *Evlilik yıldönümü 

organizasyonu *Mutfak çalıĢanlarının 

Cemile‟nin dönüĢü ile eğlenceleri *Bihter‟in 

davete katılmayan Behlül‟ü ġiledeki evde baĢka 

bir kızla yakalaması 
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 Mahkemede ifade değiĢtiren karĢı tarafın bu 

kararında etkili olan kiĢinin Hilmi ÖNAL 

olduğunun ortaya çıkması, aile fertlerinin bu 

duruma tepkileri ve Bihter‟in ceza almasını 

engelleyecek geliĢmelerin haberinin alınması 
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* Bihter‟in tartıĢarak ġiledeki evden ayrılıĢı 

*Adnan Beyin mağdur ailenin Ģikâyetçi 

olmasının Hilmi Önal‟dan kaynaklandığını 

öğrenmesi * Elif ile Hilmi Önal‟ın geceyi 

birlikte Elif‟in evinde geçirmeleri * Bihter ile 

Behlül‟ün araç içinde tartıĢma diyalogları 

*Nihat‟a Adnan Beyin Hilmi Önal konusunda 

serzeniĢi, Nihat‟ın Adnan Beyin yanında 

olduğunu belirtmesi * Elif ve Hilmi Önal‟ın 

gizli kaçamakları *Adnan Beyin Behlülün 

yatağında uyuyan Bihter‟i kaldırması *Firdevs 

Hanımın Nihal‟e Behlül hakkında yorumları 

*Nihat‟ın habersizce Hilmi Önal‟ın hisse 

senetlerini satmasına aldığı tepki, iĢyerinde 

tartıĢmaları *Behlül‟ün Adnan Bey ile Bihter‟e 

katılamadığı davet için özür amaçlı aldığı 

gümüĢ ayna *Adnan Beyin Bihter‟in davadan 

kurtulduğuna iliĢkin telefonla öğrendiği haber 

*Hilmi Önal-Nihat tartıĢmasına gelen Aynur 

Hanımın aldatıldığı gerekçesi ile Hilmi Önal‟a 4
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tokat atması *Adnan Bey ile Behlül‟ün Elif 

konusunda sohbeti esnasında Nihal‟in bayılması 

*Nihal‟in bayılmasını sorgulayan Adnan Bey‟e 

Firdevs Hanımın Behlül‟e olan aĢkını sebep 

göstermesi 
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Nihal ile Behlül arasında duygusal bağ 

olduğunu öğrenen Adnan Bey ile Bihter‟in 

kendi açılarından verdikleri farklı tepkiler 
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*Cemile‟nin, Adnan Bey ile Firdevs hanımın 

Nihal hakkında sohbetlerini mutfak çalıĢanları 

ile paylaĢması * Firdevs Hanıma Nihal 

konusunda Bihter‟in tepkisi, diyalogları 

*Behlül‟ün Elif hakkında arkadaĢından olumsuz 

yönde bilgi alması * Firdevs hanımın masaj 

esnasında Katja ile sohbeti *Ahsen Hanımın 

Adnan Beyin iĢyerine giderek iĢler hakkında 

yaptığı araĢtırma ve bu konuda Nihat‟a 

yönelttiği sorular *Hilmi Önal ile Aynur 

hanımın boĢanma süreci, Hilmi Önal‟ın Elif‟e 

yaptığı maddi destek *Behlül‟ün Elif ile Hilmi 

Önal buluĢmasından haberdar olması, bunu 

Adnan Bey ile paylaĢması * Nihal‟in terapisti 

ile Adnan Beyin yaptığı telefon görüĢmesi 

*Nihat ve Behlül‟ün tartıĢması *Aynur Hanımın 

Hilmi Önal‟ı evden kovması *Nihal‟in Behlül‟ü 

alıĢveriĢ için geldiği mobilya mağazasına daveti 

*Adnan Beyin Matmazel ile Nihal konusunda 

sohbeti * Adnan Beyin köĢke geliĢinde Bihter-

Behlül diyalogunu iĢitmesi 
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Firdevs Hanım tarafından yaratılan Behlül‟ün 

Nihal‟e aĢık olduğu söylentisinin, Adnan Bey ve 

sonrasında Nihal tarafından gerçek olarak 

algılanması 
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*Behlül ve Bihter‟in konuĢmalarına tanık olan 

Adnan Beyin Behlül‟ünde Nihal‟i sevdiğini 

düĢünmesi *Elif‟in dairesine gelen Nihat‟ın 

burada Hilmi Önal ile karĢılaĢması, tepkisi * 

Behlül ile Nihat‟ın kulüpte karĢılaĢmaları ve 

kavga etmeleri *Ahsen Hanım ile Adnan Beyin 

Hilmi Önal‟ın önüne geçmek için Ankara 

seyahatine çıkmaları *Hilmi Önal‟ın iĢ 

hayatındaki itibarının zedelenmesi *BeĢir‟in 

Adnan Beye itirafını kameraya kaydetmesi, 

silmesi * Nihal‟in odasının dekorasyonun 

değiĢtirilmesi, yeni eĢyaların gelmesi * Firdevs 

Hanım, Peyker ve Bihter‟in Behlül ile kavgayı 

konuĢmaları *Matmazel ile Firdevs Hanımın 

Nihal-Behlül iliĢkisinden bahsetmeleri, Nihal‟in 

kapıdan Behlül‟ün kendisini sevdiğinden 

bahsedilmesini duyması, sevinci * Nihal‟in gece 

Behlül‟ün odasına giderek ona dokunması ve 

öpmesi 
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Nihal ve Behlül yakıĢtırmalarından rahatsız olan 

Bihter‟in, Behlül‟ün ısrarı üzerine ġiledeki eve 

gitmesi, burada Behlül ile birlikte olurken BeĢir 

tarafından kameraya kaydedilmesi 
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*Behlül‟ün öpülmesi ile uyanması ve mutfakta 

Nihal ile karĢılaĢmaları *Bihter‟in mutfakta 

Nihal-Behlül buluĢmasından haberdar olması ve 

Behlül‟ü sorgulaması *Nihal‟in terapi esnasında 

Behlül‟ü sevdiğini ilk kez dile getirmesi * 

Firdevs Hanımın mankenlik ajansında Elif için 

gizlice iĢ görüĢmesi yapması *Adnan Bey ile 

Ahsen Hanımın Ankara‟dan dönüĢü * Adnan 

Bey‟e Kazakistan‟a gönderilmesinden ötürü 

Nihat‟ın tepkisi * Bihter‟in dernek toplantısına 

Nihal‟i de götürmesi *Elif‟in hakkında açılan 

dava için Adnan Bey ile görüĢmeye gitmesi, 

Adnan Beyin davadan vazgeçmesi * Bülent ve 

Nihal‟in yenilenen odalarının gezilmesi 

*Matmazel‟in Nihal‟e, Firdevs hanımın Behlül 5
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ile alakalı söyledikleri konusunda uyarıları, 

*Elif‟in Hilmi Önal‟a not bırakarak evden 

ayrılması, yurt dıĢında iĢ anlaĢması yapması 

*Firdevs Hanımın Nihal‟i giyimi konusunda 

uyarması *Adnan Bey ve Nihat‟ın Azerbaycan 

seyahatine çıkmaları, araç içinde Nihat‟ın 

Adnan Beye Hilmi Önal hakkında bildiklerine 

yönelik itirafı * Ziyagil köĢkünde gece yangın 

çıkması 
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BeĢir‟in, Behlül ile Bihter‟in birlikte olma 

görüntüsünü CD‟ye aktarması ve kargo ile 

Adnan Beye göndermesi, sonrasında kararından 

vazgeçerek CD‟yi yeniden geri alma giriĢimi 

1
9
 D

A
K

ĠK
A

 

Y
A

N
 O

L
A

Y
 

*Behlül ile Bihter birlikteliğini kameraya 

kaydeden BeĢir‟in köĢke dönüĢü *BeĢir‟in kayıt 

görüntüsünü cd ye kaydetmesi *Adnan Bey 

olmadan aile fertlerinin yaptığı kahvaltı 

*BeĢir‟in kayıt yaptığı cd‟yi kargo ile Adnan 

Beye göndermesi *Nihal‟in, Matmazele piyano 

çalmak konusundaki olumsuz görüĢünü 

bildirmesi, artık Holdingde çalıĢmak istediğini 

belirtmesi * BeĢir‟in denizcilik için evraklarını 

hazırlaması *Cemile ve Nesrinin BeĢir‟den 

Ģüphelenerek odasını kontrol etmesi *Hilmi 

Önal‟ın sanat galerisine giderek Peyker ile 

tartıĢması, Peyker‟in sancılanması, hastaneye 

götürülmesi * Süleyman Efendi‟nin BeĢir‟i 

kendisine çeki düzen vermesi konusunda 

uyarması *Elif‟in Zeynep aracılığı ile yüzüğünü 

Behlül‟e göndermesi *BeĢir‟in Adnan Beyin 

cd‟yi gördükten sonra yapabileceklerini ara ara 

hayal etmesi *Behlül‟ün, Elif‟ten gelen pırlanta 

yüzüğü Bihter‟in odasına bırakması *Nihat‟ın 

Peyker‟in hastaneye yatması üzerine erken 

dönüĢü *Matmazel-Nihal konuĢmasını BeĢir‟in 

kapıdan dinlemesi, Nihal‟in Behlül‟ü sevdiğini 

duyması *BeĢir‟in kargoya verdiği cd‟yi geri 

almak için Ziyagil Holdinge gitmesi  
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BeĢir‟in haber vermeden köĢkten ayrılıĢı, bu 

ayrılığın mutfak çalıĢanları ile Ziyagil ailesi 

üzerine etkisi 
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* BeĢir‟in Nihat‟tan CD‟yi tekrar geri alması, 

Nihat‟ın Ahsen Hanımı durum hakkında 

bilgilendirmesi *Nihat‟ın yaĢattıklarından ötürü 

Hilmi Önal‟a manevi tazminat açma giriĢimi 

*Ahsen Hanım‟ın Matmazel‟i BeĢir konusunda 

bilgilendirmesi * Süleyman Efendinin, BeĢir‟in 

son günlerdeki tavrından ötürü eleĢtirisi 

*Matmazel„in, BeĢir‟in gemilerde çalıĢacağını 

öğrenmesi, Nihal‟in Behlül‟den dolayı zarar 

göreceğini BeĢir‟in ifade etmesi, Matmazel‟e 

vedası *BeĢir‟in mutfak çalıĢanlarına mektup 

bırakarak gizlice ayrılması *Adnan bey‟in 

Seyahatten dönüĢü *Behlül‟ün Nihal ile 

konuĢmak istemesi, fakat sözlerinin yarım 

kalması *BeĢir‟in gemiye yerleĢmesi, gemide 

görevli Yılmaz ile diyalogu *Cemile‟nin 

annesine BeĢir‟e olan aĢkını ağlayarak itirafı 

*Adnan Beyin yemek öncesinde BeĢir‟in 

ayrılıĢını öğrenmesi, Süleyman Efendi ile 

gerekçesini konuĢması *Firdevs Hanım‟ın 

Behlül‟ü Nihal konusunda uyarması, geri adım 

atamayacağını belirmesi *Adnan Bey, Firdevs 

Hanım, Bihter ve çocukların çiftlik evine 

yolculuğu *Peyker ve Nihat‟ın çiftlik evine 

gelmesi, burada Behlül ile karĢılaĢmaları *Hilmi 

Önal‟ın kendisine açılan davadan haberdar 

olması *Adnan Bey‟in Behlül‟e Nihal ile ilgili 

kulağına gelenlerin doğruluğunu sorması  
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Adnan Beyin Nihal konusundaki sorusuna 

“Evet” yanıtı veren Behlül‟ün, bu mecburi 

kararıyla yaĢadığı çıkmaz 
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* Behlül‟ün Adnan Bey‟in sorusu üzerine 

Nihal‟i sevdiğini söylemesi * Hilmi Önal‟ın 

Aynur Hanımın evini ziyareti *Çiftlik evinden 

Ziyagil ailesinin dönüĢü * Firdevs Hanımın 

Nihal konusundaki tutumuna Behlül‟ün tepkisi 

*Hilmi Önal‟ın köĢk önünde beklemesini Adnan 

Beyin görmesi ve avukatı ile Ģikâyet 

baĢvurusunda bulunması *Bihter‟in Nihal‟i 

Behlül‟den vazgeçmesi konusunda uyarması 

*Nihal‟in Matmazel ile konuĢmaya gitmesi 

*Behlül‟ün geceyi balıkçı iskelesinde geçirmesi 

*Adnan Beyin aile fertlerini Hilmi Önal 

konusunda uyarması *Firdevs Hanımın 

Bihter‟in Nihal‟e uyarılarını boĢa çıkaracak 

Ģekilde Nihal ile telefonda konuĢması *Bihter‟in 

köĢk bahçesinde Behlül ile yaĢadıklarını 

anımsaması, yaĢadığı kriz * BeĢir‟in Matmazel 

vasıtasıyla Nihal ile konuĢması, Nihal‟in tepkisi 

*Süleyman Efendinin BeĢir‟in yerine çalıĢan 

seçmesi *Hilmi Önal‟ın BeĢir‟in yerine tanıdık 

adamını köĢke Ģoför olarak yerleĢtirmesi * 

Behlül‟ün Restauranta yemeğe giden Bihter‟i 

arayarak yaĢadığı çıkmazdan ötürü ağlaması 

6
5
 D

A
K

ĠK
A

 

54 

A
N

A
 O

L
A

Y
 

Behlül ile iliĢkisinin belirsizliğini yaĢayan 

Nihal‟in duygusal sarsıntısı, Behlül‟ün Bihter – 

Nihal çıkmazında kalması 
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* Behlül‟ün Nihal ile ağlayarak konuĢması, 

ağlaması *Restaurantta yenilen yemek sonrası 

Bihter ile Adnan Beyin araçta tartıĢmaları 

*Behlül‟ün ġile‟deki evde alkol alması *Nihal 

hakkında Bihter ile Adnan Beyin tartıĢması, 

Nihal‟in tartıĢma esnasında araya girmesi * 

Behlül‟ün alkol alırken anımsamaları *Hilmi 

Önal‟ın adamı Sait‟in Behlül‟ü takip ettirmesi 

*Gazetede Nihal – Behlül iliĢkisi üzerine 
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haberlerin yer alması *Bülent‟in yeni Ģoför 

Sait‟in sürekli sorularına tepkisi *Bihter‟in son 

günlerdeki tavrına karĢı Nihal‟in tepkisi, uyarısı 

*Adnan Beyin Hilmi Önal‟ın avukatını 

yaĢananlar konusunda uyarması *Firdevs 

Hanım, Nihal ve Matmazel‟in alıĢveriĢe 

çıkmaları *Bihter‟in ehliyetsiz yola çıkması, 

durumu Sait‟in polise bildirmesi *Bihter‟in 

sözlerinin Nihal‟in kulağında yankılanması, 

Nihal‟in bayılması * Bihter‟in Behlül ile 

tartıĢması, ġile‟deki evden ayrılması *Bihter‟in 

yolda ehliyetsiz trafiğe yakalanması *Bihter‟in 

ceza makbuzunu Sait‟e ödemesi için vermesi 

*Matmazel‟in Nihal ile ilgili karar vermesi için 

Behlül‟ü araması *Ceza makbuzunun Hilmi 

Önal‟ın eline ulaĢması *Behlül‟ün çiftlik evine 

Nihal‟i görmeye gitmesi 
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Bihter ve Nihal çıkmazında olan Behlül‟ün, 

Nihal‟i incitmemek adına verdiği karar, bu 

kararın Bihter ve Behlül arasında yarattığı 

sürtüĢme 
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* Süleyman Efendinin Sait konusunda Adnan 

Beye olumlu rapor vermesi *BeĢir‟in internette 

gördüğü haberin hırsı ile CD‟yi kırması *Ahsen 

hanımın Behlül ile Nihal konusunda sohbeti 

*Bülent‟in Sait için memnuniyetsizliğini Adnan 

Beye belirtmesi *Behlül‟ün Bihter‟i Nihal‟i 

üzmemesi konusunda uyarısı *Nihal‟in 

Behlül‟den kalan kuru gülü çöpe atması, 

Behlül‟ün çöpte görmesi  *Bihter‟in, Behlül‟den 

kalan yüzük uçlu kolyeyi Nihal‟e hediye etmesi 

*Sait‟in Hilmi Önal‟a Behlül‟ün evi hakkında 

Ģüphelerini bildirmesi *Nihal‟in Balo 

hazırlıkları *Behlül‟ün Nihal‟in kolyesine 

dikkat etmesi, Bihter‟i atölyeye çağırması, 

tepkisi *Düzenlenen dernek balosu daveti ve 

Bihter Hanımın baloda plaket alması *Nesrinin 

Rıza Kaptan ile köĢkte niĢanının yapılması 4
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*Behlül‟ün davete Nihal ile katılıĢı, Bihter‟e 

tepki amaçlı saçlarını kısaltması 
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BeĢir‟in çalıĢtığı gemide hastalanması ve yurt 

dıĢında hastaneye yatırılması, onu almaya giden 

Behlül‟e BeĢir‟in, Bihter ile iliĢkisini bildiğini 

ifade etmesi 
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*Aile fertlerinin balo sonrası köĢk salonunda 

yaptıkları sohbet *Bihter‟in Behlül‟ü 

kıskandırmak için Adnan Bey ile odasına 

çıkması *BeĢir‟in öksürüklerinin artmaya 

baĢlaması, hastalığının ilerlemesi *BeĢir‟in 

gemide rahatsızlanması *Hilmi Önal‟ın Aynur 

Hanım – Çetin Özder yakınlığını görmesi 

*Matmazel‟in babasının vefatı, Nihal ile birlikte 

cenaze için Fransa‟ya gitmeleri *Adnan Bey, 

Bihter, Bülent ve Firdevs Hanımın yılbaĢı için 

New York seyahatine çıkmaları, *Süleyman 

Efendi ve ġayestenin, Cemile ile Nesrinin il 

dıĢına gitmeleri nedeniyle evde yalnız yılbaĢı 

yemeği yemeleri *BeĢir‟in yurtdıĢında 

hastaneye kaldırılması, Yılmazın Behlül‟e haber 

vermesi *Behlül‟ün yurt dıĢına BeĢir‟i görmeye 

gitmesi 
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BeĢir‟in gördüklerini anlatmasından çekinen 

Behlül‟ün, Nihal‟in mutluluğuna bağlı olan bu 

durumdan kurtulmak için Nihal‟e evlilik teklif 

etmesi 

4
2
 D

A
K

ĠK
A

 

Y
A

N
 O

L
A

Y
 

*BeĢir‟in gördüklerini anlatması sonrası  

Behlül‟ün Bihter ile yaĢadıklarını anımsaması 

*Sait‟in, Hilmi Önal‟ın avukatına köĢkte 

duyduklarını telefonla aktarması, Katja‟nın 

kendisinden Ģüphelenmesi  *Sait‟in Behlül‟ün 
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aracındaki ev anahtarını yanına alması, 

kopyalatması *Behlül‟ün BeĢir‟den 

duyduklarını telefonla New York‟taki Bihter‟e 

aktarması *Sait ve adamlarının anahtar ile 

Behlül‟ün ġiledeki evine girmeleri *Cemile ve 

Nesrinin Ģehir dıĢından dönmesi *Behlül‟ün 

BeĢir‟den konuĢmamasını istemesi, Nihal‟i 

sevdiğini söylemesi *BeĢir‟in Nihal‟in 

üzülmemesi karĢılığında susacağını belirtmesi 

*Adnan Bey ile ailesinin yurtdıĢı seyahatinden 

dönmesi *Çetin Özder‟in davet organizasyonu 

*Sait‟in, Behlül‟ün evinde gördüğü rujlu fincanı 

köĢkteki Bihter‟in fincanı ile iliĢkilendirmesi * 

Türkiye‟ye gönderilen BeĢir‟e,  Nihal ile 

Süleyman Efendinin birlikte ziyareti * Nihal‟in 

burada BeĢir‟in kendisini sevdiğini duyması 

*Çetin Özder‟in daveti öncesi Behlül‟ün Nihal‟e 

evlenme teklifi 
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Çetin Özder davetinde Hilmi Önal‟ın Bihter-

Behlül iliĢkisini bildiğini Behlül‟e açıklaması, 

iliĢkinin çevredeki insanlar tarafından 

konuĢulmaya baĢlaması 
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*Behlül‟ün evlilik teklifi sonrası aile fertlerinin 

yorumları *Çetin Özder‟in davetinde Hilmi 

Önal ile Aynur hanım ve Nihat‟ın diyalogu * 

Hilmi Önal‟ın Bihter ile Behlül arasındaki yakın 

diyaloga tanık olması *Hilmi Önal‟ın Behlül‟e 

Riva‟daki evde Bihter ile iliĢkisini çağrıĢtırıcı 

yorum yapması, Behlül‟ün yumruk atarak 

karĢılık vermesi *Ziyagil ailesinin ve Hilmi 

Önal‟ın davetten ayrılması *Hilmi Önal‟ın 

Nihat‟a Bihter-Behlül iliĢkisinin olduğundan 

bahsetmesi, Nihat‟ın tepkisi * Nihal‟in BeĢir‟e 

hediye ettiği müzik kutusunu Cemile‟nin 

kırması *Adnan Beyin köĢkte Behlül ile olayın 

nedenlerini konuĢması *Davet sonrası Çetin 

Özder-Firdevs Hanım yakınlaĢması *Behlül‟ün 

Nihal‟e kamyonet dolusu gül getirmesi *Adnan 5
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Bey‟in Bülent ile hastane ziyareti *Nihal ile 

Matmazel‟in Behlül için niĢan yüzüğü almaları 

*Peyker‟in Bihter ile Hilmi Önal‟ın 

söylediklerini paylaĢması, Bihter‟in tepkisi 

*KöĢkte yapılan Nihal-Behlül niĢanı 
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* Behlül ve Nihal‟in niĢanlanmalarının aile 

çevresinde ve dıĢ çevrede yarattığı etki, 

Bihter‟in bu duruma olumsuz tepkisi 
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*Behlül ve Nihal‟in niĢanlarını kutlamak için 

diskoya gitmesi ve arkadaĢlarıyla eğlenmesi 

*Bihter‟in annesine Nihat ve Peyker‟in Nihal ve 

Behlül‟ün niĢanına gelmeme durumundaki 

merakına sert tepki vermesi *Hilmi Bey‟in 

Ziyagil köĢküne casusluk yapması için yolladığı 

Ģoförün evde yapılan niĢan merasimini telefonda 

Hilmi Bey‟e bildirmesi *Bihter‟in piyano 

odasındaki Behlül ve Nihal‟i odanın 

balkonundan izlemesi  ve o sırada saksıyı 

düĢürüp kırması *Katja‟nin Sait ile birlikte 

yemek götürmek ve sağlık durumunu öğrenmek 

için BeĢir‟in yanına gitmesi *Matmazel‟in 

BeĢir‟i ziyaret için hastaneye gitmesi ve BeĢir 

ile Nihal ve Behlül‟ün niĢanı hakkında 

konuĢması *Behlül ve Nihal‟in Haziran baĢında 

evlenmeye kara vermeleri ve bunun aileyle 

paylaĢmaları *Nihal-Bihter ve Behlül‟ün spor 

salonuna gitmesi *Çetin Özder‟in Adnan Bey‟i 

ziyareti ve Hilmi Önal‟ın Ziyagil ailesiyle ilgili 

konuĢtuğu çirkin Ģeylerin olduğunu söylemesi 

ve uyarması *Çetin Özder‟in Firdevs Hanım‟ 

çiçek yollaması *Bihter ve Behlül‟ün Behlül‟ün 

odasında birlikte olması *Nihat‟ın Hilmi 

Önal‟ın çevrede Behlül ve Bihter‟in iliĢkisi 

olduğu yönünde dedikodu yaptığını Adnan 

Bey‟e söylemesi 
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* Behlül ve Bihter‟in birlikte olduklarına dair 
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çıkan dedikodular ve bunu yarattığı etki 
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* Adnan Bey‟in Hilmi Önal‟ın çıkardığı 

dedikoduya oldukça sert tepki vermesi 

*Nihat‟ın Peyker‟e Behlül ve Bihter hakkında 

çıkan dedikoduyu söylediğini telefonda 

söylemesi *BeĢir‟in hastaneden taburcu olması 

ve Ahsen Hanım‟ın çiftliğine doğru yola 

çıkması * Hilmi Önal‟ın telefonda Adnan Bey‟e 

Behlül‟ün Riva‟da bir evi olduğunu ve Bihter‟in 

trafik cezasını nerden aldığını öğrenmesini 

söylemesi ve tartıĢmaları*Nihal‟in Behlül 

hakkında Bihter ile konuĢması *Aynur Hanım 

ve Firdevs Hanım‟ın güzellik merkezinde 

karĢılaĢmaları ve Aynur Hanım ile Çetin Özder 

hakkında sohbet etmeleri ve Hilmi Bey‟in 

Aynur Hanım‟ı Çetin Özder‟den kıskandığını bu 

yüzden tartıĢtıklarını Firdevs Hanım‟a 

söylemesi *Peyker ve Bihter‟in çıkan 

dedikodular üzerine tartıĢmaları *Nihat ve 

Hilmi Önal‟ın dedikodular yüzünden tartıĢması 

*Adnan Bey‟in dinlenildiğini düĢünerek iĢ 

yerini aratması *Peyker‟in doğum hazırlıklarına 

baĢlaması *Çetin Özder ve Firdevs Hanım‟ın 

akĢam yemeğine çıkması * Bihter-Behlül-Nihal 

ve Bülent‟in tango için klübe gitmesi ve dans 

etmeleri *Bihter ve Behlül‟ün tango yaptıklarını 

Adnan Bey‟in görmesi 
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* Adnan Bey‟in Behlül ve Bihter hakkındaki 

dedikodulara tepkisi ve içinde duyduğu büyük 

Ģüphe 
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*Peyker‟in doğum yapması *Ahsen Hanım‟ın 

BeĢir‟e, BeĢir‟in daha önce Adnan Bey‟e 

yolladığı fakat daha sonra vazgeçtiği CD 
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hakkında sorular sorması *Çetin Özder, Firdevs 

Hanım, Bihter ve Adnan Bey‟in Peyker‟i doğum 

sonrası ziyaret etmesi *Adnan Bey‟in Behlül ve 

Bihter ile ilgili olayları anımsaması *Adnan Bey 

ve Bihter‟in dedikodular nedeniyle tartıĢması 

*Adnan Bey‟in Behlül ve Nihal‟e Riva‟daki evi 

sorması *Nihal‟in Firdevs Hanım‟a Hilmi 

Önal‟ın Behlül ve Bihter hakkındaki iftirasını 

anlatması *Bihter ve Firdevs Hanım‟ın çıkan 

dedikodular yüzünden tartıĢması *Adnan Bey‟E 

içinde bir not ve anahtar bulunan bir zarfın 

bırakılması *Behlül ve Nihal‟in BeĢir‟i ziyaret 

etmek için çiftlik evine gitmesi *Firdevs 

Hanım‟a çetin Özder Bey‟den çiçek gelmesi 

*Adnan Bey‟in Ahsen Hanım ile çıkan 

dedikoduları konuĢması ve artık hiç huzurunun 

kalmadığını söylemesi *Bihter‟in salonu 

değiĢtrmek için çalıĢmaalr yapması *Adnan 

Bey‟in iĢyerine içinde trafik cezası buluna bir 

zarfın gelmesi ve aynı zarfın Bihter‟e de 

ulaĢması *Bihter‟in gelen ceza makbuzunu 

Behlül‟e haber vermesi *Bihter‟in bütün 

olayları Hilmi Önal‟a söyleyen kiĢinin Sait 

olduğundan Ģüphelendiğini Firdevs Hanım‟a 

söylemesi *Behlül‟ün çiftlik evinde BeĢir ile 

tartıĢması *Bihter‟in evin çalıĢanlarıyla Sait 

hakkında konuĢması *Katja‟nın Sait ile ilgili 

Ģüphelerini Bihter ile paylaĢması *Adnan 

Bey‟in Ģiledeki eve gitmesi ve yatak odasındaki 

kokunun Bihter‟e ait olduğunu anlaması 
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* Behlül ve Bihter hakkında çıkan dedikoduların 

Adnan Bey üzerinde yarattığı üzüntü 
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*Adnan Bey ġile‟deyken Hilmi Önal‟ın 

telefonla araması ve alay etmesi ve bunun 

üzerine Adnan Bey‟in sinir krizi geçirerek ev 
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içerisindeki eĢyaları kırması, dağıtması ve daha 

sonra içki içmek için bir yere gitmesi, gittiği 

yerde kadehi elinde parçalaması *Ev 

çalıĢanlarının Behlül ve Bihter ile ilgili çıkan 

dedikoduları Matmazel‟e söylemeleri ve bunun 

üzerine Matmazel‟in sinirlenmesi *Hilmi 

Önal‟ın Bihter‟e Adnan Bey‟in ġile‟de 

olduğunu söylemesi bunun üzerine Bihter‟in 

bayılması *Hilmi Bey‟in Sait‟i arayarak Ziyagil 

ailesinin artık kendisinin kim olduğunu bildiğini 

ve ortadan kaybolması gerektiğini söylemesi 

*Bihter‟in Behlül‟ü arayarak Sait hakkındaki 

gerçekleri söylemesi ve Behlül‟ün Sait‟i araması 

*Peyker‟in Hilmi Önal‟ın yaptıklarını 

öğrenmesi ve ağlaması *Behlül‟ün ġile‟deki eve 

gitmesi, ortalığın dağıtılmıĢ olduğunu görmesi 

ve Adnan Bey‟in her Ģeyi anladığını öğrenmesi 

*Behlül‟ün Bihter‟i arayarak Adnan Bey‟in 

ġile‟deki eve geldiğini söylemesi *Çetin 

Özder‟in Firdevs Hanım‟ı arayarak Viyana 

seyahati ile ilgili konuĢması *Sait‟in Hilmi 

Önal‟ın adamıyla konuĢup ġile‟deki evde 

hazırlamıĢ olduğu tuzağı anlatması ve daha fazla 

para hakkettiğini söyleyerek tartıĢması *Hilmi 

Önal ve adamlarının Ģehir dıĢına çıkmaları 

*Behlül‟ün amcasını içki içmek için gittiği 

mekanda çaresizce otururken görmesi ve oradan 

ağlayarak uzaklaĢması *Firdevs Hanım‟ın Nihat 

ile tartıĢması *Matmazel‟in BeĢir‟i arayarak 

çıkan dedikodular hakkında konuĢması ve 

herhangi bir Ģey bilip bilmediğini öğrenmeye 

çalıĢması *Behlül‟ün Bihter‟i araması ve Adnan 

Bey‟in ne halde olduğunu ağlayarak anlatması 

*Nihat‟ın babasının avukatını ziyaret gitmesi ve 

babasının nerde olduğunu öğrenmeye çalıĢması 

ve bu sırada Sait‟i yakalaması ve hırpalaması 

*Adnan Bey‟in konuĢmak için Matmazel‟in 

yanına gitmesi *Firdevs Hanım‟ın ağlaması ve  

Bihter‟in evden ayrıldığını Adnan Bey‟e 

söylemesi 
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* Hilmi Önal‟ın sebep olduğu olayların Ziyagil 

ailesinde yarattığı çöküntü ve aile üyeleri 

arasında yaĢanan kopmalar 

4
8
 D

A
K

ĠK
A

 

Y
A

N
 O

L
A

Y
 

*Nihat‟ın Sait‟i zorla Ziyagil köĢküne sokması 

ve her Ģeyi itiraf ettirmesi *Firdevs Hanım‟ın 

Bihter‟i arayarak Sait‟in her Ģeyi itiraf ettiğini 

söylemesi ve Bihter‟den eve dönmesinin 

istemesi fakat Bihter‟in bir daha o eve 

dönmeyeceğini söylemesi *Sait‟in tutuklanması 

*Bihter‟in bir otele yerleĢmesi *Behlül ve 

Adnan Bey‟in olaylarla ilgili konuĢması ve 

Behlül‟ün köĢkten ayrılıĢı *Nihal‟in Behlül‟ün 

gitmesine engel olmak isterken merdivenlerden 

yuvarlanması ve hastaneye kaldırılması 

*Firdevs Hanım‟ın evde olup bitenleri telefonda 

Bihter‟e söylemesi *BeĢir‟in Nihal‟in baĢına 

gelenleri öğrenerek Nihal‟in yanına gitmek için 

yola çıkması *Firdevs Hanım‟ın Bihter‟i kaldığı 

otelde ziyaret etmesi *Çetin Özder ve Firdevs 

Hanım‟ın akĢam yemeğine çıkması *Firdevs 

Hanım‟ın Matmazel‟i çıkan olayların nedeni 

olarak görmesi ve tartıĢması *Hilmi Bey‟in 

polisler tarafından gözaltına alınması *Bihter‟in 

Nihal‟in olduğu hastaneye gelerek Behlül‟e 

hamile olduğunu söylemesi  
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* Adnan Bey ve Matmazel‟e aile çevresinden 

olaylarla ilgili duyulan tepki  
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* Adnan Bey‟in hastaneye gelen Bihter‟i Behlül 

ile konuĢurken görmesi *Nihal‟in babasına karĢı 

soğukluğu  *Nihal‟in hastaneden taburcu olması 

ve gazetecilerin bu olaya aĢırı ilgisi *Ahsen 

Hanım‟ın kendisinden izinsiz Nihal‟i görmeye 
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giden BeĢir‟e kızması *Hilmi Önal‟ın gözaltına 

alınarak sorgulanması *Nihal‟in Matmazel‟e 

olan soğuk tavrı ve tartıĢmaları *Behlül ve 

Bihter‟in, Bihter‟in hamileliği hakkında 

konuĢmaları *Bülent‟in Bihter‟e gitmemesi için 

yalvarması *Firdevs Hanım‟ın Bihter‟in nerede 

olduğunu Adnan Bey‟e söylemesi *Adnan 

Bey‟in Bihter‟i ziyaret etmesi, Bihter‟in Behlül 

ile ilgili söylediği kötü sözler ve boĢanma isteği 

*Behlül‟ün,  Adnan Bey ve Bihter‟in 

konuĢmalarını duyması ve Bihter‟e hakaret 

etmesi; Bihter‟in ise Behlül‟e tokat atması  

65 

A
N

A
 O

L
A

Y
 

* Bihter‟in Ziyagil köĢküne geri dönmemesi ve 

bu durumu yaratan durumların aileye etkisi 
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* Bihter‟in Behlül ile tartıĢma sonrası sinir krizi 

geçirmesi *Matmazel‟in Ahsen Hanım‟a 

söylentilerin doğru olduğuna inandığını 

söylemesi, Ahsen Hanım‟ın ise Matmazel‟e 

tepki göstermesi *Adnan Bey ve Nihal‟in Bihter 

ve evlilikleri hakkında konuĢmaları *Bihter‟in 

Behlül‟e telefonla ayrılık mesaj bırakması * 

Behlül‟ün Bihter ile ilk kez birlikte oldukları 

seraya girip ağlayarak Bihter ile ilgili geçmiĢi 

anımsaması *Ahsen Hanım‟ın BeĢir ile 

Matmazel‟in söyledikleri konusunda 

konuĢmaları ve BeĢir‟in hiçbir Ģey bilmediğini 

söylemesi *Adnan Bey‟in Behlül ile konuĢması 

ve kendisini oğlu gibi gördüğünü söylemesi 

*Hilmi Bey‟in avukatının Sait ile görüĢüp 

ifadesini geri almasının istemesi 

*Behlül‟ün Bihter‟in telefon mesajını dinlemesi 

*Matmazel‟in Adnan Bey‟i ziyaret ederek artık 

Nihal tarafından istenmediğini ve Bilent‟e 

vereceği dersleri de kendi evinde verebileceğini 

hatta tamamen hayatlarından çıkabileceğini 

söylemesi *Firdevs Hanım‟ın Bihter‟i kaldığı 5
4
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otelde ziyaret ediĢi  ve Bihter‟in artık orada 

kalmadığını öğrenmesi *Bihter‟in kürtaj olmak 

için hastaneye gidiĢi fakat doktorunun anestezi 

altında ağlayarak bebeğini kaybetmek 

istemediğini söyleyen Bihter‟i kürtaj etmemesi 

*Hilmi Önal ile Aynur Hanım‟ın tartıĢması, 

Hilmi Önal‟ın Ģiddet uygulaması karĢılığında ise 

eĢinin Hilmi Bey‟in kafasına sert bir cisimle 

vurması * 
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* Hilmi Önal‟ın baĢına gelenler ve son 

zamanlarda Ziyagil ailesinin yaĢadığı olayların 

çevreye yansımaları 
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*Ahsen Hanım ve Adnan Bey‟in çocuklarla 

ilgili konuları değerlendiriĢi * Aynur Hanım‟ın 

polisten kaçarak Nihat ve Peyker‟in evine 

sığınması *Firdevs Hanım‟ın Peyker‟in evine 

giderek Hilmi Bey ile ilgili olanları öğrenmesi * 

Bülent‟in basketbol maçı *Bülent‟in maç öncesi 

kendisi ve ailesiyle ilgili çıkan haberler 

yüzünden tartıĢması *Matmazel‟in BeĢir‟i 

arayarak bildiklerini söylemesini istemesi 

*BeĢir‟in rahatsızlığının artması ve ağzından 

kan gelmesi *Bülent‟in, çıkacağı basket maçı 

öncesi karĢı takımın oyuncularının gazetelerde 

çıkan haberleri kullanarak kavga çıkartması 

*Hilmi Önal‟ın durumunun oldukça kritik 

olması *Aynur Hanım‟ın polis tarafından 

Peykerlerin evinde tutuklanması *Peyker‟in 

Aynur Hanım ile ilgili Adnan Bey‟den yardım 

istemesi *Behlül‟ün Bihter ile ilgili anılarını 

anımsaması *Bihter‟in içini dökmek için 

babasının mezarına gitmesi *Nihal ile 

Matmazel‟in;Matmazel‟in iĢi bırakma kararı ile 

ilgili konuĢması *Bülent‟in mantıcı çıkıĢı 

Bihter‟i görmesi,arkasından seslenmesi 

Bihter‟in oradan uzaklaĢması *Bülent‟in 

Bihter‟i gördüklerini Nihal‟e söylemesi *Cemile 4
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ile Katja‟nın kavga etmesi bunun üzerine 

Matmazel‟in onları maaĢlarından kesmek 

suretiyle cezalandırması *Bihter‟in baĢka bir 

otel odasına yerleĢmesi *Firdevs Hanım‟ın 

Çetin Özder ile Viyana‟ya gitmek için 

hazırlanması *Hilmi Önal‟ın ameliyat sonrası 

kendine gelmesi *Katja‟nın Bihter‟e evde 

olmayıĢının kimseyi etkilemediğini söylemesi, 

bunun üzerine Bihter‟in sinirlenmesi *Firdevs 

Hanım‟ın Çetin özder ile beraber Viyana‟ya 

gitmek için yola çıkması *Bihter‟in 

televizyonda Behlül‟ün açıklamalarını 

gördükten sonra sinirlenerek Adnan Bey‟i 

araması 
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*Bihter ve Adnan Bey arasındaki durumun 

Ziyagil ailesine yansımaları  
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*Bihter‟in kulüpte yemekte olan Adnan Bey‟i 

araması ve buluĢmak istemesi fakat Adnan 

Bey‟in reddetmesi * BeĢir ile Ahsen Hanım‟ın 

Nihal ve Behlül‟ün düğünlerini erkene alıĢları 

hakkında konuĢması * Rıza Kaptan‟ın akĢam 

yemeği için Ziyagillerin köĢküne geliĢi ve ev 

çalıĢanları ile birlikte yemek yemesi ve Behlül 

ile Bihter Hanım‟ı birlikte gördüğüne dair 

söyledikleri *Bihter‟in Adnan Bey ile konuĢmak 

için kulübe gitmesi ve Ziyagil ailesinin bu 

duruma ĢaĢırması *Matmazel‟in Ahsen 

Hanım‟ın çiftliğine gidiĢi *Bihter‟in Adnan 

Bey‟e ayrılmak istemediğini söylemesi, Adnan 

Bey‟in ise düĢünmek istediğini söylemesi, 

Bihter‟in bu durum karĢısında ağlaması 

*Matmazel ile Ahsen Hanım‟ın çıkan 

dedikodular ve Nihal‟in düğünü hakkında 

konuĢmaları *BeĢir‟in Matmazel ile Nihal‟in 

düğününün ertelenmesi konusunda konuĢması 

ve Matmazel‟den bu düğünü ertelemesini 4
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istemesi *Adnan Bey‟in kasasından silahını ve 

eski eĢinin gerdanlığını çıkarması *Çetin 

Özder‟in Firdevs Hanım‟a kendisiyle evlenmek 

istediğini söylemesi, Firdevs Hanım‟ın ise 

düĢünmek istediğini söylemesi *Firdevs 

Hanım‟a Çetin Özder tarafından kırmızı güller 

yollanması * Ziyagillerin oturma odası 

eĢyalarını yenilemesi *Behlül‟ün Bihter‟in 

yanına giderek gerçekten hamile olup 

olmadığını öğrenmeye çalıĢması, Bihter‟in ise 

bu durumla dalga geçmesi *Firdevs Hanım‟ın 

Bihter‟in hamile olduğunu öğrenmesi 

*Polislerin Hilmi Bey‟in ifadesini almak için 

hastaneye gelmeleri, Hilmi Bey‟in ifadesinde 

baĢı döndüğü için düĢtüğünü söylemesi, bu 

durumun eĢiyle bir ilgisini olmadığını belirtmesi 

*Bihter‟in Peyker‟i arayarak artık gideceğini ve 

belki bir daha görüĢemeyeceklerini söylemesi 

*Firdevs Hanım‟ın Adanan Bey‟i arayarak 

Bihter‟in gideceğini söylemesi  
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* Bihter‟in tekrar eve dönüĢü ve bu dönüĢünün 

Ziyagil ailesine ve köĢk çalıĢanlarına 

yansımaları 
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* Adnan Bey‟in Bihter‟i bulmak için yola 

çıkması *Bihter‟in hamile olduğunun ev halkı 

tarafından öğrenilmesi *Bihter‟in dertleĢmek 

için babasının mezarına gitmesi *Adnan Bey‟in 

mezarlıkta Bihter‟i bulması *Bihter‟in hamile 

olduğu konusunda yalan söylenildiğini ve 

hamile olmadığını Adnan Bey‟e söylemesi 

*Adnan Bey‟in Bihter‟e gitmemesi konusunda 

yalvarması *Adnan Bey‟in Bihter‟i geri 

dönmesi için ikna etmeye çalıĢması ve sonunda 

beraber köĢke dönmeleri *Bihter‟in ev halkına 

hamile olmadığını söylemesi *Çetin Özder‟in 

Firdevs Hanım‟a evlilik teklifinde bulunması ve 

Firdevs Hanım‟ın kabul etmesi *Hilmi Önal‟ın 5
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avukatlarıyla hastanede buluĢması ve 

Ziyagillerle ilgili planlarından vazgeçmediğini 

belirtmesi *Bihter‟in akĢam yemeği sofrasında 

Nihal‟i iğneleyici konuĢmaları *Nihal ile 

Behlül‟ün vakit geçirmek için tekneye gitmeleri 

*Behlül ile Nihal‟in teknede birlikte olması 

*Bihter‟in Cemile‟yi iĢten çıkarması *Süleyman 

Efendi ve ġayeste Hanım‟ın da iĢten ayrılmak 

istediklerini Adnan Bey‟e söylemeleri 

*Bihter‟in Behlül ile Nihal‟i öpüĢürken görmesi 

ve Nihal‟in Behlül ile ilk kez birlikte olduklarını 

Bihter‟e söylemesi 
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* Bihter‟in Behlül ile Nihal‟in 

yakınlaĢmalarından duyduğu büyük kıskançlık 

ve üzüntüyü çevresindekilere acı çektirerek 

bastırmaya çalıĢması 
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* Adnan Bey ve Bihter‟in Süleyman Efendilerin 

iĢten çıkarılmalarıyla ilgili tartıĢmaları 

*Behlül‟ün Süleyman Efendilerin ileride kendi 

evlerinde çalıĢabileceklerini Nihal‟e söylemesi 

*Firdevs Hanım‟ın köĢke dönüĢü *Bihter‟in 

Behlül ile Nihal‟in öpüĢtüğünü görmesi üzerine 

yatak odasındaki aynayı kırması *Cemile‟nin 

köĢkten ayrılıĢı ve Matmazel‟in evine 

yerleĢmesi *Çetin Özder ve Firdevs Hanım‟ın 

niĢanlarını aile arasında kutlamak için bir davet 

vermeleri *BeĢir‟in hastalığının ilerlemiĢ 

olduğunu öğrenmesi ancak bunu herkesten 

saklaması *Behlül‟ün kendisiyle konuĢmak 

isteyen Bihter‟i bileğinden tutarak iteklemesi 

*Behlül ile Adnan Bey‟in gelecek planlarıyla 

ilgili konuĢmaları *Nihat‟ın Sait‟i görmek için 

hapishaneye gitmesi *Bihter‟in kürtaj olmak 

için hastaneye gidiĢi ve kürtaj olması *Nihal ve 

Firdevs Hanım‟ın kuaföre gitmesi *Sait‟in 

Bihter ve Behlül hakkında bildiklerini Nihat‟a 

anlatması *Adnan Bey‟in ev çalıĢanları ile 

konuĢma yapması ve olanlardan çok büyük 4
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üzüntü duyduğunu belirtmesi *Çetin Özder‟in 

evinde verdiği davet *Bihter‟in Firdevs 

Hanım‟dan Nihal ile Behlül‟ün arasını 

bozmasını istemesi ve ağlayarak yalvarması 
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* Firdevs Hanım ile Bihter‟in Behlül ve 

Nihal‟in aralarını bozmak için çabaları ve 

kendilerine tehlike oluĢturabilecek herkesi 

köĢkten uzaklaĢtırmaya çalıĢmaları 
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* ġayeste Hanım ve Süleyman Efendi‟nin 

Ziyagil köĢkünden ayrılmak için toparlanmaya 

baĢlaması * BeĢir‟in doktorun verdiği raporları 

yakması *Nihat‟ın Sait‟in söylediklerini 

anımsaması ve Behlül ile Bihter‟in iliĢkileri 

olduğuna dair Ģüphe duymaya baĢlaması  

*Adnan Bey‟in Bihter‟in çantasında doktorun 

verdiği ilaçları bulması ve Bihter‟in kürtaj 

olduğunu anlaması ve tartıĢmaları *BeĢir‟in 

Nihal ile birlikte çektirdikleri resimlere bakması 

ve hüzünlenmesi *BeĢir‟in bilgisayar 

klasöründe sakladığı ve Bihter ile Behlül‟ün 

birlikte olduklarını gösteren gizli video 

çekimine bakması ve farklı bir yere kaydetmesi 

*Bülent‟in babasıyla Bihter ile aralarında olan 

huzursuzluklardan rahatsız olduğunu dile 

getirmesi *Behlül ile Nihal‟in balayı ve 

evlenince oturacakları yeri seçme çalıĢmaları 

*Firdevs Hanım‟ın düğünün ertelenmesi 

konusunda Nihal‟i ikna etmesi ve düğünü bir ay 

daha erteletmesi *Ahsen Hanım‟ın Matmazel‟i 

arayarak Nihal‟in düğünü hakkında konuĢmak 

istediğini belirtmesi *Firdevs Hanım‟ın Nihal‟i 

Behlül konusunda uyarması *Nihat‟ın Adnan 

Bey‟den davadan vazgeçmesi konusunda 

yardım istemesi fakat Adnan Bey‟in reddetmesi 

*Rıza Kaptan‟a köĢkün iĢlerini Süleyman 

Efendi‟nin öğretmeye çalıĢması *Bihter‟in 

Bülent‟in yurtdıĢında eğitim görmesi gerektiğini 

bunun içinde okul araĢtırmasının bir an önce 5
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yapılmasını Matmazel‟e söylemesi *Peyker‟in 

Ziyagil köĢkünü ziyareti *Behlül‟ün Adnan 

Bey‟in Ģirketinde iĢe baĢlaması ve çalıĢma 

odasını düzenleme çalıĢması *Ahsen Hanım‟ın 

Behlül ile Bihter ve Bihter‟in köĢkte aldığı 

kararlar konusunda konuĢması *Hilmi Önal‟ın 

hastaneden taburcu olması *Firdevs Hanım‟ın 

Bihter‟in kürtaj olması konusunda Adnan Bey 

ile konuĢması *Nihat ile BeĢir‟in Adnan Bey‟in 

iĢyerinde karĢılaĢması ve Nihat‟ın BeĢir‟e 

yanlıĢlıkla kendisine gelen CD ile ilgili 

düĢündüklerini söylemesi ve içindekilere 

bakmadığı için çok piĢman olduğunu belirtmesi 

*Bihter‟in Bülent‟in yurtdıĢında eğitim görmesi 

için Adnan Bey‟i ikna etmeye çalıĢması 

*Behlül‟ün Adnan Bey ile Hilmi Önal 

davasından vazgeçme konusunda konuĢması, 

Adnan Bey‟in ise sinirlenmesi 
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* Firdevs Hanım ve Bihter‟in Behlül ile 

Nihal‟in ayrılmaları için çaba harcamaları ve 

Nihal‟in gazetelerde çıkan Behlül‟ün kendisini 

aldattığına dair haberlere inanıp Behlül‟ü terk 

etmesiV 

2
8
 D

A
K

ĠK
A

 

Y
A

N
 O

L
A

Y
 

* BeĢir‟in Behlül ile Bihter‟in birlikte 

olduklarını gösteren CD‟yi banka kasasına 

saklaması *BeĢir‟in bütün birikmiĢ paraları 

bağıĢta bulunması *Ahsen Hanım ve Adnan 

Bey‟in Hilmi Önal davası ile ilgili konuĢması ve 

Adnan Bey‟in sinirlenmesi *Ahsen Hanım‟ın 

Adnan Bey‟den düğünü ertelemesini istemesi 

*Bihter-Behlül ve Nihal‟in balayı için seçtikleri 

gemiyi gezmeye gitmesi *ġayeste Hanım‟ın 

yerine yeni iĢe alınan Sema Hanım‟a ġayeste 

Hanım‟ın iĢi öğretmeye baĢlaması *Adnan 

Bey‟in Nihat‟ın Sait ile görüĢtüğünü öğrenmesi 

ve telefonda tartıĢması *BeĢir‟in bütün parasının 

bir kısmını Süleyman Efendi‟ye vermesi ve 

banka kasasının anahtarını da ona bırakması 

*Katja‟nın gizlice Behlül‟ün odasına girip 5
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telefonundan eski sevgilisi Sedef‟i araması 

*Bülent‟in Firdevs Hanım ve Bihter‟in 

kendisinin yurtdıĢında okuması için neden plan 

yaptıklarına dair konuĢmalarını duyması, 

aslında onu evden uzaklaĢtırmak için böyle bir 

plan yaptıklarını öğrenmesi ve ağlaması 

*Firdevs Hanım‟ın Nihal‟i Behlül konusunda 

uyarması * Behlül‟ün eski sevgilisi Sedef‟i 

evinde ziyaret etmesi ve ondan kendi resimleri 

alması *Nihal‟in Pelin ile  düğün alıĢveriĢi için 

çıkması *Adnan Bey‟in Nihal ile Behlül için 

Yeniköy‟de deniz kenarında bir yalı bulması ve 

bunu Nihal‟e söylemesi *Behlül‟ün eski kız 

arkadaĢı Sedef ile sarılırken resimlerinin 

paparaziler tarafından çekilmesi *Süleyman 

Efendilerin köĢkten ayrılmaları *Nihal‟in 

gazetelerde Behlül ile Sedef‟in resimlerini 

görmesi ve niĢan yüzüğünü Behlül‟e fırlatması 

*Gazetelerde çıkan haberi Ziyagil köĢkünün 

çalıĢanlarının da görmesi 
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* Firdevs Hanım ve Bihter‟in Behlül ile Nihal‟i 

ayırma çabalarının olumsuz sonuçlanması ve bu 

çabalarının Peyker- Nihal ve Bülent tarafından 

anlaĢılması  
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*Nihat ve Peyker‟in Bihter ve Firdevs Hanım 

yüzünden tartıĢmaları  *Behlül‟ün Sedef‟i 

arayarak tartıĢması ve böyle saçma bir neden 

yüzünden Nihal‟i kaybetmek istemediğini 

söylemesi *Bülent‟in Firdevs Hanım ve 

Bihter‟in Behlül ile Nihal‟i ayırma planlarını 

duyması *ġayeste Hanım ve Süleyman 

Efendi‟nin Matmazel‟in evine yerleĢmesi 

*Bülent‟in duyduklarını Nihal‟e ağlayarak 

söylemesi *Behlül‟ün Nihal‟i ikna etme 

çabalarının sonuç vermesi ve barıĢmaları 

*Adnan Bey‟in Nihal ve Behlül ile acele karar 

vermemeleri konusunda konuĢması *ġayeste 

Hanım‟ın Matmazel ve Cemile‟ye BeĢir‟in 5
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bütün parasını Süleyman Efendi‟ye verdiğini 

söylemesi *Sedef SavaĢtürk‟ün Ziyagil köĢküne 

gelmesi ve ev halkına her Ģeyi anlatması 

*Bülent‟in Adnan Bey‟in yanında Bihter‟e 

bağırması ve artık Nihal ve Behlül‟ü rahat 

bırakmasını söylemesi, Adnan Bey‟in ise 

çocuklarına kızması * Firdevs Hanım‟ın 

Katja‟yı Sedef‟in Ziyagil köĢküne geldiğini 

haber vermediği için azarlaması ve iĢten 

kovması, Katja‟nın buna karĢı çıkması sonucu 

onu tokatlaması *BeĢir‟in durumunun giderek 

ağırlaĢması ve ağzından kan gelmesi*Katja‟nın 

çalıĢma iznin olmaması ve bunu bilen Bihter‟in 

onu sınır dıĢı etmeye çalıĢması  *BeĢir‟in 

durumunun giderek ağırlaĢması üzerine 

ambulansla hastaneye götürülmesi *Peyker‟in 

Ziyagil köĢküne gelerek Firdevs Hanım ve 

Bihter‟e kızması *BeĢir‟in çok fazla zamanının 

olmadığını öğrenen Ziyagil ailesinin yıkılması 

*Polislerin Katja‟yı almak için Ziyagil köĢküne 

gelmesi *Katja‟nın Behlül‟e tuzak kuranların 

aslında Bihter ve Firdevs Hanım olduğunu 

söylemesi 
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*Bihter ve Behlül‟ün iliĢkilerinin olduğuna dair 

Ģüphelerin gittikçe artması  
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* Katja‟nın polislerden kaçması * Kendisine 

tuzak kurulduğunu öğrenen Behlül‟ün Bihter ile 

tartıĢması *Peyker‟in Adnan Bey tarafından 

Nihat‟ın iĢten çıkarıldığını Bihter‟den 

öğrenmesi üzerine Nihat ile konuĢması ve 

ağlaması *Katja‟nın Nihat ve Peyker‟in yanına 

sığınması ve onlara her Ģeyi anlatması 

*Bülent‟in Matmazel‟e artık Bihter‟i 

sevmediğini söylemesi *Nesrin‟in Katja‟yı asıl 

gönderenin Firdevs Hanım ve Bihter‟in 

olduğunu Matmazel‟e söylemesi *Nihat‟ın 
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Peyker‟e babasının Bihter ve Behlül hakkındaki 

Ģüphelerinde haklı olduğuna inandığını 

söylemesi *Bihter‟in Behlül ile arasındaki her 

Ģeyi BeĢir‟in bildiğini Firdevs Hanım‟a 

söylemesi *BeĢir‟in banka kasasında sakladığı 

her Ģeyi Matmazel‟e vermesi gerektiğini 

Süleyman Efendi‟ye söylemesi *Behlül ve 

Firdevs Hanım‟ın tartıĢması *Cemile‟nin 

BeĢir‟in odasında sakladığı banka kasası 

anahtarını alması bunu gören Bihter‟in 

sinirlenerek Cemile‟yi evden kovması ve 

Matmazel‟i azarlaması, Matmazel‟in ise 

Bihter‟e birkaç ay daha çalıĢıp evden 

ayrılacağını söylemesi *Nihal ve Behlül‟ün 

Adnan Bey‟in kendilerine düğün hediyesi olarak 

verdikleri deniz kenarındaki köĢkü görmeye 

gitmesi *Ahsen Hanım ve Adnan Bey‟in Katja 

olayı ve Bihter‟in kürtajı hakkında konuĢması 

*Firdevs Hanım‟ın eĢyalarının bir kısmını Çetin 

Özder‟e yollaması *Bihter‟in Behlül‟e BeĢir‟in 

banka kasasında sakladığı Ģeyin ne olduğunu 

öğrenmesini istemesi *Nihat‟ın Katja‟yı Hilmi 

Önal‟ın yanına götürmesi ve Katja‟nın da bildiği 

her Ģeyi Hilmi Önal‟a anlatması *Süleyman 

Efendi‟nin kasa anahtarını Matmazel‟e vermesi 
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* Adnan Bey‟in Hilmi Önal‟ın davasından 

vazgeçmesinin çevrede yarattığı ĢaĢkınlık ve 

Adnan Bey‟in olanlardan dolayı içindeki 

Ģüpheyi bir türlü yenememesi  

2
7
 D

A
K

ĠK
A

 

Y
A

N
 O

L
A

Y
 

* Nesrin ve Rıza Kaptan‟ın nikah törenleri 

*Katja‟nın Türkiye‟de kalmasını sağlamak için 

Hilmi Önal‟ın adamıyla evlendirilmesi 

*Bihter‟in BeĢir‟i hastanede ziyaret etmesi 

*Firdevs Hanım ve Bihter‟in birileri tarafından 
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takip edilmesi *Behlül‟ün Peyker‟i resim 

galerisinde ziyaret etmesi *Bihter ve Firdevs 

Hanım‟ın Çetin Özder‟e hediye almak için 

mücevher dükkanına gidiĢi *Behlül‟ün Bihter 

ile konuĢmak için araması *Bihter‟in yabancı 

bir adamın kendisini takip ettiğini anlaması ve o 

kiĢi ile kavga etmesi ve tutulan o kiĢinin Adnan 

Bey‟in adamı olduğunu öğrenmesi 

*Matmazel‟in BeĢir‟i ziyaret etmesi ve BeĢir‟e 

banka kasasında ne olduğunu sorması *Nihal‟in 

Süleyman Efendi ve ġayeste Hanım‟ı kendine 

ait yeni köĢküne götürmesi *Çetin Özder ve 

Hilmi Önal‟ın golf sahasında buluĢup dava 

hakkında konuĢması *Katja‟nın yabancılar 

Ģubesinden oturma iznini alması *Bihter‟in 

Adnan Bey ile peĢine adam takması yüzünden 

kavga etmesi  *Hilmi Önal‟ın torunlarını 

görmek için Nihat ve Peyker‟in evine gitmesi ve 

Nihat ve Peyker‟in de yurtdıĢına taĢınma 

kararlarını açıklaması *Hilmi Önal‟ın tanık 

olarak Katja‟yı getirmesi ve Ziyagil ailesinin bu 

duruma çok ĢaĢırması *Hilmi Önal‟ın Adnan 

Bey‟in davadan vazgeçmesi üzerine ofisinde 

Ģampanyalı kutlama yapması *Peyker‟in 

Katja‟yı Hilmi Bey‟in ofisinde görünce 

sinirlenmesi *Hilmi Önal‟ın Katja‟yı 

bildiklerini söylemesi konusunda sıkıĢtırması 

*Bihter ile Behlül‟ün köĢkün korusunda 

koĢarken karĢılaĢmaları ve birbirlerini çok 

özlediklerini söylemeleri, Behlül‟ün hala 

Bihter‟i unutamadığını anlayarak ağlaması 
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* Bihter‟in her Ģeyi kaybetmek pahasına da olsa 

Behlül‟e yakın davranması ve bu durumun 

çevredekilerin dikkatini çekmesi 
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* Nihal ve Behlül‟ün düğünü için çekim 

ekibinin gelmesi ve aile bireylerinin evlilik ile 

ilgili görüĢlerinin yer aldığı çekimin yapılması, 
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Matmazel‟in bu çekimler sırasında kendini 

tutamayıp ağlaması *Hilmi Önal ile Katja‟nın 

neler olduğunu anlatması konusunda ısrarcı 

tutumu *Peyker ve Nihat‟ın Hilmi Önal ve öne 

sürdükleri yüzünden tartıĢmaları * Firdevs 

Hanım‟ın koruda Behlül ile birlikte olduğunu 

anladığı Bihter‟e sinirlenmesi *Nesrin ve Rıza 

Kaptan‟ın balayından dönmesi *Katja ve sahte 

evlilik yaptığı Kemal‟in boğaz kenarında araba 

içerisinde neler yapacaklarına dair konuĢmaları 

*Katja‟nın BeĢir‟i hastanede ziyaret etmesi ve 

durumunu çok kötü gören Katja‟nın çok 

üzülmesi *Katja‟nın Nesrin‟i arayarak 

kendisiyle konuĢmak istediğini kendisine 

anlatacağı çok önemli Ģeyler olduğunu 

söylemesi *Nihal ve Behlül‟ün birkaç yıl 

Amerika‟da kalma kararını aileye açıklaması 

*Nesrin‟in Katja‟yı araması ve Katja‟nın Bihter 

ve Behlül ile ilgili tüm iddiaların doğru 

olduğunu söylemesi *Behlül‟ün BeĢir‟i 

hastanede ziyaret etmesi, BeĢir‟in Behlül‟den 

hastaneden kendisini çıkarıp eve götürmesini 

istemesi ve Behlül‟ün bunu yapması *Peyker‟in 

Behlül‟ü arayarak her Ģeyi bildiğini ve ona göre 

davranması gerektiğini söylemesi *Nihal ve 

Bihter‟in Behlül‟e sürpriz doğum günü partisi 

hazırlıkları yapması *Adnan Bey‟in Sait‟i 

hapishanede ziyaret etmesi *BeĢir‟e atölyede 

kalması için hastane donanımlı yer sağlanması 

ve BeĢir‟in köĢke dönmesi *Bihter ve Adnan 

Bey‟in tango yapması *Bihter‟in Behlül‟ü 

arayarak son kez dahi olsa birlikte olmak 

istediğini söylemesi *Behlül‟e sürpriz doğum 

günü partisi yapılması *Katja‟nın internet kafe 

de iĢ ilanlarına bakması 
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* Adnana Bey‟in içindeki Ģüphesinin  özellikle 

Katja olayından sonra giderek büyümesi ve bu 

durumu aydınlatabilmek için çeĢitli giriĢimlerde 

bulunması 
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* Bihter ve Nihal‟in ortak olarak Behlül‟e 

hazırladıkları sürpriz doğum günü partisi 

*Adnan Bey‟in Sait ile hapishanede yaptığı 

görüĢmeyi anımsaması *Firdevs Hanım ve 

Çetin Özder‟in akĢam yemeğine gittikleri 

mekânda Peyker ve Nihat ile karĢılaĢmaları 

ancak Peyker ve Nihat‟ın selam vermeden 

mekandan uzaklaĢmaları * Süleyman Efendi ve 

ailesinin BeĢir‟i ziyareti *Adnan Bey‟in  Katja 

konusunda Bihter ile konuĢması ve 

rahatsızlığını dile getirmesi *Nihat‟ın Çetin 

Özder‟i arayarak restoranda olanlar için özür 

dilemesi *Adnan Bey‟in BeĢir‟i ziyaret etmesi 

ve BeĢir‟in ağırlaĢan durumuna Adnan Bey‟in 

üzülmesi ve ağlaması *Kemal‟in Katja‟yı 

kaldığı otelde ziyaret ediĢi ve ondan sakladığı 

bir Ģeyler olup olmadığını anlamaya çalıĢması 

*Adnan Bey‟in doğum günü hediyesi olarak 

Behlül‟e bir yat alması *Çetin Özder‟in 

Amerika‟ya gidecek olması ve evlilik 

konusunda söyledikleri nedeniyle Firdevs 

Hanım ile tartıĢması *Ahsen Hanım‟ın Hilmi 

Önal hesabına çalıĢan Kemal Ormancı‟nın aynı 

zamanda Adnan Bey tarafında Katja‟dan bilgi 

alınmak için tutulduğunu öğrenmesi ve 

sinirlenmesi *Ahsen Hanım‟ın Kemal 

Ormancı‟yı para ile kiralayan Adnan Bey‟e 

sinirlenmesi *Firdevs Hanım‟ın Peyker‟i ziyaret 

ediĢi ve onunla tartıĢması *Bihter‟in Behlül‟e 

Adnan Bey‟in ona sunduğu imkanlardan 

vazgeçemediği için Nihal ile birlikte olduğunu 

söylemesi ve tartıĢmaları *Ahsen Hanım‟ın 

Matmazel‟i arayarak Adnan Bey‟in Katja‟dan 

bilgi almak için Kemal isimli kiĢiyi tuttuğunu 

söylemesi ve bu konuda kendisiyle konuĢmak 

istemesi *Behlül‟ün BeĢir ile dertleĢmesi ve asla 

kendisini affetmeyeceğini belirtmesi ve 

ağlaması *BeĢir‟in banka kasasında sakladığı 

bir Ģey olduğunu ve onu yok etmesi gerektiğini 

Behlül‟e söylemesi *Firdevs Hanım‟ın 5
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ağlayarak köĢke gelmesi ve Bihter‟e Çetin 

Özder‟in kendisini baĢından atmak istediğini 

söylemesi * BeĢir‟in Süleyman Efendi‟yi 

arayarak kasadaki CD‟yi Behlül‟e vermesini 

söylemesi *CD‟yi almaya giden Behlül‟ün 

Matmazel‟in elinde CD‟yi görmesi 
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* Nihal ve Behlül‟ün düğün hazırlıkları ve bu 

düğünün matmazel ve Bihter tarafından 

engellenme çabaları 
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* BeĢir‟in sakladığı CD‟yi bankaya almaya 

giden Behlül‟ün Matmazel‟in elinden zorla 

alması *Adnan Bey‟in avukatının, Adnan Bey‟e 

Katja konusunda yanlıĢ bilgi verdiğini 

söylemesi, Firdevs Hanım ve Bihter‟in Behlül 

ile Nihal‟in aralarının bozulmasını istediğini 

Katja‟nın verdiği bilgilere dayanarak söylemesi 

*Çetin Özder‟in Firdevs Hanım‟ı arayarak 

evlilik iĢlemlerini baĢlattığını söylemesi, 

Firdevs Hanım‟ın buna çok sevinmesi 

*Behlül‟ün deniz kenarına giderek CD‟yi 

parçalayıp denize atması *Ahsen Hanım‟ın 

Matmazel ile Nihal‟in evinde buluĢarak Behlül 

ile Nihal‟in aralarının bozulmasını asıl isteyenin 

Firdevs Hanım ve Bihter olduğu hakkında 

duyumlar aldığını söylemesi *Behlül‟ün Bihter 

ile birlikte oldukları anları hatırlaması *Çetin 

Özder‟in avukatlarıyla evlilik sözleĢmesi 

hazırlaması *Behlül‟ün Bihter‟e CD‟yi aldığını 

ve parçaladığını söylemesi ve evde çalıĢana 

herkesin her Ģeyi bilebileceğini söylemesi, 

Bihter‟in ise kendisinden baĢka hiç kimsenin 

aralarındaki iliĢkiyi söylemeye cesaretleri 

olmadığını söylemesi, Behlül‟ü tehdit 

etmesi*Bülent‟in BeĢir‟i ziyaret ediĢi *Firdevs 

Hanım‟ın Bihter‟i uyarması ve artık Behlül‟den 5
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vazgeçmesi gerektiğini söylemesi *Behlül‟ün 

düğünlerinin yapılacağı mekana gitmesi ve 

yanına Matmazel‟in de gelmesi, Matmazel‟e 

Bihter ile aralarında çok eskiden bir Ģeyler 

olduğunu ve o CD‟de de çok eski resimlerinin 

olduğunu söylemesi, Matmazel‟in ise 

Behlül‟den Nihal‟den ayrılmasını istemesi, tüm 

bunlara Bülent‟in kulak misafiri olması 

*Nihal‟in gelin saçının yapılacağı kuaföre 

gitmesi ve Peyker ile karĢılaĢması *Aynur 

Hanım ve Hilmi Önal‟ın boĢanması *Hilmi 

Önal‟ın Katja‟yı arayarak kendisiyle birlikte 

olmak istediğini söylemesi, buna tanık olan 

Kemal Ormancı‟nın Hilmi Önal‟ı tartaklaması 

*Matmazel‟in BeĢir‟i ziyaret etmesi *Bülent‟in 

Matmazel ve Behlül‟ün konuĢmalarından 

duyduklarını Nihal‟e söylemesi *Adnan Bey‟in 

Bihter‟i ve Behlül‟ü Riva‟daki taĢ evden 

araması, telefonunda numarayı gören Bihter‟in 

dönüĢ yapması Behlül‟ün ise meĢgule atması 

*Çetin Özder‟in Ziyagil köĢküne akĢam yemeğe 

gelmesi ve evlilik sözleĢmesi yapacağını 

söylemesi bunun üzerine Firdevs Hanım‟ın 

niĢan yüzüğünü Çetin Özder‟e iade etmesi 

*Nihal‟in Matmazel‟e neden Behlül ile 

evlenmesini istemediğini sorması ve bunun 

üzerine tartıĢıp Matmazel ile vedalaĢması 

*Nihal‟in Behlül‟e Matmazel ile ne 

konuĢtuğunu sorması ve tartıĢmaları ve Adnan 

Bey‟in bu duruma tanık olması 

78 

A
N

A
 O

L
A

Y
 

* Bihter‟in düğün tarihinin yaklaĢması üzerine 

Behlül ile ilgili umutlarını yitirmesi ve 

depresyona girmesi ve Behlül ile köĢkten kaçma 

planları yapması fakat Behlül‟ün bunları 

umursamaması 
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* Behlül ile Nihal‟in tartıĢmalarına tanık olan 

Adnan Bey‟in Nihal‟e eğer aklında bir Ģüphe 

varsa bu evlilik olmasın demesi *Bihter‟in 
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Adnan Bey‟in ayakkabılarında çamuru görmesi 

ve onun kendisi ile Behlül‟ü arayan kiĢi 

olduğunu anlaması *Kemal‟in Katja‟nın yanına 

geliĢi ve kendisiyle birlikte gelecek planlaması 

*BeĢir‟in Matmazel‟i araması fakat matmazel‟in 

BeĢir‟e her Ģeyi sakladığı için sinirlenerek 

ağlaması *Peyker‟in resim galerisini kapatması 

ve Los Angels‟a yeni bir galeri açacağını 

söylemesi *Hilmi Önal‟ın içkili olarak Nihat‟ı 

araması ve eninde sonunda kendisinin haklı 

çıkacağını söylemesi *Adnan Bey‟in 

Matmazel‟i arayarak kendisiyle mutlaka 

konuĢmak istediğini söylemesi *Adnan Bey‟in 

Bihter ile evlilik kararının doğru olup 

olmadığını Nihal ile konuĢması *Bihter‟in 

Behlül‟e taĢ eve gidenin Adnan Bey olduğunu 

söylemesi ve köĢkten birlikte ayrılmayı teklif 

etmesi *Adnan Bey‟in Matmazel‟i ziyaret 

etmesi fakat Matmazel‟in Adnan Bey ile 

görüĢmemek için kendini gizlemesi *Nihal‟in 

BeĢir‟i ziyaret etmesi, BeĢir‟in Nihal‟e 

Matmazel‟e sırtını dönmemesi gerektiğini 

söylemesi *Firdevs Hanım‟ın evlilik 

sözleĢmesini imzalaması, Çetin Özder‟in 

Firdevs Hanım‟a kırmızı güller yollaması 

*Aynur Hanım‟ın Çetin Özder‟i ziyaret etmesi 

ve Çetin Özder‟in Aynur Hanım‟a Nihat ile 

Peyker‟in evlilik sözleĢmesi hakkında sorular 

sorması *Adnan Bey ile Behlül‟ün buluĢması, 

Behlül‟ün Riva‟daki evden birilerinin kendisi ve 

Bihter‟i aradığını söylemesi; Adnan Bey‟in ise 

Behlül‟e kendisine emanet edilen her Ģeyin 

kıymetini bilmesini söylemesi *Nihal‟in 

gelinliğinin köĢke geldiğini gören Bihter‟in çok 

üzülüp ağlaması *Peyker‟in Firdevs Hanım ve 

Bihter‟e veda etmek için gelmesi, Bihter‟in 

Peyker‟e ağlayarak gitmemesi için yalvarması 

*Adnan Bey‟in dertleĢmek için ölen eĢinin 

mezarına gitmesi ve orada Matmazel ile 

karĢılaĢması *Behlül‟ün düğün öncesi yatta 

arkadaĢlarıyla vakit geçirmesi 
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* Behlül ile Bihter‟in gizli iliĢkilerinin ortaya 

çıkması, Bihter‟in intihar etmesi ve Nihal‟in 

psikolojik tedavi görmesi için hastaneye 

yatırılması 
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*Behlül ile Bihter‟in köĢkün korusunda 

buluĢması ve Behlül‟ün ağlayarak Bihter‟e veda 

etmesi tüm olanlara Matmazel‟in Ģahit olması 

*Nihal- Bülent ve Ahsen Hanım‟ın mezarlığa 

annelerini ziyarete gidiĢi *Adnan Bey‟in Bihter 

ile yaĢadıklarını anımsaması *Matmazel‟in 

BeĢir‟i ziyaret ediĢi *Behlül‟ün veda ediĢi ile 

yıkılan Bihter‟in Firdevs Hanım ile duygularını 

ağlayarak paylaĢması *Behlül ve arkadaĢlarının 

yatta bekârlığa veda partisi yapması *Nihal‟in 

arkadaĢlarının Nihal‟e yaptıkları kına gecesi 

*Adnan Bey‟in Bihter‟e artık boĢanmak 

istediğini söylemesi *Bihter‟in Adnan Bey‟in 

boĢanmak istediğini Behlül‟e telefonda 

söylemesi ancak Behlül‟ün Nihal‟i 

bırakmayacağını söylemesi *Nihal‟in düğünün 

yapılacağı mekana giderek hazırlanmaya 

baĢlaması *Bihter‟in herkesin her Ģeyi düğün 

günü öğreneceğini Firdevs Hanım‟a söylemesi 

*Adnan Bey‟in mezarlıkta yanına gelen 

Matmazel‟in ağlayarak Adnan Bey‟e düğünün 

yapılmaması gerektiğini söylemesi ve her Ģeyi 

BeĢir‟in bildiğini belirtmesi *Firdevs Hanım‟ın 

Behlül‟e Bihter‟in her Ģeyi anlatacağını hemen 

köĢke gelemsi gerektiğini söylemesi ve bu 

mesajı Bülent‟in de görmesi  *Bülent‟in Nihal‟e 

Firdevs Hanım‟ın Behlül‟ü çağırdığını ve 

Bihter‟in her Ģeyi itiraf edeceğini söylemesi 

üzerine Nihal‟in koĢarak oradan köĢke geliĢi 

*Adnan Bey‟in Matmazel‟in söyledikleri 

üzerine BeĢir‟in yanına gelmesi ve BeĢir‟in her 

Ģeyi itiraf etmesi *Firdevs Hanım‟ın köĢkten 

eĢyalarını toplayarak ayrılması *KöĢke gelen 

Behlül‟ün Bihter‟in odasına girmesi, Bihter‟in 

kapıyı kilitlemesi ve silahı kalbine 5
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doğrultması*Adnan Bey‟in koĢarak Bihter‟in 

yanına gelmesi, yatak odasının kapısını kırarak 

içeri girmesi ve Bihter‟in tam bu sırada kendi 

kalbine ateĢ ederek intihar etmesi, Adnan 

Bey‟in Bihter‟i kanlar içerisinde görmesi ve 

Nihal‟in köĢkün merdivenlerinde silah sesini 

duyarak bayılması *Bihter‟in cenaze töreni 

yapılması *Firdevs Hanım‟ın Bihter‟in 

üzüntüsüne dayanmayarak felç geçirmesi 

*BeĢir‟in vefat etmesi ve cenaze töreni 

yapılması *Nihal‟in depresyona girerek 

hastanede uzun süre kalması ve hastanede 

kaldığı süreç içerisinde BeĢir‟in öldüğünden 

habersiz sürekli onu sorması *Bihter‟in 

babasının yanına gömülmesi ve mezar taĢına 

Yöreoğlu olan kızlık soyadının verilmesi 

*Behlül‟ün Bihter‟in mezarının baĢına periĢan 

halde  gelerek ona içini dökmesi ve yaĢadığı 

piĢmanlığı anlatarak ona son kez veda etmesi 

*Ziyagil köĢkünün tamamen boĢaltılması ve 

Adnan Bey- Nihal-Bülent ve Matmazel‟in uzun 

bir tatile çıkması 
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*Adnan Beyin Bihter‟e evlilik teklifi ile Nihal‟in 1
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yaĢadığı duygusallık 

Y
A

N
 O

L
A

Y
 

* Firdevs Hanım, Bihter ve Peyker‟in birlikte Melih 

Beyin yalısına (köĢklerine) gitmeleri *KöĢkte Nihat‟ın 

Bihter‟e Adnan Beyin kendisi ile evlenmek istediğini 

söylemesi *Adnan Beyin Nihal‟in bu evlilik ile alakalı 

onayını almak istemesi *Bihter‟in gönüllü olduğu 

evlilik için Firdevs Hanım ile tartıĢması, Firdevs 

Hanımın tokadı * Bihter hanımın geliĢi öncesi evde 

yapılan hazırlıklar *Nihal, Bülent ve Matmazel‟in 

Adadaki Ahsen hanıma ziyaretleri  

1
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 *Bihter ile yakın iliĢkiler kuran Nihal‟in daha 

sonrasında Bihter‟in aile fertlerine olan yakınlığından 

rahatsızlık duyması 

1
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* Adadaki Nihal, Bülent ve Matmazel‟in köĢke 

dönüĢleri, Bihter‟in onları Adnan Bey ile karĢılaması 

*Adnan Beyin Nihal‟e Türkçe çalıĢmaya teĢviki *Nihal 

ile Bihter‟in çarĢıya Nihal için çarĢaf almaya çıkmaları 

*Nihal‟in yeni çarĢafını aile fertlerine göstermesi 

*Adnan Bey ile Bihter‟in evlilik yıldönümlerini 

kutlamak için aile fertlerinin Göksu‟ya gitmesi * 

Göksu‟da Behlül‟ün Peyker ile yakınlaĢmak istemesi, 

Peyker‟in Bihter‟e Ģikâyeti 
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 *Bihter‟in Behlül ile birlikte olması ve bu 

yaĢadıklarından piĢmanlığı 

1
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 * ġakire Bacının, Nihal‟e Bihter ile ilgili anlattıklarını 

Bihter‟in duyması, köĢk anahtarlarını Bihter‟in ġakire 1
9
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Bacı‟dan alması *Bülent‟in yatılı okula yerleĢmesi 

*Matmazel ile Nihal‟in Bülent‟i yatılı okulundan 

almaya gitmeleri *Nihal‟in köĢkten ayrılmak isteyen 

hizmetçileri görmesi, babası ile bu konudaki diyalogu 

*Hizmetçilerin ayrılık kararına üzülen Nihal‟in 

bayılması * Nihal‟in Bihter ve Behlül ile Firdevs 

hanımı ziyareti * Bihter‟in Behlül ile yaĢadıklarından 

piĢmanlığı 

4 

A
N

A
 O

L
A

Y
 *Evde yaĢanan değiĢimlerden rahatsız olan Nihal‟in 

baĢta Bihter‟e olan tepkileri 

1
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* Düğüne katılacak olan aile fertlerinin hazırlıkları *  

Behlül‟ün çantasını unutan Bihter‟i gece odaya 

çağırmaya iknası *Düğün eğlencesinde Bihter‟in ud, 

Peyker‟in Piyano çalması *düğün eğlencesinde 

Nihal‟in gelin ile diyalogu *Düğün sonrası aile 

fertlerinin köĢke dönüĢü *Adnan bey ile Nihal‟in 

evlilik üzerine sohbeti * Bihter konusunda Behlül‟ün 

Nihal ile konuĢması, hatalı olduğunu belirtmesi 

*Nihal‟in Firdevs Hanımında köĢke yerleĢeceğini 

öğrenmesi *Odasının Bülent‟ten ayrıldığını öğrenen 

Nihal‟in Bihter‟e tepki göstermesi *Matmazel‟in 

köĢkten ayrılma kararı 

1
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Y
 *Firdevs Hanımın Behlül ile Nihal‟i yakıĢtırması, bu 

mevzunun köĢk içerisinde giderek yer edinmesi 
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* Behlül ile iliĢkilerini düzeltmek adına konuĢan 

Nihal‟i, BeĢir‟in kapı ardından dinlemesi *Evdeki 

geliĢmeler üzerine Adnan Beyin Bihter ile konuĢması 

2
3
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A
K

ĠK
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*Nihal‟in piyano çalarken bayılması ve BeĢir 

tarafından yatırılması *Behlül‟ün eğlenmeye gitmesi ve 

buradaki Ģarkıcı ile birlikte olması *Bihter‟in köĢke 

gelmeyen Behlül‟ü bekleyiĢi *Firdevs Hanımın köĢke 

geliĢi ve Behlül ile sohbeti * Nihat ile Peyker‟in ikinci 

çocuklarının olacağını belirtmesi *Matmazel‟in sohbet 

esnasında Nihal‟i Behlül konusunda uyarması *BeĢir‟in 

rahatsızlığının Adnan Bey‟e iletilmesi * Firdevs 

Hanımın çıkardığı Behlül-Nihal niĢanlılığının Nihal‟i 

rahatsız etmesi *Behlül‟ün, niĢanlılık mevzusundan 

hoĢnut olması, bunu Bihter‟in iĢitmesi 

6 

A
N

A
 O

L
A

Y
 *Bihter - Behlül iliĢkisinin ortaya çıkması ile Bihter‟in 

intiharı, Adnan Bey ve ailesinin yeni bir hayata 

baĢlamaları 
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* Nihal‟in BeĢir‟i ziyarete gelen Cemile ve ġakire Bacı 

ile sohbeti, Cemile‟nin evleneceğini öğrenmesi 

*Firdevs Hanım ile Bihter‟in Nihal – Behlül 

birlikteliğine dair diyalogları *Nihal‟in Adaya halasını 

ziyareti *Adada Nihal ile Behlül‟ün buluĢması, 

Behlül‟ün Nihal‟i evliliğe ikna etme çabası * Adada 

rahatsızlığı artan BeĢir‟e doktor çağrılması *Adaya 

gelen Bülent‟in Firdevs Hanımın ilettiği mektubu 

Behlül‟e vermesi *Mektubu gören Nihal‟in KöĢke 

dönmesi *BeĢir‟i ziyarete gelen Bihter‟in, adada 

yapılanlarla ilgili BeĢir‟in ağzını yoklaması *BeĢir‟in 

Bihter-Behlül iliĢkisini geçmiĢte görmesi, anımsaması 

*Bihter-Behlül diyaloguna Ģahit olan Nihal‟in 

bayılması, merdivenlerden düĢmesi *Behlül‟ün 

uzaklaĢacağını açıklaması *BeĢir‟in bildiklerini Adnan 

Bey‟e açıklaması *Bihter‟in Adnan Beyin silahı ile 

1
7
 D

A
K

ĠK
A

 



228 
 

intiharı 
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