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GĠRĠġ 

Egemen kesimin toplumu etkilemek ve toplumsal genel kabulleri inşa etmek, 

geliştirmek, sürdürmek veya tekrarlar yolluyla hatırlatmak için popüler kültür 

ürünlerinden faydalandığını ve popüler kültür ürünlerinde yer alan egemen söylemlerin; 

ataerkil dünya düzeni, erkek egemen toplum yapısı ve kapitalist sistem ile tüketim 

unsurları çerçevesinde yeniden oluşturulduğunu söylemek mümkündür. Söz konusu 

yeniden oluşumun uyarlama türlerde ana kaynak yapıt ile karşılaştırma olanağı mümkün 

olduğundan daha belirgin bir biçimde ortaya konulabileceğini ifade edebiliriz. 

Dolayısıyla tez çalışmamın genel yapısını oluşturan egemen sisteme ait ideolojilerin ve 

bu ideolojilerin yerleşikliği ile egemen sistemin işleyişi için tehdit oluşturmayacak 

düzeyde toplumun büyük çoğunluğu kanıksanmasına fırsat sunan mevcut toplumsal 

düzene dair unsurların popüler kültürün hâkimiyet alanının daha geniş olduğu medya 

türlerinde yer aldığına yönelik söylemin incelenmesine fırsat tanınmış olur. Uyarlama 

yapımın ana kaynağı olan yapıt egemen ideolojinin tam tersi bir ideolojiyi –alternatif 

ideoloji- içerse dahi; medya türlerinden birisi olan uyarlama yapımlarda durumun 

çoğunlukla egemen sistemi ve mevcut toplumsal düzen onayıcı bir biçimde 

işlediğini/yer aldığını söylemek mümkündür. Bu kapsamda uyarlama türlerin ana 

kaynak yapıt ile karşılaştırma imkânı tanımasından dolayı söz konusu ideoloji zıtlığın 

tespitinin uyarlama farklılıkları adı altında kolaylıkla sunulabileceği açıktır. Bundan 

dolayı da çalışmada bir uyarlama türe yer verilmiş olup ana kaynağı ile birlikte 

incelenmiştir. Bu incelemede uyarlama internet dizisi ile ana kaynak romanda yer alan 

unsurlar genel olarak karakterler ve olay örgüsü bağlamında ataerkil dünya düzeni, 

erkek egemen toplum yapısı ve bu başlıklarla ilişkilendirilebilecek toplumsal cinsiyet 

ile bedene yönelik temsiller ve sunumlar, egemen sistem ve ideolojiler, popüler kültür, 

mevcut toplumsal düzen, kapitalist sistem kapsamında ise yaşam tarzları, tüketim 



 
 

biçimleri ve durumun ekonomik boyutu çerçevesinde değerlendirilmiş ve farklılıkların 

niteliği söz konusu unsurlar etrafında sınıflandırılmıştır. Uyarlama farklılıklarına ilişkin 

diğer çalışmalar incelendiğinde çalışmalarda genel olarak uyarlama farklılıklarının 

nelerden oluştuğuna değinildiği görülmektedir. Bu çalışmada ise, uyarlama 

farklılıklarının neler olduğunun yanı sıra, söz konusu farklılıkların/farklılaşmanın nelere 

hizmet ettiğinin ve hangi amaçla uyarlama yapımın ana kaynak olarak aslından 

farklılaştı(rıl)dığının tespiti yapılmaktadır. Böylelikle uyarlama çalışmalarındaki 

farklılıkların niteliğine yönelmesi ile diğer uyarlama çalışmalarından ayrılan söz konusu 

tez çalışması ile uyarlamalardaki farklılıkların nedenlerine yer vererek uyarlama 

farklılıklarına daha kapsamlı bir bakış açısı ile yönelmek hedeflenmektedir. Ana kaynak 

roman ile uyarlama internet dizisi arasındaki farklılıkların tespiti ve söz konusu 

farklılaşmanın hangi amaçlara hizmet ettiğinin saptanması için araştırma 

yöntemlerinden temelde çözümleme biçimine dayanan ve önceden belirlenmiş 

kategorileri yorumlamaya da fırsat tanıyan betimleme analizi yönteminden 

faydalanılmıştır. Temel olarak iki farklı türün birbiriyle karşılaştırılmakta ve uyarlama 

yapıma kaynaklık eden roman üçlemesi ile uyarlama dijital internet dizisi birbiri ile 

karşılaştırılmaktadır. Söz konusu karşılaştırmada önceden belirlenen kategoriler 

etrafında ne düzeyde farklılaştığının tespitine yer verilmektedir. Tez çalışması anlamlı 

sonuçlar elde edebilmek için elde edilen bilgiler başka bilgiler ya da bir ölçütle 

karşılaştırılmakta ve elde edilen farklılıkların gerekçesi yorumlanmaktadır. Bu 

kapsamda tez çalışmamda uyarlama farklılıklarının tespiti ne ek olarak söz konusu 

farklılıklar tez çalışmamın kuramsal arka planında popüler kültür, ataerkil dünya düzeni, 

erkek egemen toplum yapısı, mevcut toplumsal düzen, egemen sistem ve ideolojiler, ve 

ekonomi-politik art alanını temellendirebilmek için egemen sistem olan kapitalizm ve 

bu kapsamdaki tüketim biçimleri ayrımı etrafında değerlendirilmiş olup farklılaşmaların 

gerekçesinin kategorilendirilerek uyarlama farklılıklarının kapsamının çizilmesi 



 
 

sağlanmıştır. Söz konusu kapsam da medya sahiplik meselesi, medyanın işleyiş biçimi 

ve dolayımındaki çapraz tekelleşme ile ilişkilendirilerek sunulmuştur. Böylelikle tez 

çalışmam kapsam ve farklılıkların niteliğine bakış açısı yönünden literatürdeki uyarlama 

farklılıklarına yönelen diğer çalışmalardan ayrılmaktadır. 

Tez çalışması dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm ideolojilerden 

oluşmakta olup egemen ideoloji ve alternatif ideolojilerin kıyasıya mücadelesi 

aktarılmaktadır. Medya kapsamında ideolojiler ve kitle iletişim araçlarının ideolojik 

boyutu kapsamında ise medya sahiplik meselesi, egemen sistem ideolojisi çerçevesinde 

tüketim boyutu ve medyada sunulan gerçeklikler –değiştirilmiş gerçeklik- kapsamında 

ideolojinin işlevlerine yer verilmiştir. Ardından ideoloji ile hegemonya kavramlarının 

ilişkisine ve farklılaşan yanlarından söz edilmiş ve popüler kültür ideolojisi ile söz 

konusu ideoloji etrafında oluşturulan/yaratılan yaşam tarzları ve kimlikler ve bunların 

hizmet ettiği alan incelenmiştir. Son olarak da popüler kültür ürünlerinde dayatılan 

egemen sisteme ait unsurlar kapsamında sunulan cinsel kimliklere ve bu durumun 

ataerkil dünya düzeni ve erkek egemen toplum yapısı ile ilişkisi kapsamında ortaya 

çıkan söylemlerine yer verilmiştir. Tez çalışmasının ikinci bölümü, uyarlamalar başlığı 

altında uyarlanan türler ve bu türlerin birbirleri ile ortak yanları ve farklılıkları, 

uyarlamaların tercih edilme nedenleri, uyarlama yöntemlerindeki yanlışlıkların boyutu, 

uyarlama biçimleri ile uyarlama farklılıklarının oluşmasının nedenlerinden 

oluşmaktadır. Tez çalışmasının üçüncü bölümünde ise, popüler kültür ve popüler türler 

kapsamında roman türünün diğer popüler türler ile ilişkisi incelenmiş ve popüler 

metinler, televizyon, sinema ve internet kapsamında bir değerlendirme yapılmıştır. 

Popüler kültür ile kitle kültürü kavramları karşılaştırılmış ve farklılıkları ortaya 

konmuştur. Ardından popüler kültüre yönelik bakış açılarına yer verilerek araştırmacılar 

açısından popüler kültürün önem ve etki düzeyi tartışılmış ve popüler kültürün 

özelliklerine yer verilmiştir. Son olarak da popüler kültürün mevcut toplumsal düzen ile 



 
 

sürdürülmekte olan egemen sistem ve egemen sistemin devamlılığının sağlayıcısı olan 

içerikleri ile ilişkisine değinilmiştir. Tez çalışmasının son bölümünü oluşturan dördüncü 

bölümde, çalışmada yer alan uyarlama internet dizisi Fi/Çi ile uyarlanan roman 

üçlemesi Fi/Çi/Pi karşılaştırılması yer almaktadır. İki türün karşılaştırılması karakterler, 

olay örgüsü, ideolojik boyut, egemen sistem, mevcut toplumsal düzen, tüketim 

biçimleri, yaşam tarzları, ataerkil dünya düzeni ile erkek egemen toplum yapısı, bedene 

yönelik temsiller, toplumsal cinsiyet kapsamında cinsel kimliklerin sunumu, medya 

sahipliği, popüler kültür ürünlerinde fazla kitleye hitap etme amacıyla yer verilen 

„cazibe merkezi motifler‟ etrafında gerçekleştirilmiştir. Yine dördüncü bölümde 

romanda alternatif ideolojinin savunucusu ve onayıcısı olan, alternatif ideolojinin 

söylemleri ile uygun bir biçimde şekillendirilen/oluşturulan karakterlerin ve olay 

örgüsünün ana kaynak romandaki halinin tam zıttı bir biçimde uyarlama internet 

dizisinde egemen ideolojinin savunucusu ve onayıcısı olarak egemen ideolojinin 

söylemleri etrafında şekillendirilerek nasıl değiştirildiği, dönüştürüldüğü ve 

farklılaştırıldığı ve hatta aynı amaç için yeni karakterlerin ve olay örgüsünde yer 

olmayan unsurların eklendiği ya da tam tersi bir biçimde ana kaynakta yer alan 

karakterlere ya da olay örgüsünde yer alan hususlara nasıl yer verilmediği ve çıkarıldığı 

gözler önüne serilmektedir. Özellikle kitleleri etkileme gücünün etkinliği konusunda 

birçok araştırmacı tarafından uzlaşılmış olan medya dolayımında söz konusu hususların 

sürdürücü, devam ettirici, kanıksatıcı, tekrar edici, onayıcı ve haklılaştırıcı bir biçimde 

yer aldığına dair savın bir uyarlama tür etrafında sınanması; ana kaynak roman ve 

uyarlama tür olan internet dizisinin birbirleri ile karşılaştırılma imkânının olmasından 

dolayı anlamlı bir sonuca ulaşılmasını kolaylaştırmıştır. Tez çalışması, uyarlamalardaki 

farklılıklarının büyük çoğunluğunun gerekçesini oluşturan ve uyarlama farklılıkları 

aracılığıyla hedeflenen örtük ortak amacı ortaya çıkarmaya çalışmaktadır.
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

ĠDEOLOJĠ 

1. ĠDEOLOJĠNĠN KAPSAMI 

1.1. „Ġdeoloji‟ Kavramının Tanımı 

İdeolojik unsurlar neredeyse iletişimin her alanında kendisine yer 

bulabilmektedir.  Özer‟e göre (2019; 21); ideoloji, iletişim içinde ifade edilen bir fikirler 

sistemi; bilinç grupları ya da bireyler tarafından taşınan ve aktarılan kanılar, duygular, 

tutumların tümünü oluşturmaktadır. Dolayısıyla iletişim ile ideolojinin iç içe olduğunu 

söylemek mümkündür. Marx ve Engels‟e göre ise (1970‟den akt. Heywood, 2013; 24); 

genel anlamda ideolojileri belli bir sosyal düzeni savunmaya hizmet eden düşünce 

sistemleri olarak görmekte ve bunun her dönemde yönetici sınıfın hakim fikirleri 

olduğunu ifade etmektedir. Sonuç olarak, ideolojiler egemen sınıfların çıkarlarını ifade 

eden kavramlar ve temsiller olarak tanımlamaktadır. Böylelikle, her ideolojinin bir 

biçimde birilerinin çıkarlarına hizmet ettiğini söylemek mümkündür: “İdeoloji, bireylere 

bilinçli grupların aktardığı inançların, duygu ve tutumların bir toplamıdır. Bu inanç, 

duygu ve tutumlar ayrıca hegemonya, baskı kurma ve egemen ideolojiyi aktarma 

amacını da içerisinde barındırmaktadır. İdeoloji, iktidar ve egemenlik bilinci oluşturma 

ve sürdürme faaliyetlerini de kapsar” (Özer, 2019; 23-24). Bu kapsamda ideolojiler 

çoğunlukla egemen sisteme ve egemen sınıfa hizmet etme aracı olarak da 

yorumlanabilir. Eagleton da (2020; 70) bu çerçevede Özer‟in fikirlerinin geçerliliğini 

destekler, ancak bir yanılgı olarak ideolojilerin çoğu kez, özellikle birleştirici, eyleme 

yönelik, rasyonalize edici, meşrulaştırıcı, genelleştirici ve doğallaştırıcı şeyler olarak 
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düşünüldüğünü vurgular. İdeolojilerin baskıcı ve meşrulaştırıcı olduğu hususunda fikir 

ayrılığına yer veren iki bakış açısı da bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde egemen 

söylemler içerisinde kendisine yer bulmaktadır. Özellikle kitle iletişim araçları egemen 

ideolojilerin aktarıcısı/ileticisi konumunda yer almaya son derece uygundur. Egemen 

sınıf da bu araçları sıklıkla kendi ideolojilerini aktarmak için kullanmaktadır. “Egemen 

ideoloji kendi bünyesinde oluşturduğu ve toplumsal yapının içerisine yerleştirdiği, 

ideolojik yapılar ve aygıtlar sayesinde toplumu manipüle eder ve yönlendirir. Egemen 

söylemin ve ideolojinin vücut bulduğu aygıtlar devletin ideolojik aygıtlarıdır ve 

bunların doğruluğu ve haklılığı tartışılamaz” (Özer, 2019; 43). Bu kapsamda 

düşünüldüğünde, ideoloji; egemen sistem içerisindeki ayrıcalıklı grupların oluşturduğu 

yapının amaç ve çıkarları dolayımında ürettiği ya da düzenlediği bir fikir sistemine denk 

düşmektedir, ancak “[…] her ideolojinin baskıcı ve aynı şekilde meşrulaştırıcı olduğu 

iddiası hiçbir şekilde savunulamaz” (Eagleton, 2020; 24). İdeolojiler; yalnızca baskıcı, 

zorlayıcı ya da meşrulaştırıcı bir biçimde olmadıkları gibi, aynı zamanda egemen 

sistemi ve toplumsal düzeni onaylayıcı ve eleştiren/karşıt duran halleriyle de yer 

almaktadırlar. “İdeolojiyi bir „izm‟ biçimi olarak görenler, toplumdaki ideolojinin 

içinde, aynı anda, hem hegemonik ideaların bulunduğunu; hem de var olan dizgeye 

karşı çıkan eleştirici idealardan oluşan bir başka ideolojinin (başat durumda olmaksızın) 

de bulunduğunu söylemektedirler” (Oskay, 1980; 199). Mevcut sistemin devamlılığına 

katkı sağlayan egemen ideolojiler ile mevcut toplumsal yapıya ve duruma alternatifler 

sunan ve egemen söylemleri eleştiren karşıt ideolojilerin sistem içerisindeki bir 

aradalığından söz etmek mümkündür. Oskay‟a göre (1980; 212-213); izm-olarak 

ideoloji, var olan toplumsal yaşama alternatif oluşturabilecek yeni toplumsal yaşam 

biçimlerinin tasarlanmasını kolaylaştırmakta ve bunun yanı sıra daha gelişkin bir 

toplumsal yaşama ulaşabilmek için neler yapılması gerektiğini de açıklamaktadır. Aynı 

zamanda izm-olarak ideolojinin gücü bir yandan var olan dünyanın (insan dünyası 
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anlamında) yeni bir gözle (eleştirel bir gözle) algılanmasını; bir yandan da bu yeni 

gözle dünyaya bakabilenlerin yeni bir toplumsal yaşam kurmak için girişecekleri 

eylemlere ışık tutarak ikili bir işlev yüklenmiş oluşundan ileri gelmektedir. Bu 

yönleriyle ideolojiler, mevcut sisteme ve toplumsal yapıyı eleştiren ya da var olana 

alternatifler sunan biçimleriyle de yer alırlar. Bu boyutuyla ideolojinin her yerdeliği 

onun evrenselliği ile ilişkilendirilebilir. Egemen sistemi ve mevut toplumsal düzeni 

eleştiren ve egemen sınıfa karşı duran ideolojiler, popüler kültür ürünlerinde dahi 

kendisine yer bulabilmektedirler. Becker‟e göre (1984; 140); egemen ideoloji, 

dayandığı toplumsal düzenin sürekliliğini sağlayabilmek için, toplumsallığın ve kültürel 

alanın hemen her noktasını ele geçirebilecek bir tahakküm araçlarından ve hükmetme 

yöntemlerinden faydalanmaktadır. Böylelikle her ne kadar özgürlükçü bir yanı olsa da 

popüler kültür de egemen ideolojinin tahakkümü altına girmeye mecbur kalmıştır. “Bir 

ideolojinin meşruluk kazanmak için kullandığı en önemli araçlardan birisi, kendi 

kendini evrenselleştirmesi ve „ölümsüzleştirmesi‟dir” (Eagleton, 2020; 85). Bunu da 

mevcut toplumsal düzenin ve sistemin içerimlerine işleyerek ve tabir-i caizse kendisini 

gelenekselleştirerek başarabilir. “Evrenselleştirme gibi doğallaştırma da ideolojinin, 

tarihsizleştirici yönünün, yani fikirlerin ve inançların belirli bir zaman, mekân ve 

toplumsal gruplara özgü olduklarını zımnen inkâr edişinin bir parçasıdır” (Eagleton, 

2020; 90). Bu çerçevede ideolojiler hemen hemen her zaman ve neredeyse her yerde 

bulunarak uzun zamandır -tıpkı bir gelenek gibi- varmış hissi yaratırlar ve bu yolla 

meşruluklarını sağlayarak devamlılıklarını da garanti altına alabilirler. Ancak 

ideolojilerin kalıplaşmış yargılardan, değişmez ya da değiştirilemez özelliklerden 

oluştuğu ve bunların mutlak gerçek olduğu fikri her zaman geçerli değildir. “Egemen 

ideolojiler ve bazen muhalif olanlar, sık sık, birleştirme, sahte özdeşleştirme, 

doğallaştırma, aldatma, kendi kendini aldatma, evrenselleştirme ve rasyonalize etme 

gibi araçlara başvurur; ama bunu her zaman ve her yerde yapmazlar; aslında ideolojilere 
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değişmez nitelikler atfedilip atfedilemeyeceği tartışmaya açık bir savdır” (Eagleton, 

2020; 289). İdeoloji kavramını yanlış bilinç çerçevesinde değerlendiren Üşür‟e göre ise 

(1997; 110); ideoloji, toplumsal anlamların belirlenmesi alanında verilen mücadeleye 

karşılık gelmektedir ve bu mücadelede temel amaç; bütün imgeleri, simgeleri, 

sembolleri kısacası kişisel yaşam dünyasını oluşturan bütün değerleri egemen sınıfın 

amaç ve çıkarları ile uyumlu kalıplar içerisine koymaktır. “İdeoloji, çoğunlukla 

göstergeler, anlamlar ve değerlerin bir egemen toplumsal iktidarın yeniden üretilmesine 

katkıda bulunma tarzı anlamına gelir” (Eagleton, 2020; 228). Böylelikle ideolojiler ile 

toplumsal düzlem iç içe geçer ve yine ideolojiler aracılığıyla mevcut toplumsal düzen 

devam ettirilir. 

 

1.2. Kitle ĠletiĢim Araçlarının Ġdeolojik Boyutu 

Kitle iletişim araçlarının birçok işlevi ve kendisine atfedilen görevleri 

bulunmaktadır. Aziz‟in de belirttiği gibi (Aziz 1981‟den akt. Şen, 2018; 260); kitle 

iletişim araçlarının haber verme, reklam, ikna gibi işlevlerinin yanı sıra toplumu eğitme 

ve bilgilendirme gibi işlevleri de bulunmaktadır. Özellikle kitle iletişim araçlarının bilgi 

aktarma işlevi üzerinde duran Özer‟e göre (2019; 13-14); bilginin toplum egemenleri 

tarafından diğerlerine aktarılma çabası bile tek başına modern çağın habercisi olarak 

yorumlanmaktadır. Ancak bilginin aktarılması yoluyla kitleleri ve toplumu dönüştürme 

çabası da bir o kadar gerici bir yaklaşım olarak yorumlanabilir. En eski bilgi aktarım 

yöntemlerinden birisi olan eğitim, günümüzde salt bilgi vermekten bağımsız olarak öne 

çıkan bir aygıt olarak kullanılmaya da başlamıştır ve en masum kullanımının hâkim 

görüşün yayılımı olduğu görülmektedir. Eğitim, belirli süzgeçlerden geçirilmiş bilgiyi 

toplumun çoğunluğunu oluşturan halk kitlesine ulaştırmayı amaçlamaktadır. İktidarın 

oluşmasının ve sürdürülmesinin araçlarından biri haline gelen bilgiyi yönetme ve 
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denetleme yönetsel çabaların ve egemenlik girişimlerinin ana teması haline gelmiştir. 

Bu durum kitle iletişim araçları ile kimi zaman açık kimi zaman da örtük bir biçimde 

gerçekleştirilebilmektedir. Kitle iletişim araçları ile aktarılanların açık ve/veya örtük 

mesajlarının bilinç boyutuna dikkat çeken Adorno‟ya göre (2001; 51); açık ya da örtük 

biçimlerde yer alan mesajlar aracılığıyla izleyicilere hâlihazırda bildikleri ve kolay bir 

biçimde tahmin edebilecekleri hususlar sunulmaktadır. Kitle iletişiminde örtük mesajlar, 

tam olarak bilinçaltını ifade etmemekte; bu kapsamda da ne tam olarak saklı gerçekleri 

ne de tam anlamıyla bastırılan düzeyi temsil etmektedir. Kitle iletişim araçlarında yer 

verilen açık ve örtük mesajlar aslında toplum içerisinde mevcut olan hususlara bir vurgu 

olarak da değerlendirilebilir. Egemen ideolojinin tahakküm aracı olarak kullanıldığını 

savunan Chomsky ve arkadaşlarına göre (Chomsky vd., 2004; 159-160); medya, 

egemen ideoloji tarafından baskı altına alınmaktadır. Bu durum da medyanın egemen 

söyleme göre şekillenme zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Kitle iletişim araçlarının 

kültür üretme ya da var olan kültürü şekillendirme ve/veya değiştirme işlevine vurgu 

yapan Oskay‟a göre (2000; 26); kitle iletişimi, başat kültürü diğer alt kültürlerde belirli 

derecede geçerlik kılmak ya da başat kültür öğelerini bu alanlarda da etkinliğe 

kavuşturmak amacıyla topluma –toplumdaki egemenlik yapısını yansıtan ve 

haklılaştıran- bir hegemonik ideoloji sunmak ve benimsetmeye yönelik kültürel bir 

işleve sahiptir ve bu işlevi yerine getirmek için kitle iletişim araçlarını kullanmaktadır. 

Kitle iletişim araçlarının egemen ideoloji savunucusu olduğunu ifade eden Özer‟e göre 

(2019; 18); kitle iletişim araçları egemen ideolojinin birer sunucusu ve savunucusu olma 

niteliğine sahip bir mecra olarak bir yandan da egemen söylemi hedef kitleye aktarmak 

ile de görevlidir. Kitle iletişim araçlarının toplumun büyük çoğunluğuna ulaştığı göz 

önünde bulundurulduğunda, egemen söylemlerin hemen hemen her yerde oldukları da 

ortaya çıkmış olur. “Özellikle egemen sistem tarafından savunulan ideolojiler, kitle 

iletişim araçları tarafından daha fazla yüceltilir, meşrulaştırılır, olumlu yönleri ayrıntılı 
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olarak ele alınır ve büyük kitleleri ikna edici yönleri bir şekilde sunulur” (Özer, 2019; 

77). Zaten bu nedenle de egemen söylemler toplumun geneli tarafından büyük 

çoğunlukla yadırganmazlar ve kolaylıkla kabul edilirler. Yaylagül‟e göre (2009; 183); 

kitle iletişim araçlarının içeriklerinde kapitalist sistem egemen konumda bulunmaktadır. 

İletişim ve kültür endüstrisi tekelleşmiş olduğundan dolayı tüm kitle iletişim araçları; 

gazete, radyo, televizyon, internet ve sinema küresel sisteme entegre olmuş durumdadır. 

Bu nedenle kitle iletişim araçları kapitalizmden bağımsız düşünülemez. “Egemen 

ideolojinin üretimi ve yayılması çeşitli kaynaklardan (kitle iletişim araçları, okullar, iş 

yerleri, tatil yerleri, eğlence yerleri vs.) geçerek oluşmaktadır” (Erdoğan ve Alemdar 

2005‟ten akt. Akgül, 2006; 58). Popüler kültür ürünlerinde sunulan ideoloji zaten 

toplumsal alanın neredeyse her yerinde karşımıza çıktığı ve normalleştirildiği için 

olağan kabul edilir ve yadırganmaz. Bu durum da bir ideoloji aktarıcısı olarak kitle 

iletişim araçlarının önemini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda Mattelart‟a göre (1979; 

55); kapitalist bir toplumda kitle iletişimi kitle tüketimi ile birlikte anılmalıdır. Bu 

kapsamda da kitle iletişim araçları, egemen ideolojinin ve egemen ideolojinin onadığı 

sistem olan kapitalist sistemin ve tüketim davranışını teşvik etme yolu ile birçok başka 

işlevinin yanı sıra, kitlesel tüketimin temsilcisi ve aktarıcısı konumunda da yer 

almaktadır. 

İdeolojilerin birer ideoloji olduğunun toplum tarafından anlaşılmaması o 

ideolojinin başarılı bir biçimde işlediğini ve toplumda yer edindiğini gösteren bir 

kriterdir. “Başarılı ideolojilerin, çoğu kez, kendi inançlarını doğal ve apaçık kılmayı, 

onları, hiç kimsenin daha farklı olabileceklerini hiçbir zaman aklına bile getiremeyeceği 

şekilde, bir toplumun „sağduyusu‟ ile özdeşleştirmeyi başardığı düşünülür. Pierre 

Bourdieu‟nun „doxa’ adını verdiği bu süreç, ideolojinin, kendi ile toplumsal gerçeklik 

arasında mümkün olduğunca sıkı bir örtüşme yaratmasını ve böylece eleştiri 

manivelasının yerleştirilebileceği yarığı kapatmasını içerir” (Eagleton, 2020; 88). 
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Mevcut sisteme ve toplumsal düzene ait unsurlardan ataerkil dünya düzeni, erkek 

egemen toplum yapısı ve kapitalist sisteme yönelik ideoloji de genel olarak kitle iletişim 

araçlarında mevcut sistemi sürdürmeye uygun bir şekilde kendisine yer bulmaktadır. 

Kitle iletişim araçlarında yer alan bu ideolojiler kimsenin aklına bile getiremeyeceği 

şekilde toplum sağduyusu ile özdeşleşme gayretinde olduğu için genellikle 

alternatiflerine yer vermez. Özer‟e göre (2019; 29); ideolojiler kendilerini genel olarak 

görünmez kılarlar ve aralarındaki fark eğer zıt olarak inşa edilmişse birbirlerini yok 

etmeye ve silmeye çalışırlar. Bu bağlamda uyarlama yapımlar -özellikle ana kaynak 

mevcut düzen ve toplumsal sistem eleştirisini içeriyorsa- bu durumu daha da gözler 

önüne sermekte ve karşıtlarına yer vermeyecek şekilde ana kaynaktan 

farklılaşmaktadırlar. Oktay‟a göre (2002; 44); kitle iletişim araçlarının ürettiği ideoloji 

ve yapıtı sunuş biçimi; yapıtta içeren düşünceyi spontane bir biçimde dönüştürmekte 

veya çarpıtmaktadır. Bu durum uyarlama yapımlar kapsamında, ana kaynakta yer alan 

mevcut toplumsal düzen ve sisteme aykırı unsurların uyarlama yapımda değiştirilmesi, 

dönüştürülmesi ya da farklılaştırılması şeklinde karşılık bulmaktadır. “Egemen 

ideolojilerin yeniden üretimine izleyicinin de aşina olduğu ürünleri kullanarak değerler 

ve ideolojilerin içkinleştirilmesi sağlanır. Günümüz toplumunda var olan değerler, 

uyarlamalarla birlikte yeniymişçesine yedirilir. Kimi zaman eserdeki kodlar aynen 

bırakılır kimi zaman ise değiştirilir” (Akçay, 2009; 10). Uyarlama yapımlarda, eğer 

egemen sistemin ve toplumsal düzenin sürdürülmesini yarayan ve egemen sınıfın da 

egemenliğini korumasını sağlayan egemen söylemler ve ideolojiler ana kaynak romanda 

eleştiriliyorsa ve/veya karşıt bir biçimde yer alıyorsa, bu unsurların (olaylar, karakterler 

vb.) değiştirilmesi, dönüştürülmesi ya da farklılaştırılması ile karşı karşıya kalınır. 

Ancak bu durum tam tersi bir biçimde, yani egemen söylemleri destekleyen ve 

toplumsal düzene ve mevcut sisteme çanak tutan bir biçimde ana kaynakta yer alıyorsa, 

o zaman da ana kaynaktaki unsurlar kapsamlı bir değişiklik yapılmadan ya da aynen 



 

8 
 

yeni yapıma uyarlanabilir. Kısacası, uyarlama yapımlar egemen ideolojiler çerçevesinde 

ana kaynak romandan farklılaşabilirler. Ancak bu durum uyarlama yapımların tek 

gayesinin bundan ibaret olduğu gibi bir yorum yapılmasını haklılaştırmaz; uyarlama 

türler birçok başka amaca da hizmet edebilmektedir. Lull‟a göre (2001; 22-23); kitle 

iletişim araçlarından birisi olan televizyon, egemen ideolojinin en güçlü silahı 

konumunda yer alsa da yalnızca televizyon aracılığıyla egemen söylem 

yayılmamaktadır. Televizyona ek olarak tüm kitlesel medyalar, vitrinler,  otomobil 

sistemleri, tişörtler, hatta müzeler, pullar ve lokanta menüleri gibi daha birçok unsur da 

egemen ideolojiyi aktaran birer araç konumunda yer almaktadır. Bu anlamda da bazı 

grupların çıkarları yansıtılırken diğer grubun çıkarları yansıtılmamakta veya en iyi 

ihtimalle yeterince yansıtılmamaktadır. Bu da genel olarak egemen çıkar gruplarının 

lehine bir yöndedir. Egemen ideolojilerin vitrinler, tişörtler, müzeler vb. gibi her 

yerdeliği göz önünde bulundurulursa uyarlama yapımlar denildiğinde, yalnızca ana 

kaynak olarak roman ya da tiyatro düşünülmemesi gerektiği gibi sadece film ya da dizi 

veya bunların yayınlandığı mecralardan sinema ve televizyon da düşünülmemelidir. 

Giddens ve Sutton‟un da vurguladığı gibi (2016; 786-793); teknolojik gelişim ve 

dönüşüm hali beraberinde kitle iletişim araçlarının da dönüşmesi ve/veya etki gücünün 

değişmesi ile sonuçlanmıştır. Böylelikle öncesinde kitle iletişim araçlarından olan 

televizyon kitleler üzerindeki etkililiği konumunu internet ile paylaşmakta ve internet, 

daha hızlı bir biçimde kitlelere ulaşma görevini üstlenmektedir. Bundan kaynaklı olarak 

günümüzde internet platformları da internet dizileri aracılığı ile uyarlama yapımlara yer 

verir hale gelmişlerdir. Aynı zamanda internetin kitleleri etkileme gücü yadsınamaz 

olduğundan dolayı tıpkı televizyon gibi internet de ekranlara egemen sınıfların 

çıkarlarına hizmet edecek unsurları yansıtmaktadır. Bu bağlamda kitle iletişim 

araçlarından televizyon ve internetin birbirlerinden ayrılamaz iş birliğinden söz etmek 
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mümkündür. Genel kanının aksine televizyon gibi internetin de benzer unsurları 

sunduğunu ve egemen ideolojilerin dolayımından geçtiğini söyleyebiliriz. 

 

1.3. DeğiĢtirilmiĢ Gerçeklik Kapsamında Ġdeoloji 

İdeolojik unsurların gerçekten gerçeği yansıttığı konusu tartışmalıdır. Temel 

sorun; ideolojik fikir ve düşüncelerin gerçeği mi yansıttığı yoksa yansıttıklarının mı 

gerçek olarak kabul edildiği kapsamında tartışılmaktadır. “İdeolojik olan, pek çok 

durumda görünene denk düşerken, gerçek olan ise, görünenin ardında yatan örtük olana 

denk düşmektedir. Bir başka ifadeyle, görünenin kendisini gerçek olarak, örtük olanla 

hiçbir ilgisi yokmuş gibi sunması ideolojinin çıkış noktasını oluşturmaktadır” (Çam, 

2008; 41-42). Althusser‟in de söylediği gibi (1968‟den akt. Eagleton, 2020; 91); 

“İdeoloji, hiçbir zaman, „ben ideolojiyim‟ demez.” Bundan kaynaklı olarak da 

ideolojiler; kimi zaman açık kimi zaman da örtük bir biçimde yer alabilir. Çam‟a göre 

(2008; 27); zaten ideolojinin önde gelen işlevi, zihnin gerçeklikle kurabileceği 

varsayılan doğrudan ilişkiyi bozmaktır. İdeoloji bu işlevini yerine getirebilmek için 

gerçekliği çarpıtmak, gizemleştirmek, bulanıklaştırmak ve/veya ters-yüz etmek 

mecburiyetindedir. Böylelikle zihin, gerçekliğin çıplak, dolayımsız, tümel ve mutlak 

bilgisine erişememektedir. Yani, gerçeklikle kurduğu ilişki bakımından ideoloji; 

gerçekliğe dair yanlış, eksik, abartılmış ve çarpıtılmış bilgiyi ifade etmektedir.  

“Toplumsal gerçeği tıpkı bir kamera gibi algılayamayız, daha çok görmemizi ve 

algılamamızı yönlendiren toplumsal biçimlerden süzülmüş olarak algılarız. Gerçeğin 

dolaysız etkisi, dolaysız ifadeyi gerektirmez bilakis dolaylı dil kullanımının toplumsal 

biçimlerinden etkilenen dolaylı ifadeleri gerektirir. Haliyle gerçeğin engellenemeyen 

ideolojik kılıfa bürünmesi söz konusu olacaktır. Dolaysız algılamayı, „gerçekler‟ diye 

anlatmaya çalışan yanılıyordur. O, farkına varmaksızın alışılmış biçimlerin kurallarına 
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saplanıp kalmıştır” (Zimmermann, 2001; 70). Kısacası, ideolojiler söz konusu 

olduğunda salt gerçeklikten söz etmek başlı başına bir yanılgıdır. 

Egemen sınıf tarafından çoğunlukla ideolojik olanın gerçeğin ta kendisi olduğu 

yanılgısı oluşturularak egemen sistem ile ve dolayısıyla da egemen sınıfların çıkarları 

ile uyumlu fikirlerin ve unsurların toplum nezdinde kabul edilmesi amaçlanmaktadır. 

“Kitlesel üretimi ve kitlesel tüketimi belirleyen ekonomik sistem kendini daha çok 

kendi metalarında ideolojik olarak yeniden üretir. Her meta, kendisini üreten sistemin 

ideolojisini yeniden üretir: İdeolojiyi maddileştiren metadır. Bu ideoloji, tabilerin 

toplumdaki konumlarına ilişkin yanlış bilinç üretmeleri için çalışır” (Fiske, 2012; 26).  

Bu çerçevede gerçeklik, egemen sınıf tarafından egemen ideolojiler ekseninde 

dönüştürülerek mevcut düzenin sürdürülmesine katkı sağlayan değiştirilmiş gerçeklik 

yaratılmaktadır. İdeoloji, egemen sınıf ve egemen söylemler etrafında şekillenmekle 

birlikte Durand‟a göre (2002; 94); ideoloji ya da egemen düşünceler, egemenliğin bir 

ürünü değildir, egemenliğe içkindir ve onun bileşenlerindendir. Dolayısıyla, egemen 

sınıf egemenliğini korumak ve sürdürmek istiyorsa, yarattığı, düzenlediği ve ilettiği 

ideoloji ile bunu desteklemek zorundadır ve bu kapsamda egemenlik ile ideoloji 

birbirine bağımlıdır, diyebiliriz. “Kültür endüstrisinin etkililiği, bir ideolojinin 

bayraktarlığını yapmasına, eşyanın hakiki doğasını gizlemesine dayanmaz; mevcut 

durum karşısında herhangi bir alternatifin var olduğu fikrini uzaklaştırmasına dayanır” 

(Adorno, 2020; 21). Bu nedenle de kültür endüstrisine ait ya da ondan çıkan her bir ürün 

aslında kendisinin üreticisi konumunda olan egemen sınıfın çıkar ve amaçları 

doğrultusunda şekillenmektedir, diyebiliriz.  “Her kapitalist birey, kendi kişisel çıkarı 

peşinde koşar ve bu birbirinden kopuk çıkarların bütüncül bir sistem içinde nasıl 

birleştiği ile çok az ilgilenir […] belki de hiç ilgilenmez” (Eagleton, 2020; 136). 

Kapitalist sistem içerisinde en önemli unsur kapitalist yapı içerisinde yer alan 

sahipliklerdir ve bu sahiplerin çıkarları ile amaçlarının toplumun geneli tarafından açık 
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bir biçimde öğrenilmesi arzu edilen bir durum değildir. Bu nedenle de “kapitalizmin 

ekonomik yapılarına içkin bir örtbas etme tavrı ya da ikiyüzlülük vardır; öyle ki kendini 

aslında olduğundan farklı bir biçimde sunmamak elinde değildir” (Eagleton, 2020; 122-

123). Bu durumda da kapitalizm, ideolojiler aracılığıyla gerçeği yansıtmayarak yaratır. 

Popüler kültür ürünleri de egemen ideolojilerin ifadelerindendir. Voloşinov‟un ifade 

ettiği gibi (1930; 10); popüler kültür ürünlerinde de ideolojiler gerçekliğin parçası 

değildir ve başka bir gerçekliği yansıtır ve kırılmaya uğratırlar. Popüler kültür ürünleri 

neredeyse her zaman ideolojik değerlendirme ölçütleriyle yapılandırılırlar ve bu 

değerlendirmeler yansız ya da tarafsız değildir; bir şeyin doğru, yanlış, adil ya da iyi 

olup olmadığını anlatırlar ve çoğunlukla da egemen sistemden ve mevcut toplumsal 

düzenden yana olurlar. Bu durum uyarlamalar etrafında düşünüldüğünde, eğer görsel bir 

popüler kültür ürününe dönüştürülecek olan yazılı popüler kültür ürünü ana kaynak 

egemen sistemin ya da mevcut toplumsal düzenin tarafında değilse; uyarlama yapılırken 

olduğu halinden farklılaştırılarak genellikle o tarafa geçirilir. Çünkü “egemen ideolojiler 

kurulu düzeni korumak ve sürdürmekle yükümlüdür” (Özer, 2019; 59) ve bu durum 

uyarlama farklılıklarının oluşmasında yer alan etkenlerden birisidir. 

İdeoloji ile değiştirilmiş gerçeklik ilişkisinin kurulması son derece yaygın bir 

yaklaşımdır: “İdeolojiyi değiştirilmiş gerçeklik ekseni olarak adlandırmak mümkündür. 

Bu ideoloji ekseni açısından ideoloji büyük ölçüde gerçekliğin temsiline ilişkin bir 

sorun olarak değerlendirilerek, ideoloji aracılığıyla gerçekliğin bozulması, çarpıtılması, 

abartılması veya eksik sunulması ön plana çıkartılmaktadır. İdeolojinin, değiştirilmiş 

gerçeklik biçiminde değerlendirilmesinin kökeninde gerçek dünya ile insanların gerçek 

dünyayı algılama tarzları arasında belirgin bir fark olduğu varsayımı yatmaktadır. 

İdeoloji, değiştirilmiş gerçeklik ekseni açısından, insanların gerçekliği olduğundan 

farklı algılamasının bireysel, bilişsel veya toplumsal nedenleri olabilir” (Çam, 2008; 55-

56) Bu biçimdeki gerçeklik anlayışı ile Platon‟un „mağara alegorisi‟ pek çok 
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araştırmacının üzerinde uzlaştığı gibi birbirlerine son derece yakındır. Üzerinde uzlaşım 

sağlanan görüşe göre karanlık bir mağara içinde sırtlarını güneş ışığına dönmüş, zincire 

vuruldukları için de başlarını sağa sola çevirmeden sadece önlerini görecek bir biçimde 

kımıldamadan oturan insanların, gerçek olarak kabul ettikleri aslında mağaranın 

girişinden mağara duvarına yansıyan gölgelerden ibarettir, gerçek ise aslında bambaşka 

bir şeydir. Bu kapsamda, mağara alegorisi kitle iletişim araçları ve medya dolayımında 

yansıtılan gerçekliğe karşılık gelmektedir. Medya tarafından sürekli olarak tekrarlanan 

ve bu sayede de mevcut toplumsal ve kültürel yapı içerisinde kendisine yer bulan ve 

toplumun büyük çoğunluğu tarafından kabul gören unsurlar egemen ideoloji ve onun 

sunduğu gerçeklik ile yakından ilişkilidir. “Maddi üretime sahip olan sınıflar, aynı 

zamanda düşünce dünyasına da hâkimdirler ve gerçekliği istedikleri şekilde 

yönlendirebilirler” (Özer, 2019; 85). Bu durum da maddi üretime sahip olan sınıflar 

tarafından gerçeklikle ilgisi olmayan sahte bir gerçekliğin üretilmesi ile sonuçlanabilir. 

Marcuse‟ye göre (1986; 30-32); bireye gerçeklikle ilgisi olmayan sahte bir bilinç 

aşılanır ve bunun sonucunda da tek boyutlu bir düşünce ve davranış kalıbı ortaya çıkar. 

Böylelikle, toplumun büyük çoğunluğu tarafından gerçeklik olarak sunulan sahte 

gerçeklikler gerçeğin ta kendisiymiş gibi algılanır ve kabul edilirler. 

Esas olarak ideoloji; egemen sınıf tarafından toplumu geri kalanına baskı ile 

kabul ettirilen fikirlerden ziyade, mevcut toplumsal düzenin işleyişine ve buna uygun 

olarak yaşam tarzlarına işlemiş düşünce kalıplarından oluşmaktadır. “Popüler kültür 

ürünleri temelde egemen ideolojinin ifadeleridir. Gerçekliği olduğu gibi temsil etmez; 

onu kırarak çarpıtır. Bu metinler her zaman için ideolojik söylemlerle yapılandırılır ve 

ne yansız ne de tarafsızdır” (Özcan, 2017; 180). Popüler kültür ürünlerinde yer alan 

ideolojilerin de egemen ideolojilerle aynı oluşu ve popüler kültür ürünlerinin bir 

kısmında yer alan karşıt ideolojilerin sahiplik meselesi kapsamında dönüştürülmesi ve 

farklılaştırılması da bundan kaynaklanmaktadır. Bu doğrultuda “başarılı bir ideolojinin, 
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zorla kabul ettirilen bir yanılsamadan fazla bir şey olması ve bütün tutarsızlığına rağmen 

hitap ettiği insanlara, kolayca vazgeçilip bir kenara bırakılmayacak kadar gerçek ve 

kabul edilebilir bir toplumsal gerçeklik biçimi iletmesi gerekir” (Eagleton, 2020; 35). 

Bu nedenle ideolojiler, toplumsal gerçekliği dönüştürmelerinin ve bunu mutlak gerçek 

olarak sunmalarının yanı sıra bu durumu bir haz ve mutluluk kaynağı ile 

ilişkilendirmeleri sayesinde de devamlılıklarını sürdürebilirler. İdeolojiler; haz, 

mutluluk ve gerçeklik sağlayıcısı olarak işlev görürler. “İdeolojilerin, ilginç bir diğer 

özelliği de, aynı anda hem betimleyici, hem de ilgili konularda nasıl davranılması 

gerektiği yolunda reçeteler sunucu öğelere sahip olmalarıdır” (Oskay, 1980; 223-224). 

Bu durum uyarlama diziler etrafında düşünüldüğünde, dizide ana kaynaktaki halinden 

farklılaştırılarak sunulan olaylar ve/veya unsurlar neticesinde karakterlerin bir davranışı 

gerçekleştirdikten sonra cezalandırılması ya da ödüllendirilmeleri, mutlu ya da mutsuz 

olmaları yoluyla yansıtılan ideolojiler aracılığıyla izleyicilere nasıl davranırlarsa daha 

iyi ya da daha mutlu olacaklarına dair mesajlar verilerek topluma bir nevi reçeteler 

sunulmaktadır. Oktay‟a göre (1987; 64); kitle iletişim araçlarının en çok takip edilen 

yapımlarından olan diziler, insanların kendi dünyalarından çıkan ve oraya sürekli 

göndermelerde bulunan öyküler aracılığıyla gerçeğin yerine sahtenin geçtiği egemen 

değerleri yeniden üretmektedir. Dizilerin gerçek hayatın içerisinden unsurlara olay 

örgülerinde yer vermeleri neticesinde gerçeğin yerine sahte olanın geçmesi daha da 

kolaylaşmakta ve bu durum toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan izleyiciler 

tarafından gerçeklik olarak algılanmakta ve böylelikle de toplum arzu edilen biçimde 

şekillendirilebilmektedir. 
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1.4. Ġdeoloji ve Sahiplik Meselesi ĠliĢkisi 

Genel olarak medya ve/veya kitle iletişim alanında yaşanan mülkiyet 

yoğunlaşması, tekelleşme ve ticarileşme medya ve/veya kitle iletişim araçlarının 

toplumdaki konumu bakımından yeni sorgulamaları da beraberinde getirmiştir. 

“Türkiye‟deki medya ortamına ve içeriğine bakıldığında, tüketim kültürüne yönelik 

motifler sadece reklamlar aracılığıyla değil, çapraz tekelleşme sonucunda içerikleri 

birbirine benzeşen popüler televizyon ve yazılı basın yayıncılığı aracılığıyla da kitlelere 

aktarılmaktadır” (Dağtaş ve Dağtaş, 2019; 65-66). Bu aktarım biçimleri sahiplikler 

çerçevesinde değişkenlik göstermeye çok açıktır. İdeolojik söylemler ile egemen 

söylemler her zaman uyum içerisinde olmayabilir, bu durum genel olarak egemen 

sınıflarının çıkarları çerçevesinde değişkenlik gösterebilir. “İdeolojik söylemler ile 

toplumsal çıkarlar arasındaki ilişki, karmaşık ve değişkendir; bu yüzden ideolojik 

gösterenden bazen çatışan toplumsal güçler arasındaki anlaşmazlık sebebi olarak bazen 

ise toplumsal iktidar biçimleri ile anlamlandırma tarzları arasındaki daha içsel ilişkiler 

meselesi olarak söz etmek daha uygun olur” (Eagleton, 2020; 290). Bu durum uyarlama 

yapımlar çerçevesinde düşünüldüğünde, ana kaynakta yer alan ideoloji; egemen söylem 

ve dolayısıyla egemen güçlerle çatıştığı için ana kaynak egemen sınıfın sahipliğindeki 

platformlarda, medyada ve/veya kitle iletişim araçlarında yayınlanmak üzere 

uyarlandığında karşıt ideolojinin değiştirilmesi ya da dönüştürülmesi çoğu zaman zaruri 

bir hal alır. Özer‟e göre (2019; 183); sisteme hizmet eden medya kuruluşları, toplumda 

sistem için aykırı olanları bertaraf etmek için var gücüyle uğraşmaktadır. Böylelikle, 

medya, egemen sistemin sürdürülmesine hizmet etmesi için egemen sınıf ve egemen 

sistemden çıkar sağlayanlar tarafından kullanılmaktadır. Habermas‟a göre (2012; 106); 

mülk sahipliği aynı zamanda kültürü ve ideolojiyi yönlendirmeye yarar, kamusal alana 

hâkim olan dolaylı olarak da kültürel alana hâkim olur. Elbette, medya sahipliği de 
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mülk sahipliği olarak değerlendirilebilir. Böylelikle uyarlama yapımlar kapsamında ana 

kaynakta yer alan ve egemen sistemi eleştiren ya da mevcut toplumsal düzen ile uyumlu 

olmayan ideoloji, uyarlandığı medya yapımında sahiplik meselesinden kaynaklı olarak 

değişimden ve dönüşümden geçebilir hale gelir. Özer‟e göre (2019; 30); sermayeye ve 

kitle iletişim araçlarına sahip sınıflar kendi ideolojilerine uygun bilgileri yayarken 

egemen sisteme aykırı, karşıt ve zıt bilgileri denetler ve kısıtlarlar. Bu durum uyarlama 

yapımlar için değişim ve farklılaşmayı çoğu zaman zorunlu kılabilmektedir. Ana 

kaynakta yer alan ideoloji ile egemen sınıf sahipliğindeki bir medya platformunda 

yayınlanacak olan uyarlama yapımda yer alan ideoloji bir tutulamaz. Çünkü birinin 

egemen, diğerinin ise muhalif ideolojiye karşılık geldiği durumlar söz konusu 

olabilmektedir. Dolayısıyla, ideolojiler sahiplikler çerçevesinde değişimden geçmeye 

uygundur veya daha iddialı bir biçimde mahkûmdur, diyebiliriz. Ancak elbette tam 

tersinin olduğu durumlar da bulunabilmektedir. “İnsanlar bağımlı kültürün tutsağıdır ve 

kitlelerin bilincini artık direnmeyi bile düşünmeyecek derecede kronikleştirmiştir. 

Sermayenin savunucuları sahiplenme yoluyla popüler kültür öğelerini denetimle 

kalmazlar, aynı zamanda popüler hayal gücü üzerinde de egemenlik uygularlar” 

(Erdoğan ve Alemdar, 2005‟ten akt. Akgül, 2006; 47). Egemen ideolojilerin egemen 

sınıf tarafından oluşturulması durumu egemen ideolojilerin yalnızca egemen sınıfın 

görüş ve fikirlerini yansıttığı yanılgısını oluşturabilir. Ancak, “egemen ideoloji, yalnızca 

yönetenlerin dünya görüşünü değil, bir bütün olarak toplumdaki yöneten ve yönetilen 

sınıflar arasındaki ilişkileri yansıtır” (Eagleton, 2020; 166). Yani, aslında egemen 

sınıflar kendi çıkarları ve amaçları doğrultusunda yalnızca ideolojileri değil, yaşam 

tarzlarını ve toplumsal düzeni de değiştirme ve dönüştürme gücüne sahiptirler. 

Kellner‟e göre (2005‟ten akt. Yağlı, 2009; 21); çağdaş kapitalist toplumlardaki kültür ve 

ideoloji merkezi konumda bulunduğundan ötürü kültür ideoloji kavramını öne 

çıkarırken; ideoloji de baskın bir alan olarak yorumlanmaktadır. Sınıf temeline 
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indirgenen ideoloji aracılığıyla medyayı elinde bulunduran güç üretim ilişkilerinin 

şekillenmesine de yol açmaktadır. Egemen sınıfın hâkim olduğu bu alana onların 

fikirlerinin de hâkim olması kaçınılmazdır. Bu durum medya kapsamında 

düşünüldüğünde medya dolayımında ve medyanın bağlantılı olduğu her bir alanda 

üretilenlerin de egemen ideolojilerden oluştuğunu söylemek mümkündür. Marx ve 

Engels tarafından egemenlik ve sahiplik ilişkisi dolayımında tanımlanan ideoloji (1992; 

70); toplumsal düzlemdeki hâkim fikirlerin toplumda üretim araçlarını elinde 

bulunduran sınıfların fikirleri olduğunu öne sürmektedir. Buna göre egemen sınıf 

tarafından iletilen ya da baştan üretilen ideolojik bilginin tıpkı mutlak gerçeklikmiş gibi 

kendisini toplumun geneline sunma ve meşruiyet yaratma gücü olduğunu ve bu gücün 

de üretim ilişkilerinden ve sahiplik meselesinden kaynaklandığını söylemek 

mümkündür. Bu doğrultuda ideoloji, kabaca belli bir sınıfın, toplumun geneli üzerinde 

tahakküm kurmasına ve kendi düşüncelerini meşrulaştırmasına yarayan önemli 

araçlardan birisi olarak tarif edilmektedir.  Yine Marx ve Engels‟e göre (1996‟dan akt. 

Özcan, 2017; 173); egemen sınıflar kendi düşüncelerini tüm toplum üyelerinin ortak 

çıkarıymış gibi temsil etmekte, düşüncelerini yegâne rasyonel ve evrensel 

düşüncelermiş gibi sunamamaktadırlar. Böylelikle, ideolojiler çoğu zaman toplumun 

geneli tarafından kanıksanmakta ve yadırganmadan kolaylıkla kabul görmektedir. 

“Egemen sınıfın görüşleri toplumun geniş kesimleri tarafından benimsenir ve sağduyu  

(ortak duyu) olarak algılanır” (Bal, 2018; 208).  Bu duruma uygun olarak Horkheimer 

ve Adorno‟ya göre de (1996; 20-21); kültür endüstrisinin amacı insanları tek 

tipleştirmek ve insanların kapitalist sürecin işleyişine yönelik itirazlarını azaltmak, yok 

etmektir. Bu nedenle de egemen sınıf tarafından egemen ideolojiler çerçevesinde tekelci 

bir zihniyet yapısı oluşturulmak hedeflenmektedir. Bunun aksini savunan John Fiske‟ye 

göre ise durum farklıdır (1982; 152); hâkim ideolojiler bile her şeyi tek tipleştirebilecek 

totaliter bir güce sahip değildir; muhaliflerini ve alternatiflerini kendi içinde yaşatmak 
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zorundadır. Ancak buna karşıt olarak egemen sistemin her zaman egemen sınıfın 

egemen ideolojisini yansıttığı öne sürülmektedir. Barret‟e göre (1996; 18); egemen 

sınıfın düşünceleri her çağda egemen düşüncelerdir. Yani, toplumun egemen maddi 

gücü olan sınıf aynı zamanda egemen entelektüel gücü olarak toplumda kendisine yer 

edinmektedir. Maddi üretim araçlarını elinde bulunduran sınıf, aynı zamanda zihinsel 

üretim araçlarını da kontrol etmektedir ve bu nedenle zihinsel üretim araçlarından 

yoksun olanların düşünceleri o sınıfa tabi olmaktadır. Egemen düşünceler, zorunlu 

olarak, hâkim maddi ilişkilerin ideal ifadesi ile karşılık bulmaktadır. Bu nedenle de 

egemen ideolojilerin bir ürünü olan medya türlerinde bu ilişkilerin alternatiflerinin önü 

tıkanmakta ve hâkim olan hâkim kalmaya; egemen olan da egemenliğini sürdürmeye 

devam etmektedir. 

Medya, egemen ideolojilerin yer aldığı alan olması nedeniyle internet dizi 

platformları da aynı medya sahiplerinin tekelinde olduğundan dolayı egemen 

ideolojilerin yer aldığı mecralar olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla, medya 

türlerinde olduğu gibi internet dizilerinde de mevcut/kurulu düzenin korunduğu ve 

sürdürülmesine yönelik şekillendiği söylenebilir, bu durumun uyarlamalar 

kapsamındaki tezahürü de ana kaynakta yer alan ve mevcut düzeni eleştiren ya da 

egemen sisteme zıt unsurlara uyarlama internet dizisinde yer verilmeyişi ya da 

farklılaştırılarak yer verilişidir. Herbert‟e göre (1968; 40-41); ideoloji, üretim sisteminin 

yapısında mevcuttur. Üretim sistemi ve bu sistemin üretmiş olduğu mal ve hizmetler, 

toplumsal sistemi bir bütün olarak oluşturur, satar ya da kabul ettirir. Toplu ulaşım ve 

haberleşme araçları, ikamet, yiyecek ve giyecek maddeleri, dayanılmaz ve karşı 

konulmaz eğlence ve haber endüstrisi, beraberinde belirli davranışlar ve alışkanlıklarla, 

tüketiciyi üreticiye ve bu yolla da bütüne bağlayan belirli entelektüel ve duygusal 

tepkiler getirirler. Tüketim ürünleri kullanıcılarını endokrine etme ve yönetme gücüne 

sahiptir ve bu ürünler daha çok sayıdaki toplum sınıfları içindeki daha çok sayıdaki 
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bireye ulaştırıldığı zaman propaganda olmaktan çıkar bir yaşam tarzı halini alır. Mevcut 

toplumsal sistemin sunduğu doğrultuda bu yaşam tarzı öncekilerden iyidir ve bu 

nedenle de niteliksel değişime karşı durmaktadır. Böylece kalıplaşmış düşünce ve eylem 

dünyasını aşan fikirler, istekler ve amaçlar yok edilerek veya mevcut dünya düzeninin 

ve bu hâkim sistemin kalıplarına indirgenerek tek-boyutlu düşünce ve davranış kalıbı 

yaratılır. Bu durum uyarlamalar çerçevesinde yerleşmiş düşünce dünyasını aşan fikirler, 

istekler ve amaçlar; uyarlaması yapılan ana kaynakta yer alan fikirler, istekler ve 

amaçlardır olarak değerlendirilebilir. Bunun tam karşıtı ise mevcut dünya düzenine 

hizmet eden (uyarlama) dizilerde ana kaynakta yer alan bu fikirler, amaçlar ve istekler 

ya yok edilir ya da mevcut düzene indirgenip tek-boyutlu hale getirilerek yani, 

farklılaştırılarak sunulur. “Türkiye‟de medya ürünlerinin de içinde bulunduğu, kültürel 

metaların üretimi ve dağıtımı üzerinde kontrol sahibi güçler, diğer bir deyişle kültür 

endüstrilerinin sahipleri; birikimlerini medya dışı alanlardan yapmış ve medya alanında 

tekelleşmiş ve finansal kapitalizmin önemli aktörleri olan büyük sermaye gruplarıdır. 

Tekelci mülkiyet yapısı, medya ürünlerinde tektipleşme ile sonuçlanmaktadır” (Dağtaş, 

2008; 182). Tektipleşme konusu toplumu sınırlandırma, genellikle yüzeysel ve hatta 

gerçeği yansıtmayan fikirleri sürekli kılma sonuçlarını yaratma gücüne sahiptir. 

Egemen güçlerin ilişkilerinin toplumun geneli tarafından sorgulanmadan kabul 

edilmesi, korunması, sağlamlaştırılması ve sürekliliğinin sağlanması için tek tür 

insandan oluşan toplumlar gerekir. Medya bu düzenin sürdürülmesindeki en güçlü 

alandır. Egemen sınıf üretim araçlarının denetimindedir ve sistemin sürekliliği bu 

denetim ile sağlanabilir. Dolayısıyla dizilerde yapımcıların ilk hedefi yayından 

kaldırılmayacak kadar izlenir olmak ve ardından da daha geniş kitlelere hitap 

edebilmektir. Özgüç‟e göre (2000; 411); dizilerde mevcut düzeni, egemen sistemi, 

toplumu ve eşitsizliği sorgulayacak karakterler yaratmaya çalışmaktan çok 

tektipleştirilmiş düz karakterler yaratılmaktadır. Böylelikle egemen sistemin tam da 
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olması gerektiği gibi olduğu yanılgısı yaratılmış olur. Medya denetimi konusunda 

benzer bir görüşe sahip olan Curran‟a göre (1999; 330); medyanın denetim ve kontrol 

yetkisi gittikçe daha fazla egemen ideolojinin eline geçmekte ve bu durum da medya 

alanında bir tekelleşmenin ortaya çıkması ile sonuçlanmaktadır. Bu görüş kapsamında 

düşünüldüğünde internet dizi platformları da medya sahiplerinin elinde bulunmaktadır 

ve bu nedenle internette de benzer bir tekelleşmeden söz etmek mümkündür. Aynı 

zamanda denetim ve kontrol yetkisi aracılığıyla egemen sistem karşıtı unsurları 

kısıtlamak da kolaylaşmaktadır. Bu kapsamda (Sümer ve Adaklı, 2011‟den akt. Taş, 

2020; 95); uzun yıllardır Radyo ve Televizyon Üst Kurulu‟nun çeşitli yayınlara yaptırım 

uygulamak için yaslandığı muğlak ilkelere dayanılarak yayıncı kuruluşlara getirilen 

yaptırımlar ve kesilen yüksek para cezaları eleştirilere neden olmuştur. Bu eleştirilerde, 

siyasi iktidarların yasadaki muğlak hükümleri belli yayın kuruluşları ve medya grupları 

üzerinde baskı kurmak amacıyla kullandıkları, yayıncıların özerkliğine yapılan bu tür 

müdahalelerin ideolojik bir amaca hizmet ettiği dile getirilmiştir. Hal böyle olunca, 

tekelci zihniyetin hâkim olduğu medya ortamlarında tektipleşmiş bir ideoloji 

bulunmakta ve bu ortamlarda yer alan her türden yapım da bir tür zorunluluk olarak 

egemen ideoloji perspektifine dâhil olmaktadır. Tektipleşmenin bir diğer boyutu ise, 

Çakmur‟a göre (1998; 141); “bazı fikirler ve imajlar yaygın biçimde dolaşıma 

sunulurken, bazılarının ise engellenmesidir (özellikle sermaye birikimine ve daha 

genelde kapitalizmin kendisine karşı eleştirel olanlar)” bu kapsam içerisinde yer 

almaktadırlar. Özellikle 1980 sonrası dönemde çapraz tekelleşmenin bir getirisi olarak 

tüm dünyada olduğu gibi Türkiye‟de de medya sahipliği meselesi sorunlu hale 

gelmiştir. Medya sahiplerinin gelirlerini medyadan elde etmemelerinin bir sonucu 

olarak medya sahipleri medya gücünü ellerinde tutabilmek adına hükümete daha yakın 

hale gelmiş ve medya ürünlerinin içeriklerinde egemen söyleme daha yakın unsurlara 

yer verilmeye başlamışlardır, diyebiliriz. “Egemen ideoloji çok güçlü bir filtre sistemine 
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sahiptir, egemen ideolojiye karşı olan bütün düşünceler, söylemler, göstergeler bu 

filtreden süzülür. Medya da bu filtreden nasibini almaktadır ki günümüzde büyük ve 

güçlü bir medya aracına sahip olmak ve onu yönetmek öncelikle egemen ideolojinin 

rızasına bağlıdır” (Özer, 2019; 94). Bu nedenle de medya sahipleri çoğu zaman egemen 

sınıfların çıkarlarına hizmet etmek ve bu doğrultuda da medya ürünlerinde genellikle 

egemen ideolojileri olumlayıcı unsurlara yer vermek durumunda olabilmektedirler. 

Kapitalist sistemin hâkim olduğu toplumsal düzen içerisinde „sahiplik‟ler büyük 

öneme sahiptir, özellikle toplumun büyük çoğunluğuna ulaşma gücüne sahip olan 

medya sahiplikleri fikir ve görüşleri yaymada son derece kritik bir öneme sahiptir. 

“Kapitalizm, varlığını ancak üretim güçlerinin sürekli gelişimi ile sürdürebilir ve bu 

kızışmış toplumsal ortamda yeni fikirler, meta alanındaki modalar gibi, baş döndürücü 

bir hızla birbirinin yerini alır” (Eagleton, 2020; 147). Bu değişken toplum yapısında 

mutlak gerçeklik ve tek bir doğrunun varlığı kabul edilemez durumdadır. Bu durumda 

sistem içerisindeki her şey sürekli olarak değişimden geçmektedir ve özellikle popüler 

kültür ürünlerinin büyük bir bölümünde bu değişime uyum sağlamak mutlak başarı ve 

mutluluk kaynağı olarak sunulmaktadır. “Popüleri popüler yapan güç „ekonomik ve 

ideolojik‟ güçtür” (Erdoğan 2004‟ten akt. Akgül, 2006; 19). Bu nedenle popüler kültür 

ürünlerinde yer alan ideolojiler sahiplik meselesi kapsamında genel olarak egemen 

sınıfın amaç ve çıkarları ile uyumlu söylemlerden oluşmaktadır, diyebiliriz. Bu durum 

aynı zamanda popüler kültürün ideolojik boyutunu da gözler önüne sermekte ve “politik 

bir amaca hizmet eden kitle iletişim araçlarının kullanım hakkını elinde bulunduran 

hâkim ideolojinin bir yansıyanı olarak kültürel iklimi belirlemede ne derece etkin 

olduklarını ortaya koymaktadır” (Köse, 2001; 334). Mevcut sistem içerisinde kültürel 

atmosferi egemen sınıfın oluşturduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. “Egemen 

sınıflar da kendi görüşlerini ve bakış açılarını birer ideolojiye dönüştürerek yaymakta ve 

haklı göstermeye çalışmaktadır” (Özer, 2019; 46). Bu durum medya sahipliklerinden 
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kaynaklı olarak kitle iletişim araçları ve onların içerikleri de egemen ideolojileri 

savunucu, özendirici, meşrulaştırıcı ve haklılaştırıcı tarzda egemen sistemi ve mevcut 

dünya düzenini olumlayıcı bir rol üstlenmektedir. “Medya, popüler kültürün geniş 

kitlelere aktarılmasında hatta oluşturulmasında önemli fonksiyonlar üstlenirken alıcı 

konumunda bulunan izleyici/okuyucu ve dinleyici kitlesi, kültür endüstrisinin 

ekonomik, kültürel, ideolojik temelinin öznesi durumuna dönüşmüştür” (Karakoç, 2014; 

247). Bu doğrultuda popüler kültür ürünlerinin egemen ideolojiler etrafında 

dönüşümden geçmekte ve/veya şekillenmekte olduğunu söylemek mümkündür. 

Özsoy‟a göre (2011; 128); bir popüler kültür ürünü olarak diziler bir kitle iletişim aracı 

olarak televizyonun ideolojik amaçlarına hizmet etmesine neden olarak kültürel 

bağlamda etkin rol üstlenmiştir. 1990‟lardan sonra özellikle tematik kanalların 

yoğunlaşması ile birlikte televizyonlarda anlatı içerikleri, program türleri değişime 

uğramış, toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel yapı içinde ortaya çıkan iktidar 

ilişkisiyle ilişkilendirilmeye başlanmıştır. Bu durum hem sahiplik meselesi kapsamında 

egemen sistemin sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik ortaklıkları hem de dizilerin 

ideolojik unsurları içlerinde barındırarak kültüre sağladıkları katkıları içermektedir. 

Üstelik bu katkı dizilerin yansıttıkları ideolojiler ile popüler kültüre sağladıkları fayda 

olarak da yorumlanabilir. Aynı zamanda izleyicilerini ekran başına kilitleyen diziler 

medyanın yerini pekiştirmesine yardımcı olarak ideolojik bir aygıt olma fonksiyonu ile 

de örtüşmeye başlamıştır. Dizi karakterlerini bu derece önemli bir konuma getiren 

etmenlerden biri de bu ideolojik fonksiyonudur, diyebiliriz. 

 

1.5. Kapitalist Sistem Ġdeolojisi ve Tüketim ĠliĢkisi 

Kapitalizm ve tüketim ilişkisinde olduğu kadar birbirlerine yakın ve varlığını 

devam ettirebilmek için birbirlerinin varlığına muhtaç iki kavram çok azdır, diyebiliriz. 
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Bu nedenle kapitalizm, aslında tüketimi teşvik ederek varlığını sürdürmeye çabalar. 

“Günümüzde kitle kültürü kitle iletişim araçları ve bu araçların desteklediği kültürel 

pazarın mal, hizmet ve ideolojisiyle birlikte düşünülür. Kitle kültürüyle biçimlendirilen 

dünya kapitalist üretim tarzının egemenliğindeki bir uygarlığı temsil eder” (Erdoğan, 

2014; 3). Kitle iletişim araçlarında yer alan içeriklerin büyük çoğunluğunda kapitalizm 

ve onun onadığı dünya düzeni ve toplum yapısı sunulmaktadır. “Ekonomik sistem kendi 

varlığını sürdürebilmek için toplumsal yaşayış pratiklerini kendine göre 

biçimlendirmiştir. Kapitalist sistemde de bunun yansımasını görmek mümkündür. 

Sistemin sağlıklı işleyebilmesi için ürün ve hizmetlerin satışlarının yapılması esastır”  

(Varlı Gürer ve Gürer, 2017; 1160). Sistemin bu biçimde ve sağlıklı işleyebilmesi 

Lodziak‟a göre (2003; 84); kapitalist sistemin üretmiş olduğu kültürel kodlar ile 

mümkündür ve bu kodlar insani olan hususları yok saymakta ve her şeyi bir metalaşma 

içerisine dâhil etmektedir. Örneğin sevgi ve aşk paketlenemez ve birer ürün olarak 

satılamaz olsa dahi kapitalizmin üretmiş olduğu kültürel sistemde aşk ve sevgiyi de 

metalaştırmanın ve tüketiciye sunmanın bir yolu bulunmaktadır. Bu doğrultuda aşk ve 

sevgi gibi soyut kavramlar birer tüketim metası olan eşyalara yüklenerek tüketim 

davranışı çoğaltılabilir hale getirilir.  Dağtaş ve Dağtaş‟a göre (2019; 9); kapitalizmin 

tüketim ve tükettirmeye yönelik iki temel ayrıcalığı belirginlik kazanmaktadır. 

Bunlardan birincisi, „ekonomik açıdan kậrlarını en çoklaştırma‟dır. İkincisi ise, var olan 

ve kendisinin de içinden „beslendiği ve yaşadığı krizleri aştığı ideolojik düzlemin 

garantiye alınması‟dır. Böylelikle kapitalizm ve tüketim birlikte hareket ederek 

birbirlerini devam ettirecek güce ulaşmış olurlar. Aynı zamanda da “popüler kültür 

ürünlerinde popülerliğin belirtisi, bu ürünün/metnin aklın ortak hislerine eğilmesinde, 

böylece mümkün olduğunca çok tüketiciye ulaşmaya çalışmasındadır” (Geçer, 2015; 

77). Dolayısıyla, egemen sistem kapsamında egemen ideolojilerin arzu ettiği tüketim 

davranışı ile popüler kültürün amaçladığı ve popüler kültür ürünlerine popülerliklerini 
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atfeden unsurlar benzerdir. Bu durum da çoğu zaman popüler kültür ile egemen 

ideolojilerin birlikte ilerlediklerini doğrulamakta ve/veya ortak bir amaç doğrultusunda 

hareket ettiklerini ortaya koymaktadır. “Kitle kültürü içinde ticari amaçların 

gerçekleşmesiyle ilgili olarak üretilen ve popülerleştirilen ve dinamik bir görünüm 

verilen popüler kültür yaratıldı” (Erdoğan, 2014; 3). Böylelikle kimi zaman popüler 

kültür egemen ideolojiler ile ortak hareket ederek egemen sistemin ticari amaçlarına ve 

ekonomik çıkarlarına hizmet eder hale gelmiştir. Egemen ideolojiler bağlamında 

kapitalizm ve tüketim birlikteliği de bu ortaklıklardan bir diğeridir. Debord‟a göre 

(2020; 38); ekonominin toplumsal yaşamı egemenlik altına almasıyla birlikte, var olma 

hali, sahip olma ile ilişkilendirilerek bir nevi tüketime indirgenmiştir. İnsanı tatmin eden 

şey artık ne olduğundan çok neye sahip olduğudur. Sahip olarak var olduğuna inanma 

hali, tüketim toplumunu en iyi tanımlayan durumlardan birisidir. “Tüketim günümüzde, 

[…] milyarca kişinin gündelik yaşamında ve uygulamalarında kapitalizmi meşrulaştıran 

bir ideoloji durumundadır” (Aydoğan, 2005; 123). Bu durum da mevcut sistem olan 

kapitalizm ile egemen ideolojilerin ortak bir amaca sahip olduklarını ve bu amaca uygun 

olarak aynı yönde hareket ettiklerini kanıtlamaktadır. Bir noktada üketim, kapitalizmi; 

kapitalizm de tüketimi meşrulaştırmaktadır, diyebiliriz. “İdeolojiyi, ait olduğu toplumsal 

formasyonun oluşum aşamasında bir „izm‟ olarak ele almak; oluşumunu tamamladıktan 

sonra ise, toplumsal yapım işlevinden çok, yapımı tamamlanmış belirli bir toplumsal 

formasyon içindeki ayrıcalıklı konumlarını sürdürmeyi amaçlayan sınıf ve yandaşlarının 

egemenliklerini pekiştiren bir „hegemonik ideoloji‟ sorunu olarak ele almak yerinde 

olacaktır” (Oskay, 1980; 210). Kapitalist sistem, önce hedeflenen amaçlar 

doğrultusunda şekillendirilen ideolojileri topluma yerleştirmek, sonra da bu ideolojilerin 

sunduğu imkânlara ve fırsatlara yalnızca ayrıcalıklı kesimin sahip olabileceği algısını 

yaratarak toplumu özendirmek şeklinde işlemektedir. “Tüketim toplumunun 

karakteristik özellikleri, zenginlik, gösteriş, ayrıcalık, arzulanma ve haz olarak 
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karşımıza çıkmaktadır. Tüm bu özellikler bireylerin kendilerini ifade etme yolları olarak 

empoze edilmektedir” (Gürer ve Gürer, 2017; 1161). Kitle iletişim araçlarında bu fırsat 

ve imkânlara ve hatta saygınlık gibi ayrıcalıklara tüketim davranışı sayesinde sahip 

olanların sunulması yoluyla toplumun büyük bir çoğunluğu tüketime 

özendirebilmektedir. “Tüketicilerin ürünleri sembolik doğaları nedeniyle tercih etmesi 

sembolik tüketim tarzını oluşturmaktadır. Aslında bu durum, insanların olduğu ya da 

olmak istediği imajıyla uyumlu benlik duygusunu geliştirmeyi amaç edinmesinin altında 

yatmaktadır” (Azizoğlu ve Altınışık, 2012‟den akt. Gürer ve Gürer, 2017; 1164). Medya 

sektörü de insanların benlik duygularını geliştirmeye yönelik arzularını çok iyi 

kullanmakta ve çoğu zaman onlara rol modeller sunma yolları ile bunu 

sağlamaktadırlar. Gürer ve Gürer‟e göre (2017; 1164); toplumsal düzlem içerisinde var 

olmanın, görünür olmanın yolu satın alınan mal ve hizmetlerin sembolik değerlerinden 

geçmektedir. Dolayısıyla, kendilerini bir biçimde görünür kılmak isteyenler ya da bir 

biçimde öne çıkmak isteyenlerin yöneldiği alanlardan öncelikli olanı tüketim 

olmaktadır. Adorno‟ya göre (2005; 241); kitleler, kültür endüstrisinin ölçüsü değil, 

ideolojisinin ta kendisidir. Bu doğrultuda, kitlelere ideolojik olarak yaklaşılır ve 

böylelikle de onların duygu ve düşünce dünyaları içerden fethedilerek tüketen birey 

mutlu birey olarak sunulur. Mutluluk vaadi ile tüketim davranışı garanti altına alınır ve 

böylelikle kapitalizmin kâr güdüsü öne çıkartılır. “Modern tüketici için ideal bir kimlik 

oluşturarak tüketici öznenin bu kimlik için arzu duymasını, böylece reklamı yapılan 

ürünün satışını garantileme işlevini yerine getirmektedir” (Dağtaş ve Dağtaş, 2019; 315-

316). Medya sektörü bunu reklamlarda anlatılan hikâye ve dizi filmlerdeki olay örgüsü 

yoluyla yerine getirmektedir. Aydoğan‟a göre (2005; 124); reklamcılık, tüketim 

kültürünün yaygınlaştırılmasında hem değişen mesajlar, stratejiler açısından hem de 

yeni imge kültürüne geçişte anahtar rolü oynamaktadır. Bu çerçevede reklamcılık, 

tüketici ihtiyaçlarını şekillendirmede ve var olan arzuları belli ürünlere, modalara ve 
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yaşam biçimlerine sokmada bir araç durumundadır. “Kullanılan çekim ölçekleri 

ürünlere odaklanırken, planların içine yedirilen görünümler izleyicinin tüketim 

alışkanlıklarını etkilemektedir” (Gürer ve Gürer, 2017; 1166).  Bu sunum dizilerde 

reklam; ürün yerleştirme, sponsorluklar vb. şeklinde yer alırken kimlik ise; karakterler 

aracılığıyla oluşturulmaktadır. Dizilerde yer alan ürün yerleştirmelerin izleyicileri 

tüketime ve dolayısıyla kapitalist sistemin olumlayarak onadığı yaşam biçimine 

yönlendirmedeki etkisi son derece güçlüdür. Yalnızca diziler kapsamında değil; 

“romanlara, sinema filmlerine, magazin dergilerine ve gazetelere bakıldığında bunların 

ticari kültürün çıkarına ve kapitalist toplum biçimi ve ilişkilerin evrenselliğini getiren 

ideolojiye yardım edici yönde şekillendiğini görürüz” (Geçer, 2015; 72). Bu durum 

tüketimin hacmini genişleterek mevcut sistemin sürdürülmesini ve var olan toplumsal 

düzenin en iyisi olduğu inancının pekişmesini sağlamaktadır. “Medyanın buradaki 

temel amacı, insanlara temel gereksinimlerini karşılayacak ürünleri sağlamaktan öte; 

onlara tüketim ürünleri ile birlikte verilen değerlerle özdeşleşecekleri kimlikler sunmak 

ve bu yapay kimliklerin satın alınmasını sağlamaktır” (Dağtaş ve Dağtaş, 2019; 65). 

Böylece, tüketim aracılığıyla sunulan/iletilen ideolojilere bir değer aşılama/atfetme 

işlevi de yüklenmiş olur. Dağtaş‟a göre (2003; 77-78) tüketim, ihtiyaçtan daha çok 

prestij, farklılık, bir gruba ait olma, kimlik edinme, imaj edinme, sınıf atlama gibi 

simgesel değerler adına yapılmaktadır. Dizilerde karakterler aracılığıyla sunulan 

tüketim biçimlerinin amacı da bu yöndedir. “Günümüzde kitle kültürü ile eşleşmiş 

popüler kültür bilhassa televizyon olmak üzere kitle iletişim araçları ile üretilmekte, 

çoğaltılmakta ve yayılmaktadır. Popüler kültür, bir „kullanım‟ ve „tüketim‟ kültürüdür, 

aynı zamanda da belirli bir yaşam tarzının ideolojik olarak yeniden üretilmesinin ön 

koşullarını sağlamaktadır” (Akgül, 2006; 33). Popüler kültür ve bir popüler kültürün 

ileticisi olan diziler de belli bir yaşam tarzının ideolojik olarak üretimini sağlamaya 

yönelik olduğundan dolayı uyarlama dizilerin de bu kapsamda ana kaynaktan 
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farklılaş(tırıl)arak egemen sisteme alternatif olarak öne sürülen yaşam tarzı ve ideolojiyi 

dönüştürdüğünü ve farklılaştırdığını ifade edebiliriz. Aytaç‟a göre (2004; 121); 

kapitalist hegemonya varlığını perçinleyecek ilişki ve etkileşim yapıları oluşturmayı 

öncelemektedir, bu da „kâr‟ı maksimize edici etkinlikler‟, „yönetsel işleyiş biçimini 

sorun etmeyecek kitleler‟, „uysal‟, „itaatkâr‟, „rıza gösterici‟ ve „teslimiyetçi‟ kişiliklerle 

mümkün olacağından dolayı bunun dışındaki kıpırdanmaları kendine yöneltilmiş birer 

tehdit olarak algılamaktadır. Bu yüzden de alternatif çıkışların önünü alıcı bir strateji 

gütmektedir. Aynı zamanda tüketim sayesinde egemen sistem olan kapitalizmin 

devamlılığını ve varlığını sürdürdüğünü savunabiliriz. Kapitalist sistemin devamlılığını 

sağlayan bir diğer strateji ise, Bocock‟a göre (1997; 57); bireylerin yalnızca yaşamlarını 

sürdürebilmek için değil aynı zamanda tüketim mallarını alabilmek adına ekonomik 

güçlerinin yeterli olması için çalışmaya devam ettikleri savına dayanmaktadır. 

Dolayısıyla reklamı yapılan ürünler herkes tarafından alınmasa dahi çalışan insanların 

çalışma amaçları, gayeleri ve ödülü olarak işlev görmektedir. Geçer‟e göre (2015; 76); 

popüler kültürde, her ne kadar tanımlayıcı ve belirleyici güç olarak „halk‟ (tüketici) 

görülse de; aslında, kitle kültürünün ürünlerini belirleyen ve tanımlayan şey, üretim 

biçimi ve bu biçimin satışını yapan reklam endüstrileridir. Dolayısıyla, „popüleri 

popüler yapan güç ekonomik ve ideolojik güçtür.‟ Bu güç de çoğu zaman halka 

bağımlıdır. Bundan kaynaklı olarak da gücünü ve varlığını sürdürebilmek için halka 

ihtiyaç duyar ve onu yönlendirmesi zaruri bir hal alır. Goldman‟a göre (1992; 5); 

reklamcılık, meta ilişkilerinin maddi ve ideolojik değerlerinin üretiminde ve yeniden 

üretiminde toplumsal ekonomik bir anahtar kurum olarak işlev görmektedir. Dolayısıyla 

bu ilişkilerin devamlılığını garanti altına alabilmek adına reklamcılık artık yalnızca dizi, 

film gibi programların aralarında değil, artık bu yapımların olay örgülerinde; yani içinde 

de ürün yerleştirme ve sponsorluklar şeklinde yer almaktadır. 
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Uyarlamalarda ana kaynaktan farklı olarak dizilerde yer alan reklamların, ürün 

yerleştirmelerin ve sponsorlukların da tüketimi artırma yolu ile mevcut toplumsal 

düzenin ve egemen sistemin devamlılığına ve sürdürülmesine hizmet ettiğini 

söyleyebiliriz. Yani, aslında uyarlama türlerde farklılıkların oluşmasındaki bir diğer 

etkenin de popüler kültürün ürünlerinde kapitalist sistemin onadığı ve teşvik ettiği 

tüketim davranışını çoğaltacak unsurlara yer vermek istemesinden kaynaklandığını 

söylemek mümkündür. Sonuçta, uyarlama türler de egemen söylemler etrafında 

şekillenebilmekte ve egemen sınıfın hâkim olduğu medya dolayımında izleyicisine 

sunulabilmektedir. 

 

2. ĠDEOLOJĠ VE HEGEMONYA 

2.1. Hegemonya Kavramının Tanımı 

Bir durumun, yapımın ya da herhangi bir üretimin ideolojik boyutunu tartışırken, 

ideoloji ve hegemonya ayrımını yapmak gereklidir. “Hegemonyayı, kabaca, bir egemen 

iktidarın kendi yönetimi için, hâkimiyeti altındaki insanların rızalarını kazanmada 

başvurduğu bütün bir pratik stratejiler alanı olarak tanımlayabiliriz” (Eagleton, 2020; 

158). Bu çerçevede düşünüldüğünde, hegemonya kavramı kapsamı gereği ideolojiyi 

içerse –hammaddesi ideolojik fikirler olduğundan dolayı- de her ideoloji hegemonyayı 

içerisinde barındırmak zorunda değildir. Örneğin; bir egemen iktidar tarafından 

oluşturulmayan, hatta onun ideolojisini eleştirmek için oluşturulan/sunulan alternatif 

ideolojiler bu durumu tanıtlamaktadır. 
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2.2. Ġdeoloji ve Hegemonya Ayrımı 

İdeoloji ve hegemonya kavramları sıklıkla birbirlerinin yerine kullanılan 

kavramlardır, bu durum da sıklıkla ideoloji kavramını yanlış tanımlamaya ve/veya 

yanlış anlaşılmaya iter. İdeolojinin bu kavramsallaştırılma biçimi, mevcut olan sistemi 

ve toplumsal düzeni haklılaştırmakta ve onamakta, gündelik yaşamın bilinç düzeyini 

aşamamakta, ideolojilerin karşıt ve birbirine zıt nitelikteki çıkar ve amaçları maskeleyen 

araçlar olduğunun üstünü örtmekte, hegemonik ideolojinin baskılayıcı ve zorlayıcı bir 

işlevi olduğunu göz ardı etmektedir ve bu yanıyla da sorunludur. “Gramsci hegemonya 

sözcüğünü genelde, bir yönetici gücün kendi hâkimiyeti için hükmettiği insanların 

rızasını alma biçimi anlamında kullanır […] Dolayısıyla ideoloji kavramından ilk 

bakışta göze çarpan bir farkı vardır; çünkü ideolojinin zorla dayatılabileceği ortadadır. 

[…] hegemonya ideolojiden daha geniş bir kategoridir; ideolojiyi kapsar ama ona 

indirgenemez” (Eagleton, 2020; 154). Tüm bu farklılıklar hegemonya ile ideoloji 

kavramlarının hem teorik ölçüde hem de pratik boyuttaki ayrımını ortaya koymaktadır. 

Gramsci (1971‟den akt. Oskay, 1980; 222); iktidar ilişkilerini irdelerken, egemen sınıfın 

iktidarını yürüyüşünde ve toplumsal denetimi sürdürmesinde, biri güç (force), diğeri 

rıza elde etme (consent) olmak üzere iki yol izlemektedir. İdeoloji, toplumsal düzenin 

içinde, egemen sınıfın (blokun) güç ve açık baskı kullanmaksızın rıza elde etmesine 

yarayan bir araçtır. Bu nedenle de, toplumsal bloku kendi iç tutunum ve birliğine 

kavuşturmakta; gündelik hayatta yaşayan bir olgu olmaktadır. Başka bir deyişle, 

ideoloji, Gramsci‟ye göre, canlı bir toplumsal güç, önemli bir toplumsal denetim biçimi 

olmaktadır. Bunu; yani, bunca işe yarayan ideolojiyi oluşturma, üretme ve kurma işini 

ise aydınlar yüklenmektedir. Aydınlar, egemen bloka katılan kesimleri ile egemen 

blokun iktidarını ideolojik düzenlemelerle yürütmelerine yardımcı olmakta; toplumsal 

denetim kurmalarını sağlayacak hegemonik ideolojiyi onlar üretmektedir. Devrimci 
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aydınlar ise işçi sınıfının karşı ideolojisini üretmektedirler. Bu yanıyla, uyarlama 

türlerde yer alan ana kaynağın devrimci aydınların karşı ideolojisi olarak değerlendiren 

eleştirel ideolojiyi, görsel olduğundan dolayı etki gücü daha fazla olan uyarlama 

yapımın ise hegemonik olarak değerlendirilen egemen ideolojiyi yansıtması kaçınılmaz 

bir hal alabilmektedir. Yeşil ve Fidan‟a göre (2017‟den akt. Efe, 2020; 15); Y kuşağının 

dijital mecralar üzerinden gerçekleştirdiği iletişim biçimleri hızlı, pratik ve kısa olarak 

ele alınmaktadır. Benzer şekilde, Y kuşağının boş zaman alışkanlıkları incelendiğinde 

romanı okumak yerine filmini izlemeyi tercih ettiği‟ gibi görselliğe önem verdikleri ve 

multimedya kanallarını dijitalleşen dünyanın imkânlarıyla sürekli kullandıkları 

söylenebilmektedir. Hal böyle olunca, gerek televizyon dizilerini gerekse de -söz 

konusu Y kuşağı olduğundan dolayı çoğunlukla- dijital dizileri takip etmelerinden 

kaynaklı olarak popüler kültür ürünü olan uyarlama dizilerin ana kaynakta yer alan 

alternatif ideolojiye yer vermemesi ya da egemen ideoloji karşıtı söylemleri ya da 

unsurları farklılaştırarak uyarlama yapımda egemen olana yer vermesi durumu egemen 

sınıfların amacına ulaşmasına ve egemen sistemin devamlılığını sürdürmesine katkı 

sağlamış olur. Çünkü toplumsal düzlemde ön kabul zaten mevcut kitlenin çoğunluğunun 

romanı okumak yerine diziyi izlemeyi tercih ettiği yönündedir. Bu nedenle eğer ana 

kaynağın da bir popüler kültür ürünü olduğunu iddia edersek -ki bunun nedeni ideolojik 

boyutu ile ilgili değildir ve ayrı bir çalışma konusudur- ana kaynakta yer verilen egemen 

karşıtı olan alternatif ideoloji mevcut düzenin sürdürülmesinin önünde bir tehdit olarak 

görülmeyecektir. “Hegemonik ideolojinin, burada dikkati çeken en önemli özelliği, reel-

yaşamda (var olan toplumsal yaşamda) olanları, oldukları durumları ve biçimleri ile 

kabul ettirme, benimsetme özelliğidir” (Oskay, 1980; 223). Bu durum egemen 

ideolojilerin mevcut sistemin ve toplumsal düzenin alternatiflere ihtiyaç duymayacak 

kadar olması gereken olduğu fikrini empoze ederek ve sürekli tekrarlar yoluyla topluma 

hatırlatıp kanıksattırarak var olanın devamlılığına katkı sağladığını ortaya koymaktadır. 
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“Hegemonya kendi ideolojisini inşa etmek için kültür endüstrisini de etkin şekilde 

kullanmaktadır ve kültür endüstrisi ile yaydığı düşünceleri toplumun bütün kesimlerine 

ulaştırmaktadır” (Özer, 2019; 40). Genel olarak medya, özel olarak ise diziler bu yaşam 

biçimlerini sunmanın ve izleyicilere, dolayısıyla da toplumun geneline benimsetmenin 

en etkili yollarındandır. Bu çerçevede dizilerde yer alan karakterlerin yaşamları gerçek 

yaşamın kendisiymiş gibi sunulur. “[…] kitle iletişim araçları tarafından oluşturulan 

simülasyonlar insanoğluna gerçek olmayan imajlar aktarır. Bu imajlar bir süre sonra o 

kadar gerçek olurlar ki asıl olanın yerini alırlar. Bu sayede yaratılan gerçeklik 

nesneleşmeye başlar ve toplumun gerçekliğinin yerini alır” (Özer, 2019; 40). 

Dolayısıyla, imajlar söz konusu olduğunda salt gerçeklikten söz etmek son derece 

sorunludur. Gramsci‟nin görüşüne göre (1971‟den akt. Eagleton, 2020; 158); 

hegemonya oluşturmak; toplumsal yaşamda, birisinin kendi „dünya görüşü‟nü bir bütün 

olarak toplum bünyesine baştan sona yayarak ve böylece kendi çıkarı ile toplumun 

çıkarını büyük ölçüde eşitleyerek, ahlâki, siyasi ve entelektüel liderlik kurması 

demektir. Bu tür konsensüse dayalı bir yönetim, kuşkusuz yalnızca kapitalizme özgü bir 

durum değildir. Zaman zaman mevcut sistem ve toplumsal düzen unsurlarından 

kapitalizm, ataerkil dünya düzeni ya da erkek egemen toplum yapısı ile çatışan 

yapımlara ve popüler kültür ürünlerine de rastlanmaktadır. “Farklı çıkar grupları, 

iktidarlar, egemen sınıflar kendileri için avantaj sağlayacak ve toplumsal olarak onları 

daha üste konumlandıracak ya da pozisyonlarını muhafaza edecek bilgileri ve 

ideolojileri üretmekte ve savunmaktadır. Bundan dolayı farklı savunular, ideolojilerin 

ve gerçeklik algılarının çeşitlenmesine yol açmaktadır. Her bir farklı ideoloji, iktidar 

olma yarışımını kendi bakış açısından kitlelere aktarmaya ve taraflar bulmaya 

çalışmaktadır” (Özer, 2019; 14). Kendi dünya görüşünü yaymak yalnızca kapitalizme 

özgü bir durum değildir, diğer her türden dünya görüşü ya da ideoloji biçimleri de aynı 
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ya da benzer yöntemleri kullanarak toplumun geneline yayılmayı ve ulaşmayı 

hedefleyebilir. 

 

2.2. Medya Sahipliği Meselesi Kapsamında Hegemonya 

Medya sahipleri toplumsal düzlemde azınlığı oluştururken; medya ürünlerine 

maruz kalan kesin çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu durum Antonio Gramsci tarafından 

(akt. Bal, 2018; 208)
1
; azınlığın temel kurum olan devlete, onun organlarına ve kitle 

iletişim araçlarına sahipliği ve söz konusu araçlar sayesinde çoğunluk üzerinde 

hegemonya sağlaması şeklinde yorumlanmakta ve azınlığın çoğunluk üzerinde kurduğu 

ideolojik ve kültürel kontrol anlamına gelmektedir. Hegemonya, topluma yön veren 

egemen sınıfın dünya görüşü olarak kontrol mekanizmaları ve toplumsallaştırıcı 

kurumlar sayesinde gündelik yaşamın her alanını etki altına almaktadır. Bu durum kitle 

iletişim araçlarına sahip olanlar için düşünceleri ve fikirleri kontrol etmek ve egemen 

ideolojiler ile aynı doğrultuda değiştirmek, dönüştürmek ve/veya yeniden oluşturmak ile 

aynı anlama gelir. Grasmsci (1971‟den akt. Lull, 2001; 52); hegemonya kavramını 

kapitalist sistemin hâkim olduğu toplumlarda sosyal düzeni korumanın ve sürdürmenin 

başlıca aracı olarak görmekte ve özellikle yönetici olan egemen sınıfın egemenliklerinin 

devamlılığını sağlamaya yönelik araçlarına göndermede bulunmaktadır. Bu yüzden 

Gramsci, toplumun üst yapısı üzerinde durmakta ve onun ideoloji üreten kurumlarını –

medya gibi- anlam ve güç düzeyindeki mücadele içerisinde değerlendirmektedir. 

Böylelikle, endüstriyel üretimin ya da kapitalist sistemin başlı başına egemen değerlerin 

üretilmesinde büyük rol oynamakta olduğu yorumu kolaylıkla yapılabilir. Gramsci‟nin 

ideolojik hegemonya kuramına göre (1971‟den akt. Aytaç, 2004; 119); kitle iletişim 

                                                           
1
 Söz konusu alıntıda Antonio Gramsci‟ye ait hangi kaynaktan faydalanıldığı belirtilmediği için 

tarafımca yalnızca aktaran olarak kaynak gösterilmiştir. 
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araçları yönetici elitlerin zenginlik, güç ve statülerini (etik, felsefe, kültür vb.) 

sürdürmekte kullandıkları araçlardır. Bu araçlar, egemen sistemin sürekliliği için gerekli 

olan fikirleri bireylerin bilincine etkili şekilde yerleştirmektedirler. Bu fikirler, söz 

konusu kültürde yaygın bir paylaşıma sahip olduğundan, bilinç onları reddedememekte 

ve kolaylıkla onaylayarak ve içselleştirmektedir. Medya endüstrisinin sahipleri ve 

yöneticileri kendilerine ve/veya kendi çıkar ve amaçlarına yakın olan fikirleri, diğer 

toplumsal kesimlerden daha kolay üretmekte/yeniden üretmektedirler. 

Toplumsallaştırıcı kurumların anahtarlarını ellerinde bulundurduklarından dolayı 

kendi fikirleri/bakış açıları, kamusal alanda süreklilik ve yerleşiklik kazanmaktadır. Bir 

başka deyişle, bu araçlar, egemen sınıfların, „olay‟, „kişi‟, „değer‟, „genel eğilim‟ ve 

„kanaatler‟ üzerindeki yönlendiriciliğini pekiştirmeye hizmet etmektedir. Lull‟a göre 

(2001; 55-57); hegemonik ideoloji, kitle iletişim araçları dışında, diğer egemen 

kurumlar tarafından da desteklenmekte ve bu yolla güçlendirilmekte olduğundan dolayı, 

toplumsal ve kültürel alanın her bir yanına yayılarak toplumsal pratiklere 

dönüşmektedir. Okullar, iş dünyası, siyasal örgütler, ticari birlikler, dini gruplar, ordu ve 

bunların tümünü ideolojik olarak ambalajlayan medyadan yayılan mesajlar sayesinde 

statüko güçlendirilmektedir. “Kapitalizm, aynı zamanda hegemonik bir iktidar aracı 

olduğundan, bu konumunu sürdürecek ideolojiyi farklı kanallarla kitleye benimsetmeye 

yönelir” (Aytaç, 2004; 116). Toplumun en güçlü, sağlam ve etkin kurumları, ideolojik 

olarak birbirleriyle uzlaşı içerisinde yer almaktadır.  Bu kanallar birçok farklı değişken 

ve etken çerçevesinde farklılık gösterebilmektedir; günümüze kadar genellikle 

televizyon aracılığıyla sunulan ve kitlelere iletilen ideolojiler, toplumsal ve teknolojik 

gelişmeler ile birlikte internet gibi yeni medya formlarına doğru kaymakta, ancak en 

önemlisi de hemen hemen tüm kanallarda varlığını sürdürmeye devam etmektedir. 

Böylelikle, egemen ideolojiler hem toplumsal düzlem içerisinde hemen hemen her 

yerde yer almakta hem de egemen söylemler etrafında sürekli tekrarlar sayesinde de 
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toplumun genelinde egemen karşıtı söylemlere ve/veya alternatif ideolojilere nazaran 

daha yaygın bir „dünya görüşü‟ haline gelmektedirler. 

İdeolojinin, hegemonik ideolojiye dönüşmesi, Gramsci‟ye göre (1971‟den akt. 

Oskay, 1980; 222); şu işleri yapması ile mümkün olmaktadır: 

1) Şeyleri oldukları durumları ile tanımlamak, bu tanımlamaların toplumda geniş 

bir kesimce benimsenmesini sağlamak. 

2) Kişileri, var olan topluma, onun yaşam biçimine uymaya yöneltmek; bu yaşam 

biçimini doğal, güzel, onurlu saydırmak; var olan toplumu adaletli bir toplum 

saydırmak. 

3) İnsanların gündelik yaşamdaki bilinçlerine, bu işleri görecek bir ideoloji olarak 

aktarılmak; böylece, toplum yapısının iç tutumunu (cohesiveness) ve dengesi 

için önemli bir güç olmak; bir „dolaylı hükmetme‟ aracı olarak hizmet görecek 

duruma gelmek.  

Gramsci‟nin ifade ettiği maddeler uyarlama yapımlar çerçevesinde 

yorumlandığında bu maddelerden ilki; erkek egemen toplum yapısı, ataerkil dünya 

düzeni ve bunun gibi egemen sisteme ait ideolojinin içerimlerinnde bulunan hemen 

hemen her bir unsurun ana kaynaktaki halinden farklılaştırılarak uyarlama yapımda 

sunulması durumudur. Üstelik bu unsurlar toplumun geniş bir kesimi tarafından 

benimsenmiş ve popüler kültür ürünlerinde de sürekli olarak tekrarlanarak 

meşrulaştırılan dayatmalardan oluşmaktadır. İkinci madde ise; uyarlama yapımda yer 

alan tüm kötü veya bir şekilde kötülüğe bulaşmış karakterlerin genellikle cezasını 

çekiyor gibi sunulması durumuna karşın aslında kadın karakterlere daha fazla bedel 

ödetilmesi ve/veya ödüllendiriliyormuş gibi sunulan kadın karakterlerin aslında bir 

şekilde cezalandırılması şeklinde işlemektedir. Son madde ise; egemen ideolojilerin 

gündelik yaşam biçimlerine işlemesi durumu genel olarak dizilerde karakterlerle 
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özdeşleşme olmasından ötürü kolay ve etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır. 

Oskay‟a göre (1980; 250); popüler kültürün göz önünde tutulması gereken en önemli 

özelliği, onun hem hegemonik ideolojiye ait öğeleri ve hem de insanlığın özgürleşme 

beklentilerini yansıtan karşı-ideolojik öğelerini birlikte içinde barındırmasıdır. 

Dolayısıyla da genellikle popüler kültür ürünü olan uyarlama yapımlarda egemen 

ideolojinin hâkim olduğunu ve ana kaynak aynı ideolojiyi savunmasa dahi onun 

değiştirilerek ve dönüştürülerek yeni uyarlama yapımın oluşturulduğunu söylemek 

mümkündür. Aslında ana kaynağın alternatif ideolojiyi savunması dahi uyarlama 

yapımın egemen ideoloji savunuculuğu yapmasının önünde bir engel değildir. Bu 

durum da egemene karşı alternatifin etki gücünün zayıflığını ortaya koymaktadır. 

 

3. POPÜLER KÜLTÜR VE ĠDEOLOJĠ 

3.1. Popüler Kültür, Ġdeoloji ve Gündelik YaĢam Tarzı 

Ortaklığı 

Popüler kültür ile aynı anlamı taşıyan, aynı zamanda içerdiği ve etkilediği 

gündelik yaşam tarzının da ideolojik bir yanı olduğunu söylemek mümkündür. 

Batmaz‟a göre (1981: 163); popüler kültür gündelik yaşamın kültürüdür ve dar anlamı 

ile emeğin gündelik olarak yeniden üretilmesinin bir girdisi olan „eğlence‟ unsurunu da 

içermektedir. Geniş anlamıyla ise, belirli bir hayat tarzının „ideolojik‟ olarak yeniden 

üretilmesinin ön koşullarını sağlamaktadır. Bu kapsamda popüler kültür, gündelik 

ideolojinin yaygınlaşma ve onaylanma ortamını yaratmaktadır. Mardin‟e göre (2012; 

120); ideoloji de kültürün sembolleşmiş şeklidir ve özel bir yapıya sahiptir. Tıpkı bunun 

gibi popüler kültür ürünleri de ideolojiden ve ideolojik yeniden üretim sürecinden 

bağımsız olamazlar. Bu durum da popüler kültür ve egemen ideoloji ortaklığını ortaya 
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koymaktadır. “Frankfurt Okulu öğretisine göre popüler kültür kavramı ideolojik bir 

biçimde kullanılmaktadır. Çünkü kültür endüstrisi gerçek bir kültür değil, şeyleşmiş bir 

kalıp üretmektedir” (Jay, 1989‟dan akt. Güllüoğlu, 2012; 69). Bu kalıplar da toplumsal 

yaşamın sürdürülmesinde gündelik yaşam biçimleri olarak bireyler tarafından 

kullanılmaktadır, diyebiliriz. Hall‟e göre (1995‟ten akt. Akgül, 2006; 64); kültürel olan 

ideolojiden kaçamamakta ve dolayısıyla daima toplumsal temsillerin politikası hakkında 

konuşmak zorunda kalmaktadır. Bunun yanı sıra, egemenlik altındaki bir sınıfın 

ideolojisi bulunuyorsa; söz konusu ideoloji, kapitalist üretim biçimi içindeki egemen 

sınıfın çıkarları ve fonksiyonlarına çok etkin bir biçimde uyum sağlamış olacaktır. 

Egemen sınıfın ideolojisi çoğunlukla mevcut toplum yapısı ve egemen sistem ile benzer 

şeyleri söylemektedir. “Popüler kültür ürünleri, kültür endüstrisinin ürettiği, güdülüp 

yönetilmiş sözde deneyimi yansıtırlar. Kültür endüstrisinin ürettiği kültürel ürünler, 

toplumsal denetim için birer ideolojik araçtır. İnsanlara istediklerini verdiği zaman bile 

bu istekler zaten önceden koşullandırılmış isteklerdir. Böylece kültür endüstrisinin 

ürünleri, kültürel egemenlerin istekleriyle sınırlıdır” (Enzenberger, 1974‟ten akt. Bolat, 

2007; 91).  Bu nedenle de her ne kadar karşıt ideolojilerin bir aradalığı vurgulansa da 

büyük çoğunlukla nihai güç egemen ideolojinindir. “Egemen ideolojinin oluşturduğu 

sembollerin ve inanışların en kolay gizleneceği alan tabi ki de kültür alanıdır. Kültür 

içerisine yerleştirilmiş olan, egemen söylemler, görünmez kılınmıştır ve toplumsal yapı 

içerisine sindirilmiştir. Toplumun bütün inanışlarında; bireyde, ailede, grupta, toplumda 

bu egemen söyleme rastlanır. Fakat bu söylemler açıkça fark edilecek düzeyde değildir 

çünkü toplumun kültürünün bir parçası olmuşlardır ve açığa çıkarılmaları imkânsızdır” 

(Özer, 2019; 42). Toplumun genel inanç ve fikirlerinde yer alan unsurlara dizilerde de 

yer verilerek sürekli tekrarlar yoluyla kanıksanması hedeflenmektedir. Yine, dizilerin 

niceliksel çokluğu görece bir çeşitlilik olarak görünmektedir. Ancak tüm bu çoğunluk 

aslında hemen hemen aynı yapıya sahiptir ve birçok farklı seçenek sunulur gibi 
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göründüğü halde, Bourdieu‟nun „göstererek gizleme‟
2
 biçiminde adlandırdığı gizli bir 

sansür biçiminin tüm işleyişi bu tür yapımlarda gözlemlenebilmektedir. Egemen 

ideolojinin popüler kültür ile ilişkili olması ve egemen söylemlerin popüler kültür 

ürünlerinde yer alması ve egemen ideolojinin mevcut toplumsal yapı içerisinde her 

yerdeliği durumu kitleler tarafından egemen söylemlerin yadırganmasını zorlaştırırken 

onaylanmasını ve kabulünü kolaylaştırmaktadır. “Politika, popüler kültürden ayrılamaz; 

dahası popüler kültür politik tartışmanın temelindedir. Popüler kültürel üretimin, 

geleneksel sınıf çatışmasını aşındırmak ve bir sınıfsızlık duygusu oluşturmak gibi ciddi 

politik ve ideolojik etkileri vardır” (Proctor, 2004‟ten akt. Yurderi, 2014; 36). Bu durum 

da popüler kültür ve egemen ideolojinin çoğu zaman aynı doğrultuda şekillendiğini 

ortaya koymaktadır. Oktay‟a göre (2002: 18-19); popüler kültür gündelik yaşamın 

kültürüdür ve büyük ölçüde ideolojiktir. Bu yanıyla da, popüler kültür ve egemen 

ideoloji iç içe ve birbirlerini destekleyici bir biçimde gündelik yaşam içerisinde 

kendilerine yer bulmaktadır. “Gündelik yaşamın kültürü olarak popüler kültür, egemen 

ideoloji tarafından kültürel değerlerin yeniden belirlendiği alandır” (Yurderi, 2014; 38). 

Popüler kültür ürünleri egemen sistem ideolojisini aktarma aracı olarak egemen sınıf 

tarafından tercih edilmektedir. Bunun nedeni ise; popüler kültür ürünlerinin toplumun 

büyük çoğunluğuna ulaştığından dolayı tabir-i caizse egemen sınıfın ağzını 

sulandırmasından kaynaklanmaktadır. Gramsvi‟ye göre (1997‟den akt. Baştürk Akca, 

2009; 88); egemen sınıfların ideolojilerini tüm sınıfların ortak çıkarları olarak gösteren 

şey; „popüler‟ sunum ve „kültür‟ ürünleridir. Çoğunlukla popüler kültür ürünleri 

aracılığıyla egemen ideolojilerin çıkarları toplumun ortak çıkarları gibi sunularak 

empoze edilmektedir ve toplumsal bir yaşam tarzına dönüşebilmektedir. Çaplı‟ya göre 

(2002; 126); popüler kültür ürünü olan dizilerde gündelik hayat içinde bulunamayacak 

                                                           
2
 https://www.cafrande.org/televizyon-uzerine-gostererek-gizlemek-pierre-bourdieu/ (Erişim 

Tarihi: 26.10.2021). 

https://www.cafrande.org/televizyon-uzerine-gostererek-gizlemek-pierre-bourdieu/
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mekânlar ve atmosferler yer almakta ve bunlar aracılığıyla düşlenen hayat tarzına 

ulaşılmaktadır. Dizilerde sunulan imgesel karakterler ve durumlar ile zaman içerisinde, 

izleyicinin gerçek dünyadan beklentilerini biçimlendirdiği öne sürülmektedir. Böylece 

toplumsal düzlemde bireylere, nasıl bir hayat arzu etmeleri gerektiği bilgisi verilerek bu 

yönde mücadele etmeleri gerektiği mesajı iletilmektedir. Bu nedenle de genel olarak 

egemen ideolojinin hâkim olduğu medya ortamlarında egemen ideolojiler çerçevesinde 

bir değer yargısının oluşması/oluşturulması, özelde ise uyarlama diziler kapsamında ana 

kaynakta yer alan değerlerin yeniden belirlenmesi ve egemen ideolojiler etrafında bu 

unsurların farklılaştırılması, değiştirilmesi ve dönüştürülmesi son derece olağandır. 

 

3.2. Popüler Kültür, Ġdeoloji ve Gerçeklik ĠliĢkisi 

Popüler kültür ve ideoloji gerçekliği ve gerçek yaşamı sunuş biçimleri 

bakımından da birtakım benzerlikler taşımaktadırlar. “Popüler kültür reel yaşamı, 

fantazyada da aynen tekrarlayarak, reel hayatın sürdürülmesini kolaylaştırmaktadır ve 

yerine başka türlü bir yaşam olabileceğini düşünmenin yollarını tıkamaktadır” (Oskay, 

2004‟ten akt. Akgül, 2006; 17). Popüler kültür ve egemen ideolojiler birlikte egemen 

sistem ve mevcut yaşam biçimlerine ilişkin alternatiflerin olmadığı bir toplumsal düzen 

inşa etmeye çabalamaktadırlar ve bu bağlamda da var olanın alternatifler arasında en 

iyisi, olması gereken olduğu mesajını iletmektedirler. Oktay‟a göre (2002; 17); popüler 

kültür; halkı yöneten, yönlendiren sınıfların, kendi ideolojilerini, düşüncelerini, 

geleneklerini ve kültürel değerlerini kendilerine bağımlı kitlelere empoze ettikleri 

kültürdür. Bu nedenle de popüler kültür ne gerçeklikle ne de mutlak doğru ile ilgilidir; 

popüler kültür, çoğunlukla egemen sınıf tarafından oluşturulan ve egemen söylemler 

etrafında şekillenen egemen ideolojiler ile ilişkilidir. İdeolojiye yönelik iyimser bir 

yaklaşıma sahip olan Bal‟a göre (2018; 216); ideoloji, bir televizyon yöneticisi, bir 
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yapımcı ya da yöneticiler kurulu tarafından perde arkasından yönetilen bir şey değil, 

sistemin işleyiş biçiminin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan bir şeydir. İdeolojiye 

yönelik olarak kötümser bir bakış açısı benimseyen Smith‟e göre ise (2007; 59); 

ideolojik kültür aracılığıyla toplumsal hayat düzenlenmekte ve kapitalist ekonomik 

düzen sürdürülmektedir. Mevcut egemen sistemin ve var olan toplumsal düzenin 

sürdürülmesinin şartı gereği bu değişim ve dönüşümün gerçekleşiyor olması ya da 

ideolojiler ile kapitalist sistemin benzerlik göstermesi aslında son derece doğaldır. Buna 

ek olarak, bir de egemen sınıfın çıkarlarının ve amaçlarının da kapitalizm ve egemen 

ideoloji ile aynı yönde olması nedeniyle de bu değişim ve dönüşüm gerçekleşiyor 

olabilir. 

Medyada gösterilenler ile gerçekliğin kendisi çoğunlukla tezat yönde 

ilerlemektedir. Dağtaş ve Dağtaş (2019; 28); bu durumu günümüzde medyanın 

göstergelerin ve sembollerin tüketilmesine yönelik öncü rolü üstlendiğini belirterek 

tüketime sunulan ürünlerin gerçek işlevlerinden çok, toplumsal bir işlev taşıyor gibi 

gözükmesine ve bir simülasyon içinde gösterilmesine yol açmakta olduğu biçiminde 

ifade etmektedir. Benzer bir biçimde Çelik‟e göre de (2009; 77); mal ve hizmetleri satın 

alma alışkanlığımız genelde faydacı değerlerinden çok sembolik değerleri üstüne 

kurulmuştur. Sembolik ürün tüketiminin nedenleri; statü ya da sosyal sınıfı belirlemek, 

kendini tanımlayıp bir role bürünmek, sosyal varlığını oluşturmak ve koruyabilmek, 

kendini başkalarına ve kendine ifade edebilmek, kimliğini yansıtmak olarak 

aktarılabilir. Dolayısıyla günümüz dünyasında ne kimlikler ne de ihtiyaçlar tam olarak 

gerçeği ve/veya gerçekliği yansıtabilmektedir. “Bu bakımdan göstergelerin 

çevremizdeki anlam dünyasını nasıl yorumlayacağımızı belirlemek bakımından 

ideolojiyle yakından ilişkili olduğunu söyleyebiliriz” (Taş, 2020; 80). Medyanın 

buradaki temel amacı, insanlara temel gereksinimlerini karşılayacak ürünleri 

sağlamaktan öte; onlara tüketim ürünleriyle birlikte verilen değerlerle özdeşleşecekleri 
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kimlikler sunmak ve bu yapay kimliklerin satın alınmasını sağlamaktır. Özer‟e göre 

(2019; 157-158); ideolojinin işleyiş usullerinden birleştirme/bütünün birleştirilmesi 

stratejisi, bir ya da birden çok gruba yayılmış birlik, kolektif kimlik ve özdeşleştirme 

sembollerinin inşasını içerir. Dizilerde ya da romanlarda olduğu gibi karakterler 

aracılığıyla bir kimliğin yaratıldığı ve sürekli olarak yeniden tasdik edildiği süregiden 

bir sembolik birleştirme sürecinin bir yere kadar bir arada tuttuğu daha küçük 

örgütlenmeler ve toplumsal gruplar örneğinde de yaygındır. Bu durum da hâlihazırda 

gerçeği yansıtmayan medyada sunulan tüketim ürünlerinin de gerçek bir ihtiyacı 

karşılamadığı ya da gerçek bir tatmin duygusu sağlamadığı gerçeğini gözler önüne 

sermektedir. Özata Dirlikyapan‟a göre (2016; 378-379); kitle kültürü ürünleri aynı anda 

ütopyacı olmaksızın ve bir „fantezi rüşveti‟ (gerçek bir içerik dilimi) vermeksizin 

manipüle edici (ideolojik) de olamamaktadırlar. Bundan dolayı da popüler kültür 

ürünlerinin gerçeği yansıtan bir yanları olduğu gibi ütopik yanları olduğu da 

yadsınamaz bir gerçektir. Medyanın özelde dizilerde yer alan karakterler ve onların 

tüketim davranışları ile ilişkilendirdiği kimlikler aracılığıyla izleyiciye sunmuş olduğu 

sahte dünya ve yapay yaşam tarzları bu duruma örnek olarak gösterilebilir. 

Dizilerde yer alan karakterler ile özdeşleşen izleyiciler kolektif kimlik inşasının 

oluşumuna katkı sağlarlar. Bu durum yalnızca televizyon ve internette yer alan diziler 

için değil sinemada yer alan filmler için de geçerlidir. “Sinema kendi usulünce gerçeği 

yeniden oluşturmaktadır, fakat film yapımcılığının araçları ve teknikleri kendileri de 

ortadaki „gerçekliğin‟ bir parçasıdırlar ve gerçeklik hüküm süren ideolojinin bir 

ifadesinden başka bir şey değildir. Aslında kameranın kaydettiği şey baskın ideolojinin 

belirsiz, düzenlenmemiş, kuramsallaştırılmamış, düşünülmemiş dünyasıdır denilse 

yanlış olmayacaktır” (Easthope 1999‟tan akt. Mencütekin, 2010; 264). Sonuç olarak, 

sadece diziler ya da sadece filmler olmadığı gibi sadece uyarlamalar da egemen 

ideolojinin savunucusu konumunda yalnız değildir; her türsel yapım egemen 
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ideolojilerin dayattığı gerçekliğin bir yansımasıdır. Esas olarak savunulan şey; türler 

ideolojik anlamda nötr olmaktan uzaktır, düşüncesidir (Chandler, 1997‟den akt. Özata 

Dirlikyapan, 2018; 25), bu durum da türlerin bir biçimde ideolojik olduğu yorumunu 

yapmamıza olanak sağlamaktadır. 

 

3.3. Popüler Kültür Ürünlerinde Ġdeoloji Çerçevesinde 

OluĢturulan/Yer Verilen/Tasarlanan/Yaratılan 

Kimlikler ve YaĢam Tarzları 

Kapitalist sistemin hâkim olduğu egemen ideoloji genel olarak toplumsal sistem 

içerisinde yer alan bireylere nasıl yaşayacaklarına, giyineceklerine, nerelere 

gideceklerine, gezeceklerine veya neler satın alacaklarına dair birçok alanda reçeteler 

sunmaktadır. Aydın‟a göre (2010; 158-159); egemen ideoloji ve bunun dayanağı olan 

kapitalizm; insan eylemlerinin amacını ve bu amaçlara nasıl ulaşılacağını tanımlayan ve 

genel anlamda sosyal ve fiziki realitenin niteliğini belirleyen bir sistemdir. Dolayısıyla 

ideoloji; sosyal kimlikleri oluşturmakta ve bunları toplumsal hayata içkin birer ilke 

haline getirmektedir. 

Popüler kültür ürünlerinde veya medya dolayımında bulunan yapımlarda kimi 

kimliklere ve yaşam tarzlarına yer verilirken kimilerine yer verilmez, bu durumun 

temelinde yatan gerekçe toplumsal genel kabuller olabileceği gibi mevcut toplumsal 

düzenin alternatiflerine yer vermeyerek var olan düzeni en iyisi, en doğrusu gösterme 

çabası da olabilir. “Toplumsal kimlik tasarımlarıyla paralel ilerleyen toplumsal 

ötekileştirme ve dışlanma, toplumun genelinden sosyal veya normatif bakımdan tecrit 

edilme ya da çok kültürlü toplumlarda görülen aşırı marjinalleşme durumu olarak 

tanımlanabilir” (Marshall, 1999; 150). Uyarlama yapımlar etrafında 
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değerlendirildiğinde bu durum ana kaynakta yer alan ve mevcut düzene aykırı bir 

karakterin, olayın ya da durumun uyarlamada yer almaması, değiştirilmesi ya da 

farklılaştırılması şeklinde karşılık bulur. Böylelikle uyarlama yapımlarda karakterlerin, 

olayların ya da durumların tıpkı marjinallik tanımında olduğu gibi; bilgisel, ekonomik, 

dinsel ve siyasi güç, konum ve sembollerine ulaşması engellenmiş olur. Lodziak‟a göre 

(2003; 44); toplumsal sistem içerisinde yer alan bireyler dış çevreden aldıkları ve/veya 

onlara dayatılan bilgiler ışığında kimliklerini oluştururlar ya da egemen ideolojinin 

dayatması sonucunda var olan kimliklerini değiştirmeyi arzu eder hale gelirler. 

Güvenlik ve anlam gibi unsurlar etrafında şekillenen temel kimlik ihtiyaçları kimliklerin 

anlamlı ve tatminkâr bir biçimde egemen ideoloji tarafından inşa edilmesi sonucu 

oluşmaktadır. Tüm bu unsurlar egemen ideolojinin ve onun destekçisi olan popüler 

kültürün ürünlerinin birçoğunda kendisine yer bulmaktadır. “Egemen ideoloji 

idealleştirme ve aracılaştırma yöntemleriyle ideal imajları yaratır. Yaratılan bu egemen 

ideoloji sistemleri kitlelerin egemen ideolojiyi kabulünü teşvik eder ve onları 

yönlendirir. Yaratılan imajlar kitle iletişim araçları aracılığıyla çeşitli formlarda 

harmanlanır ve sunuma hazır hale getirilir” (Özer, 2019; 76). Söz konusu imajlara ya da 

yaşam tarzlarına ulaşmak isteyen toplum da genel olarak bu verili reçeteyi kendi 

hayatında uygular ve bu yolla egemen ideolojilerin olumlamış ve onamış olduğu 

egemen sisteme ve mevcut toplumsal düzene uyumlu hale gelir. 

Popüler kültür ürünleri toplumun geneline hitap ettiği ve ulaştığı için toplumsal 

düzlemdeki etki gücü tartışılmazdır. Dağtaş ve Dağtaş (2019; 16), yaşam tarzımızın 

oluşumunda etkili olan popüler ürünlerin belli yaşam tarzlarını benimsetmek ya da 

değer yargılarını pekiştirmek gibi önemli işlevlere sahip olduğunu vurgulamaktadırlar. 

Bu kapsamda popüler ürünlerin yaşam tarzlarını oluşturma ve değiştirme üzerindeki 

etkisi tartışılmaz derecede güçlüdür. Bu durum diziler kapsamında ele alındığında, 

dizide yer alan bir karakterin kullandığı bir ürünün popüler olmasının daha olası ve 



 

42 
 

kolay olduğu da son derece açıktır. Bundan dolayı da sık sık yaşam tarzı oluşturmak ve 

bu çerçevede toplumu tüketime yönlendirmek için popüler kültür ürünü olan dizilerden 

faydalanılmaktadır. “Medya yoluyla yapılan pazarlamada, ulusal, uluslararası ve 

medyanın kendi pazarlaması yapılır. Materyalliğin satışının yanında, ideolojilerin de 

satışı yapılır” (Erdoğan, 2001; 98). Mevcut dünya düzeninde ideolojiler ile birlikte 

yaşam tarzları, kimlikler vb. neredeyse her şey satın alınabilen bir meta halini almıştır. 

Postman‟a göre (2010; 143); modern insanın tüketebileceği popüler kültür ürünleri kitle 

iletişim araçları tarafından belirlenmekte ve bütün hepsi bir araya getirilerek tüketiciye 

sunulmakta ve tüketiciye düşen tek görev „uzanıp birisini seçmek‟tir. Böylelikle, 

insanlara nasıl yaşayacaklarına dair reçeteler sunulmuş olur. Aynı zamanda “popüler 

kültüre göre yaşam, çılgınlık, sınırsız özgürlük ve konfora sahip olmaktan ibarettir. 

Çünkü popüler kültür, tüketimin yaşamın tek değeri olarak düşünmemize ve 

çevremizdeki bu yöndeki uyarılarla kendimizi daha az suçlu hissetmemize neden olur” 

(Geçer, 2015; 80). Bu durum da uyarlama farklılıklarını beraberinde getirir; çünkü 

popüler kültür ürünü olan ve görselliğin etki gücünü elinde tutan dizilerde bir popüler 

kültür ürünü olsa dahi ana kaynak romandan farklı bir özgürlük ve konfora sahip yaşam 

tarzı sunulur. Sontag‟a göre (Kellner 1987‟den akt. Yaktıl Oğuz, 2000; 29); kapitalist 

bir toplum, imajlara dayalı bir kültürü gerekli görür ve imajların üretimi hüküm süren 

ideoloji tarafından sağlanır, buna uygun olarak da söz konusu toplum biçiminde 

toplumsal değişimin yerini imajlardaki değişim almıştır. Buna uygun olarak 

uyarlamalarda ana kaynakta yer alan karakterlerin imajları uyarlama yapımda ana 

kaynaktan farklılaştırılarak sunulabilir ve çoğunlukla değişen imajlar değişen toplumun 

habercisi niteliğinde ele alınır. 

Popüler kültüre yönelik iyimser bir yaklaşımlar popüler kültürün mevcut 

toplumsal yapıyı değiştirebilme ihtimali üzerinde durmazlar ve popüler kültür 

ürünlerinin genel olarak toplumun beklentilerine göre şekillendiğini iddia ederler. 
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Popüler kültüre yönelik iyimser bakış açısına sahip olan Fiske de (2012; 37-38); popüler 

kültürün her şeyden önce halkın mevcut toplumsal durumuyla ilintili olmak zorunda 

olduğunu vurgulamakta ve bu yolla da popüler kültürü aklamaya çabalamaktadır. Ancak 

popüler kültür ürünlerinde toplumsal duruma ilişkin yorumlar, görüşler ve/veya 

bunların sunulma biçimlerindeki yanlılıklar aracılığıyla popüler kültür ürünleri ideolojik 

hale getirilebilir. Popüler kültür ürünlerindeki egemen sisteme uygun olmayan 

unsurların değiştirilmesi, farklılaştırılması veya olmaması gereken bir durummuş gibi 

sunulması gibi durumlar söz konusuysa; ya da tam tersi bir biçimde popüler kültür 

ürünlerinde alternatif olanın sunulması ve egemen olanın değiştirilmesi ya da egemen 

olana yer verilmeyişi gibi sunumlar bulunuyorsa; o zaman popüler kültür ürününün 

ideolojik bir boyutunun olduğunu söylemek mümkün hale gelir. 

 

4. POPÜLER KÜLTÜR VE EGEMEN ĠDEOLOJĠLER 

EKSENĠNDE CĠNSEL KĠMLĠK 

4.1. Ataerkil Dünya Düzeni ve Erkek Egemen Toplum 

Yapısı 

Genel olarak erkek egemen toplum yapısı ve ataerkil dünya düzeni belli başlı 

unsurlar etrafında, ancak en önemlisi de egemen söylemler etrafında şekillenmektedir. 

Bu kapsamda da sürekli olarak mevcut düzeni onayarak ve mevcut düzenin içerisine 

egemen söylemleri yerleştirmeye çabalayarak kendi konumunu ve meşruiyetini garanti 

altına almayı hedeflemektedir. Egemen söylemlerin hâkim olduğu yapımlardan birisi de 

kitlelere hitap etme gücü ve etkisi son derece yüksek olan dizilerdir. “Dizilerde, 

birbirine çelişir değerler ele alınsa da, korunması gereken değerler her zaman eleştiri 

dışında kalır” (Tanrıvermiş, 2007; 10). Uyarlama diziler kapsamında ana kaynaktaki 
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alternatif ya da egemen karşıtı ideolojinin uyarlama dizide dışlanması, yer verilmemesi 

ve farklılaştırılması bu ifadeleri doğrular niteliktedir. Aynı zamanda dizilerde birbirine 

çelişir değerlere yer verilmesi popüler kültürün de birbirine çelişir ifadeler içermesi 

durumu ile örtüşmekte, bu kapsamda da dizilerin genel olarak popüler kültür ile 

benzerlik gösterdiği ve dolayısıyla da popüler kültürün bir ürünü olarak ona hizmet 

ettiği söylenebilir. İster eleştirel ister egemen ideolojiye sahip olsun her tür popüler 

kültür ürünlerinde benzer unsurlar yer almaktadır. Bunlardan birisi Tanrıvermiş‟in de 

vurguladığı gibi (2017; 11); iktidar sahibinin kadın olduğu yapımlarda kadının 

erkekleştirilmiş, cinsiyetiyle ilgili özelliklerinden vazgeçirilmiş bir biçimde sunulması 

durumudur. Kısacası, her türden popüler kültür ürününde kadının konumu egemen 

ideolojinin içerimlerinde yer alan erkek egemen toplum yapısı ve ataerkil dünya düzeni 

ile yakındır ve bu kapsamın dışına çıkmakta zorlanır. 

 

4.2. Egemen Ġdeolojilerin Hâkim Olduğu Popüler 

Kültür Ürünlerinde Kadın & Erkek Kimliğinin 

Temsili 

Popüler kültür, toplumun birçok alanı için reçeteler sunduğu gibi cinsiyete 

ilişkin de kalıplar üretmekte ve bu kalıplara ürünlerinde yer vermektedir. Aytekin‟e göre 

(2018; 458-461); popüler kültür ürünlerinde genellikle erkek becerisine ve iradesine 

ihtiyaç duyduğu konusunda bir vurgulama yapıldığı görülmektedir. Popüler kültür 

ürünlerinde tekrarlanan vurgu kadının „iyi‟ bir evlilik yaparak, lüks ve zengin bir hayata 

kavuşabileceği şeklindedir. Temsil alanında yer alan eşitsizlik hali yalnızca kadın-erkek 

olarak iki farklı cinsiyet arasında değil kadın-kadın olarak hemcinsler arasındaki 

mücadelede de gözler önündedir. Bolat‟a göre (2017; 97); iki kadının arasındaki 
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yarışma, görünüşte kadınların erkeklerle eşit bir statüde oldukları bir toplumsal yapıya 

bizi gönderse bile, gerçekte kadınların davranışlarını ve ideolojilerini belirleyen 

dinamikler, yine erkeklerdir. Tıpkı bunun gibi Ryan ve Kellner da (1997; 218); kültürel 

temsillerde kadının bağımlı uyruklar olarak inşa edildiğini ifade etmektedir. Kadın 

unsuru, çoğunlukla ev kadını, fedakâr, cefakâr, özverili anne, eş ve sevgili sıfatları ile 

izleyici karşısına çıkmaktadır. Bu roller dışında tanımlanan kadınlar ise kurban, mağdur 

ya da cinsel olarak davetkâr gibi olumsuz sıfatlar ile sunulmaktadır. Kadının sunumu 

popüler kültürün hemen hemen her ürününde genel olarak egemen sistemi onayıcı, 

ataerkil düzeni devam ettirici ve kapitalist sistemin arzu ettiği biçimde tüketicidir. 

Oskay‟ın da ifade ettiği gibi (2019; 155); roman türünde yer alan kadın kahramanlar da 

üretici olmaktan çıkmış, üstelik bu durumdan üzüntü duymayan tiplerdir. Güzel 

giyinmek, dişice görünmek hem kadınların kendileri ve diğer kadınlar hem de kocalar 

ve diğer erkekler tarafından benimsenmiştir. Bu sunum biçimine göre ideal kadın, 

cinselliğin ve dişice giyinmenin gizini fark etmiş bulunan ideal eştir. Bunun karşılığında 

kadının, kocası sayesinde, komşusunu çatlatacak kadar zengin bir gardırobu vardır. Bir 

anlamda kadın, kendisi neler yapabildiğini ve yapabileceğini göstermek yerine, bir 

başkasının onun için neler yaptığını ve yapabileceğini gösteren edilgin bir insan türüne 

dönüşmüştür. Ayrıca iş yapmaz ve üretmez, ama eve ve aile üyelerine gereken çoğu 

şeyi satın alan da yine kendisidir. Yeni romanların imrenilecek bir esenlik içinde 

yaşadığını söylediği şey gerçekte bu yeni kadınlardır. Bunun tam tersi bir sunumun 

hakim olduğu roman türlerinde ise asıl sorun romanın uyarlanması durumu söz konusu 

olduğunda başlamaktadır. Kadının kendi ayakları üzerinde durduğu ve bir başka erkeğin 

himayesine girmediği, onayını almak zorunda olmadığı romanların uyarlaması 

yapıldığında genellikle bu yeni tür olan uyarlama yapımda kadının sunumu yine egemen 

sistemin ve ideolojinin çizmiş olduğu çerçevenin dışına çıkamaz. Bu kapsamda 

gerekirse –yani ana kaynak romanda egemen sistemin söylemleri ile çelişen bir kadın 
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sunuluş biçimi yer almaktaysa- yeni uyarlama yapım; romandan, yani ana kaynağından 

farklılaştırılır ve değiştirilir, hatta bambaşka bir şeye bile dönüştürülebilir. 

Kadınlar, sadece birer bedene indirgenmelerinin yanı sıra, söz konusu sıfatlar 

çerçevesinde sunuldukları için de kimliksizleşmektedirler. Uyarlamalar kapsamında ana 

kaynakta bu kalıp dışında yer alan kadın karakterler de genellikle bu kalıba göre 

şekillendirilerek ve ana kaynakta olduğu halinden farklılaştırılarak uyarlama yapımda 

yer almaktadırlar. Böylelikle medyadaki geleneksel, ataerkil dünya düzeni ve erkek 

egemen toplum yapısı dolayımında kimliksizleştirme yaklaşımı, genellikle kadını 

egemen yapının arzu ettiği kalıpta tutmaktadır. Genel olarak egemen sistemin 

sürdürülebilirliği mevcut dünya düzeninde kendisine yer bulan ataerkil dünya düzeni ve 

erkek egemen toplum yapısı; dolayısıyla da egemen sistemin işleyiş çarklarını devam 

ettirmesi ile mümkündür. Bu durum Utku‟ya göre (2005‟ten akt. Tanrıvermiş, 2007; 

67); egemen sistem olan kapitalizmde şu biçimde işlemektedir. Kapitalizm; kendisini 

yeniden üretebilmek, yenileyebilmek ve kitleler karşısındaki propagandasını 

işlevselleştirebilmek için elindeki hemen hemen her olanağı kadın ve erkeğin 

toplumdaki konumunu ve görevini gözler önüne sermek için kullanmaktadır. Böylelikle, 

aslında izlenilen her dizide ya da filmde kadının ya da erkeğin toplumsal konumuna ya 

da işlevine ilişkin mesajlar verilmekte ve bu çerçevede mevcut toplumsal düzendeki 

eşitsizlik hali daha da derinleşmektedir. Özkan‟ın göre (2017‟den akt. Efe, 2020; 132); 

popüler programlarda baskın bir biçimde ataerkil söylem hâkim konumdadır ve bu 

programlar popüler olduklarından dolayı bu durum bu türlerde yer alan söylemlerin 

egemen söylemler haline gelmesi ile sonuçlanmaktadır. Bu durum kadın ve erkekler 

tarafından benimsendiği gibi aynı zamanda pekiştirilmektedir. Bu programlarda kadın 

korunmaya ve bakıma muhtaç, erkek ise gücü elinde bulunduran, muhtaç olunan 

hegemonik bir konumda yer almaktadır. Geçer‟in aktardığı şekliyle (Kraidy, 2010‟dan 

akt. Geçer, 2015; 19); Televizyonlarda sunulan modeller genelde erkeğin sert, şiddet 



 

47 
 

kullanan, maço yönünü ortaya çıkarırken; kadınınsa daha pasif ve sessiz olmaları 

gerektiğini belirten mesajlar vermektedir. Böylelikle, cinsiyet üzerine tesis edilmiş bir 

rol çizilerek ataerkil toplumsal düzen önceden beri var olan, bu nedenle de 

içselleştirilen, olması gereken ve sistemin sürdürülebilirliği bakımından zorunlu bir 

toplumsal düzen olarak yorumlanmaktadır. 

Uyarlama yapımlarda dizinin bir uyarlama olarak romandan farklılaştığı 

noktalardan birisi de tam olarak cinsiyete dair sunumlar ve toplumsal genel kabullerin 

yansıtılması hususundadır. Bu bağlamda romanda yer verilen güçlü kadın imgesine 

dizide yer verilmemekte, böylelikle de tıpkı mevcut sistemdeki gibi -ataerkil dünya 

düzeni ve erkek egemen toplum yapısı- olması gerekenin bu olduğu bilgisi izleyicilere, 

dolayısıyla da topluma iletilmiş olmaktadır. Sonuç olarak, Onaran‟ın çalışmasında 

ulaşılan sonuçlara göre (2000; 214); araştırmaların çoğunda sinema ve televizyonda 

kadının erkekle „eşit‟ olarak yer almamakta edilgin, bağımlı ve „cinsel nesne‟ olarak 

sunulmaktadır. Bu durum uyarlama yapımlarda; eğer ana kaynak romanda erkek 

egemen toplumsal yapıyı eleştiren bir anlatım varsa ve/veya ana kaynak romanda yer 

alan toplumsal düzen mevcut toplumsal düzenin dışında alternatif bir toplumsal yapıya 

sahip ise, uyarlama yapımda yer alan farklılıklar ve değişimler daha da gözler önüne 

serilmektedir. 

Cinsel kimliğin sunumunda farklı cinsel tercihleri olan bireylerin sunumu hususu 

da ataerkil toplumsal düzenin altyapısında olup mevcut ve yaygın olanı sürdürmeye 

yönelik olarak yer almaktadır. Bu kapsamda farklı cinsel yönelimleri olan bireyler 

olması gerekenin bu olmadığına dair örtük bir mesajı da içerisinde barındıracak şekilde 

tuhaf, absürt ve/veya komikleştirilerek sunulmaktadır. Kayım‟a göre (2006b; 43); farklı 

cinsel tercihler ya tuhaf, karikatürize edilmiş tiplemeler biçiminde ya da yaşamın çok 

dışında, ayrıksı karakterler biçiminde sunulmaktadır. Farklı cinsel kimliğe sahip olanlar 
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ele alınırken onları sıradanlaştırma yerine ayrımların keskinleştirilmesi yoluna 

gidilmekte ve eşcinsel karakterler daima karanlık sokaklarda ya da gece kulüplerinde 

karşımıza çıkmaktadır. 

Erkeğin temsili ise, erkek bedeninin temsili şeklinde çeşitli medya ve popüler 

kültür ortamlarında, „erkeklik‟ sıfatına uygun bir biçimde belirlenmekte ve 

oluşturulmakta, genel olarak erkek bedenine özgü olduğu vurgulanan „güç‟ ve 

„dayanıklılık‟ gibi özellikler öne çıkarılmaktadır. Bu durum kitle iletişim araçlarında ve 

toplumsal düzlemin neredeyse her alanında sık sık tekrarlanarak toplumdaki 

içselleşmenin sağlanması amaçlanmaktadır. Öztürk‟e göre (2012‟den akt. Efe, 2020; 

57); erkeğin temsiline dair öne çıkarılan unsurlardan mal ve hizmetlerin pazarlanması 

sürecinde de faydalanılmaktadır. Bahsedilen erkek temsillerinde yer bulan kaslı 

vücutlar, erkek vücudu ile ilgili olarak yapılmış olan çalışmalar dikkate alındığı zaman, 

estetik olmaktan ziyade, güç ve dayanıklılık gibi maskülen özellikleri ön plana çıkararak 

medikal söylemler üzerinden inşa edilmektedir. Erkek vücudunun yeniden inşa 

edilmesinde öne çıkarılan söylemler, beden güzelliğinden ziyade, sağlık ve bakımlı 

olmak ile ilişkilendirilmekte ve bu yeni durum ise, erkeklerin post-endüstriyel dönemde 

ortaya çıkarılan „profesyonel‟ kimliklerine bağlanmaktadır. Erkeğin temsili yalnızca 

beden üzerinden değil kişisel özellikler yönünden de kadınınkinden farklıdır. Bu 

bağlamda Tanrıvermiş‟e göre (2007; 93) dizilerde yer alan erkek kahramanlarının 

hemen hemen hepsi âşık oldukları kadınlar için tüm yaşamlarını, olanaklarını ve 

güçlerini vermeye hazırlardır. Bunun karşılığında da kadın kahramanın en azından biraz 

daha edilgen olması, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışmak gibi çocuksu 

amaçlardan vazgeçmesi ve kendisini isteyen erkeğin gücüne sığınması gerekmektedir 

ve/veya beklenmektedir. Güzel‟in de vurguladığı gibi (2014; 185); medyada yer alan 

zayıf bir cinsel kimlik yapılandırmasına sahip olarak sunulan edilgen, güçsüz ve muhtaç 

kadın imgesinin karşısında güçlü, etken ve sahip çıkan erkek imgesi bulunmaktadır. 
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Benzer biçimde düşünen Tarıvermiş‟e göre de (2007; 91); bu tür yapımlarda erkeğin 

zayıflığı, bastırılmışlığı ya da aşağılanması söz konusu olamaz. Bu gibi durumlar 

yaşanacak olsa dahi, erkek mutlaka bunun hesabını soracaktır ve gereken 

cezalandırmayı yapacaktır. Sonuç itibariyle, egemen sistemin hâkim olduğu popüler 

kültür ürünlerinde genellikle ataerkil dünya düzeni ve erkek egemen toplum yapısı 

çerçevesinde şekillen(diril)en ve sunulan cinsiyet mekanizmalarına ilişkin sınırların 

dışına çıkıl(a)mamaktadır. 

 

4.3. Egemen Ġdeoloji KarĢıtı ve/veya Alternatif 

Ġdeolojilerin Hâkim Olduğu Popüler Kültür 

Ürünlerinde Kadın & Erkek Kimliğinin Temsili 

Genel olarak egemen ideoloji karşıtı ya da alternatif ideolojilerin hâkim olduğu 

yapımlarda kadınlar erkekler ile eşit ya da daha üstün bir biçimde yer alırlar. “Kadın 

karakterlerin olumlu özellikleriyle öne çıkmaları kadınların toplumda onay gören 

davranışları erkeklerden daha fazla yerine getirdikleri anlamına gelebilir. Bu durumda 

kadınların yanında olumsuz karakterler olarak inşa edilen erkek karakterler, kadının 

yanında ikincil bir konuma itilirler” (Özmen, 2012; 258). İlk bakışta mevcut sunum bu 

şekilde görülse de, durum tam tersi bir biçimde işlemektedir. Özellikle egemen 

ideolojilerin ve dolayısıyla da egemen söylemlerin hâkim olduğu medya yapımlarından 

olan dizi filmlerde genel sunum Özmen‟in ifadesi ile çelişmektedir. Bu yapımlarda 

aslında erkek karakterlerde kadın karakterlerden daha fazla olumsuz özellik ve davranış 

bulunmasına karşın, bu durum erkeklerin söz konusu olumsuz davranışlarından ya da 

özelliklerinden ötürü kadın karakterlerden daha fazla ödüllendirilmesi ve/veya daha az 

cezalandırılması şeklinde işlenmektedir. Aslında bu tür yapımlar egemen söylem 
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çerçevesinde inşa edilirler; mevcut toplumsal düzlem de bu bağlamda şekillendiğinden 

dolayı izleyici ve toplumsal beklentiler de bu yapımlar ile uyumludur. Popüler kültür 

ürünü olduğundan dolayı toplumun genel kesimine hitap eden dizilerde egemen 

söylemler daha da ön plana çıkmaktadır. Bu dizilerde yer alan kötü veya kirli işler 

yaptığından dolayı kötü olarak nitelendirilebilecek karakterler ödüllendirilecekse o 

karakterlere bir şekilde masum sıfatının verilebileceği bir düzen inşa edilir ve yaptıkları 

tüm kötülükler veya kirli işler bu yolla aklanmaktadır. Bu durum uyarlama yapımlar 

dâhil olmak üzere hemen hemen tüm türlerde benzerdir; bu kapsamda uyarlama 

dizilerde ana kaynakta yer alan karakterlerin farklılaştırılması ya da bambaşka bir 

karaktere dönüşmesi sürecine varıncaya kadar birçok değişim gerçekleştirilebilir. Kimi 

zaman da karakterlerin iyi ya da kötü olmasının gerekliliğine göre karakterlerin 

başlarından geçen olayların seyri değiştirilebilir. Bu farklılaşma süreci genel olarak 

erkek karakterlerin lehine gerçekleşirken kadın karakterlerin aleyhine bir biçimde 

işlemektedir.  Bu durum da kadın ile erkek arasındaki mevcut eşitsizliği gözler önüne 

sermekte ve toplumsal düzlemde bu eşitsizliğin içselleştirilmesi ile sonuçlanmaktadır. 

Egemen söylemin hâkim olduğu diziler için şu kanıya varmak hiç de yanlış 

olmayacaktır: eğer kadın karakterler de erkek karakterler de kötülük yapmışsa bu daha 

az kötülük ya da daha fazla kötülük olmasına bakılmaksızın bu durum çoğunlukla erkek 

karakterlerin masumlaştırılarak aklanması ile kadın karakterlerin ise cezalandırılması ile 

sonuçlanacaktır, diyebiliriz.  Hatta bu durum öyle bir hal almıştır ki, uyarlama yapımlar 

çerçevesinde değerlendirildiğinde; ana kaynak alternatif ideolojiye sahip ise uyarlama 

yapım alternatif olanı yok sayarak ve kendi içeriklerinde ondan izlere yer vermeyerek 

uyarlamayı farklılaştırmaya vararak ana kaynaktan bambaşka bir ideolojiyi savunur hale 

gelebilir. Bu durum iki türün de yazılı-görsel olmasından, yazar-senarist ya da yazar-

yönetmen bakış açılarından kaynaklanan farklılıklarda olduğu gibi ideolojik boyutta 

uyarlama farklılıklarını oluşturan unsurlardan birisi olarak görülmelidir. 
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Erkek unsurunun temsili uyarlama yapımlar kapsamında da farklılıklar 

gösterebilmektedir. Egemen ideoloji karşıtı yapımlarda ya da uyarlama kapsamında ana 

kaynakta erkek karakterler egemen söylemlerin dışında tutulabilir ve bu kapsamda da 

egemen kriterlere bağlı olmayabilirler. Örneğin, kadınların sunumunda olduğu gibi 

erkeklerin temsilinde de egemen söylemler çerçevesinde belirlenen ve erkekler ile 

bağdaştırılan özellikleri sergilemek ya da onlara içkin sıfatlara sahip olmak zorunda 

değillerdir. Ancak bu bir uyarlama yapım ise ve söz konusu uyarlama egemen 

söylemleri içerisinde barındıracaksa; bu karakterler egemen ideoloji kapsamında 

dönüşümden geçebilirler. Bir uyarlama yapımın ana kaynaktan farklılaşmaması için 

yazar ile yönetmenin ideolojik bakış açılarının ve dünya görüşlerinin benzerlik taşıması 

ve kendi ideolojilerini ve dünya görüşlerini yansıtmalarını önleyici bağlayıcı hususların 

veya kaygı duyacakları durumların olmaması ön koşuldur, diyebiliriz.
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

UYARLAMA 

 

1. UYARLAMA TARTIġMALARI 

1.1. Uyarlamalar ve Uyarlanan Türler 

Genel olarak uyarlama kavramı, bir türün bir başka türe dönüştürülmesinde 

kullanılmaktadır. “Sinema ve televizyon söz konusu olduğunda uyarlama terimi, 

genellikle, edebiyatın herhangi bir sanat dalında hazırlanmış bir metnin bu anlatı 

formlarına aktarım sürecini ifade etmektedir. Romandan sinema ve televizyona 

uyarlama ise, daha önce uyarlama dışında herhangi bir amaçla yazılmış bir romanın, 

sinema sanatının ve televizyon formunun özelliklerine uygun bir biçimde ele alınıp 

senaryo biçimine sokulmasıdır” (Cansız, 2011; 40). Teknolojinin gelişimiyle birlikte 

türsel çeşitliliğin artması beraberinde internet dizi türünü oluşturmuş ve uyarlamaların 

internet formuna uygun bir biçimde senaryolaştırılması ile sonuçlanmıştır. Saktanber‟e 

göre (2010; 69); bu durum özellikle 2000‟ler sonrasında sosyal medyanın da yaygınlık 

kazanmasıyla birlikte dizi izleyicisinin yalnız televizyon ekranında değil aynı zamanda 

bilgisayar ekranında da toplanması ile sonuçlanmıştır. Teknolojinin gelişimi neticesinde 

televizyon izleyicisi için yeni bir alternatif oluşarak internet ortamlarının da tercih 

edilirliğinden söz etmek mümkündür. 

Roman, „yazı‟ya, dizi ve film de „görünyü‟ye yaslanan iki önemli ifade 

biçimidir. Genel olarak uyarlanan tür yazılı olurken yeniden oluşturulan uyarlama 

yapım ise görsel bir tür olur. Ancak oldukça nadir de olsa görsel bir türün yazılı bir türe 
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dönüştürüldüğü örnekler de mevcuttur.
3
 Yazılı türler; roman, biyografi gibi türlerin film 

ya da dizilere uyarlanması mümkün olabildiği gibi film ya da dizilerin yazılı tür olan 

kitaplara uyarlanması da görülmektedir. Aynı zamanda görsel türlerin birbirleri arasında 

da uyarlamalar olasıdır; tıpkı bir tiyatro oyununun bir filme ya da diziye 

uyarlanmasında olduğu gibi. “Edebi eser uyarlamaları tiyatrodan sonra sinema ve 

televizyonun icadıyla birlikte hem beyazperdeyle hem de televizyon ekranlarıyla 

bütünleşik hale gelmiştir” (Serdar, 2019; 2). Uyarlama türlerine kitle iletişim araçlarının 

neredeyse tümünde rastlamak mümkündür. 

Kitle iletişim araçlarından televizyonun toplumsal düzlem içerisinde yer 

edinmesi ile birlikte, sinema ile başlayan uyarlama türler televizyonda bulunan 

yapımlarda da yer almaya başlamıştır. “Edebiyat sinema ilişkilerine yeni boyutlar 

kazandıran başka bir olgu da televizyondur. Başlangıçtan beri televizyon yapımcıları 

edebiyat eserlerine ilgi duymuşlar uyarlama dizi ve filmler yapmışlardır” (Can ve 

Uğurlu, 2010; 77). Teknolojinin gelişmesiyle internet de uyarlamaların yer almaya 

başladığı mecralardan biri olarak önce yabancı internet dizilerinde, sonra da talebin 

artmasıyla birlikte yerli internet dizilerinde uyarlamalar şeklinde gelişim göstermiştir. 

 

1.2. Uyarlama mı Uyumlama mı? 

Uyarlama denildiğinde akla gelen şey, bir türün bir başka türe dönüşüm 

sürecidir. “Uyumlaştırmak, uydurmak, düzeltmek, uygun ve elverişli hale getirmek, 

çevirmek, değiştirmek gibi anlamlara gelen uyarlama (adaptation), hem süreç hem de 

                                                           
3
 Japonya‟daki Mother (2010) adlı dizinin Med Yapım ve MF Yapım ortaklığındaki Türk 

uyarlaması olan ve 2016 yılında Star TV‟de yayınlanan Anne adlı dizinin Ali Arhan tarafından Zeynep 

(2017) adlı kitabına uyarlanması durumu görsel türün yazılı türe uyarlanmasına örnek olarak 

gösterilebilir. 
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ürün için kullanılan bir tanımdır” (Yurderi, 2014; 88-89). Bu süreçte birçok etken ve 

birden fazla değişken kapsam alanına dâhil olabilmekte ve bu durum da uyarlamanın 

sadakati ile ilgili tartışmalara neden olabilmektedir. Uyarlamanın sadakati ile ilgili 

Robin Wood: “edebiyat edebiyattır, film de film” (akt. Stephanie Zacharek, 2002)
4
 

diyerek, her iki alanın farklılığını vurgulamaktadır. Bu yüzden film bir romandan 

istediğini, işine yarayan şeyi alıp kullanma hakkını kendisinde görebilir. Bu da 

uyarlamayı uyumlama sürecine dâhil eder. Çetinkaya‟ya göre (1983‟ten akt. Cansız, 

2011; 61); roman, sinema ve televizyona uyarlanırken senaryolaştırma sürecinde çeşitli 

problemler ortaya çıkar. Birçok roman, yazarın tepkisine rağmen ticari kaygılarla, 

televizyon uyarlamalarında reyting endişesi ile sansüre ya da kamuoyunun beğenisine 

uysun diye yapılan akıl almaz eklemelerle ya da çıkarmalarla ucuzlatılmış ve içerikleri 

saptırılmıştır. 

Dizi ya da film üretenler sansür endişesi ile ana kaynak romanda dile getirilen 

egemen sistem eleştirileri uyarlama yapımda göz ardı edilebilirler.  Bu durum da aslında 

bir türün başka bir türe uyarlanmasından çok bir uyumlama sürecini akıllara 

getirmektedir. Akçay‟a göre (2009; 278); uyarlama dizilerde uyarlama farklılığını 

yaratan unsurlardan birisi de toplumsal cinsiyetin sunumunda ortaya çıkmaktadır. 

Uyarlama yapımda ana kaynaktaki kadın biçimi değişime uğrar ve bu yeni uyarlama 

yapımda kadın karakter; -ana kaynakta tam tersi bir sunum olsa bile- bağımlı, 

korunmaya muhtaç olarak bir biçimde kendisine yer bulur ve karar alıp bunları 

uygulama yetisinde sunulmaz. Modernliğin sunumu konusunda kadın karakter kamusal 

alanda daha fazla yer alsa da, kalıplaşmış fedakâr eş, sevgili ve/veya anne rolünün 

                                                           
4
 https://www.salon.com/2002/12/16/adaptation_3/ (Erişim Tarihi: 23.12.2021). Robin Wood‟a 

ait söz konusu alıntı bahsi geçen gazete haberinden tarafımca Türkçe‟ye çevrilmiştir. Söz konusu alıntıda 

Robin Woood‟a ait ifadelere hangi kaynaktan ulaşıldığı belirtilmediği için tarafımca yalnızca aktarılan 

olarak kaynak gösterilmiştir. 

https://www.salon.com/2002/12/16/adaptation_3/
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idealize edilişinden vazgeçilmez. Bu bağlamda uyarlama yapımlarda ataerkil dünya 

düzeni ile erkek egemen toplumsal yapının devamlılığından ve dolayısıyla da egemen 

ideolojinin hâkimiyetinden söz edilebilir. Dolayısıyla, uyarlamalar yapılırken egemen 

söylemin dışına çıkılamaz ve egemen söylemin dışına çıkan romanlar çoğunlukla 

egemen söylemler ile uyumlu hale getirilerek uyarlanırlar, yani bir nevi egemen sisteme 

uyumlanırlar.  

 

1.3. Roman ile Dizi – Film Arasındaki Benzerlikler ve 

Farklılıklar 

Sinema filmleri gibi televizyon ve internette yayınlanan diziler de ve 

uyarlamalarda çoğunlukla ana kaynak olarak ele alınan romanlar da temelde ayrıntılı ve 

uzun metinlerdir. Bunların tamamı öyküler anlatır ve bunu çoğunlukla bir anlatıcının 

perspektifinden yaparlar. “Kitle, veri, tele iletişimin neredeyse tek bir araçta toplanacak 

ölçüde birbirine yöndeşmesi ve iletişimin giderek artan oranda etkileşimli hale gelmesi 

farklı „metin‟ türlerinin birbiriyle kaçınılmaz bir biçimde iç içe geçmesini de 

beraberinde getirmiştir” (Serdar, 2019; 1). Metinsel bağlamdaki bu iç içe geçmişlik hali 

romanın kendi metninde dizi ve filmlerin ise senaryo metinlerinde kendisini 

göstermektedir. Monaco‟ya göre (2002; 159); roman ile dizi ve filmlerin anlatıları 

açısından çok öykülü ve çok karakterli olmaları hali uyarlamaları daha da çekici hale 

getirmiştir. Benzer bir biçimde Aktaş‟a göre de (2005; 78); romanlardaki anlatımın çok 

öykülü ve çok karakterli bir yapıya sahip olması durumu romanın birçok farklı açıdan 

okunmasına ve yorumlanmasına fırsat tanımaktadır. Aynı şekilde Kaplan da (1992; 69); 

dizilerin yapısı gereği birçok öyküyü ve karakteri içerisinde barındırdığını ve bu 

nedenle dizileri de tıpkı romanlar gibi değişik biçimlerde okumanın ve yorumlamanın 
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mümkün olduğunu düşünmektedir. Bu da görsel tür olan diziler ve hatta filmlerin de 

roman ile ortak noktalarından birisini oluşturmaktadır. Romanda genel olarak harfler 

sözcükleri, sözcükler cümleleri, cümleler paragrafları, paragraflar bölümleri, bölümlerse 

romanı oluşturmaktadır. Görsel yapımlardan olan dizi ve filmlerde ise fotoğraflar 

çekimleri, çekimler sahneleri, sahneler ayrımları, ayrımlar bölümleri, bölümlerse dizi ya 

da filmin kendisini oluşturmaktadır. Türler arasında bu tip benzer yanlar olduğu gibi 

farklılıklar da bulunmaktadır ve türler arasındaki öncelikli farklılık ise Kayım‟a göre 

(2006a; 50); kaynağını dillerinden almalarından dolayıdır. Her ne kadar bir senaryo 

metnine sahip olsa da sinema metinleri söz dizilerinden değil, görüntü dizilerinden 

oluşmaktadır. Bu durum aynı zamanda televizyonda ve internette yer alan dizilerin de 

görüntü dizilerinden oluştuğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle filmler, diziler ve 

romanlar, anlatı dilleri bakımından birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Türler arasındaki bu 

farklılıklar uyarlama farklılıklarının oluşmasına neden olsa dahi ana kaynak romanda 

yer alan unsurların bir kısmının –özellikle de belli bir ideoloji etrafında toplanarak 

kategorilendirilmeye müsait unsurların bir kısmının- uyarlamada yer verilmemesi 

ve/veya değiştirilerek/farklılaştırılarak yer verilmesi durumunun ortaya çıkışını 

açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Aynı zamanda Kayım‟a göre (2006a; 50); uzunluk 

bakımından filmlerden ayrılan diziler, uzun bir roman için gerekli uzunluk duygusunun 

benzerini taşımaktadır. Hal böyle olunca, romanın diziye uyarlanması halinde süre 

kaynaklı sorunlar yaşanmayacağından dolayı uyarlama farklılıklarının da oluşmaması 

beklenir, ancak uyarlama farklılıkları dizi uyarlamalarında da mevcuttur. “Edebiyat bir 

yandan „yeniden üretilebilirlik‟ özelliğiyle verimli bir alandır; öte yandan da „yeni 

biçimler‟ geliştirmede kendini gösterir. Onun verimliliği, sadece yazılı ve basılı alanda 

değil; sözün arka planda olduğu görsel iletişim alanında da geçerlidir. Konunun 

başından itibaren vurguladığımız gibi, sinema, edebiyattan alıp düzenlenen biçimleri 

„yeniden üretir‟” (Zimmermann, 2001; 113-114). Roman ve dizilerin tür olarak ortak 
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yönlerinin bulunması onlardan birinin diğerine uyarlanırken veya dönüştürülürken 

farklılıklar içermeyeceği anlamını taşımamaktadır. Roman yazarının eseri üretirken 

hedeflediği amacı ile dizi yapımcısının amacı birbiriyle örtüşmeyebilir. Hatta her iki tür 

de popüler kültür ürünü olsa dahi popüler kültür ürününe bakış açılarından kaynaklı 

olarak –iyimser/olumlu veya kötümser/olumsuz bakış açısı- ve ondan yararlanma 

biçimlerinden kaynaklı farklılıklar da iki türün -roman ile dizi- birbirlerinden farklı 

olmasına neden olabilir. “Dizilerde karakterler arasında yaratılan çatışmalarda, kişisel 

rekabet ve kişisel başarıya önem veren karakterler, kendilerini sorgulamadıkları gibi, 

sistemi de sorgulamayarak var olan durumu kabullenmekte ve bu şekilde başarıya 

ulaşmaktadırlar” (Yurderi, 2014; 171). Bu nedenle de uyarlama dizilerde karakterler 

mevcut toplumsal düzen ve egemen sisteme uygun bir biçimde revize edilmekte ve bu 

durum da uyarlama farklılıklarının oluşmasına sebebiyet vermektedir. Uyarlama 

farklılıklarının oluşmasının nedenlerinden bir diğeri ise; roman türünün yerleşik 

kalıpların, toplumsal genel kabullerin dışına çıkabiliyor oluşudur, oysa diziler popüler 

kültür ürünü olmalarından kaynaklı olarak çoğu zaman mevcut sistem eleştirisi 

yapamadıkları gibi genel olarak alternatifleri de sunarak sürdürülmekte olan sistemin 

devamlılığını tehlikeye at(a)mazlar. 

 

1.4. Yazar-Senarist ve Yazar-Yönetmen Dünya 

GörüĢü/Ġdeoloji Ayrılığı 

Uyarlama farklılıklarını oluşturan unsurlardan birisi de ana kaynağın yazarı ile 

uyarlama yapımın senaristi ya da yönetmeni arasındaki ideoloji ya da dünya görüşü 

farklılığından kaynaklanabileceği gibi zaman zaman da bağımlılıklarından dolayı 

yansıtamadıkları ideolojilerden ya da yansıtma biçimlerindeki farklılıklardan da 
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kaynaklanabilmektedir. Metz‟e göre (1981; 75-101); uyarlamayı gerçekleştiren kişi 

ve/veya kişiler, düşüncesinin dizi veya film olma sürecinde üç tür sansürün etkisi 

altında kalır(lar). Bunlar: „ekonomik sansür‟, „politik sansür‟ ve „ideolojik sansür‟dür. 

Ekonomik sansür, prodüksiyonu etkilerken politik sansür dağıtım ve yayım sürecini, 

ideolojik sansür ise yaratımı etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Bu etkenler 

aynı zamanda uyarlama sürecindeki farklılıkların oluşumuna kaynaklık etmesi açısından 

da büyük öneme sahiptir. “Ciddi bir yazarın amacı, kurmaca metinlerde daha iyi ve 

güzel bir hayat arzusunu dile getirmek ve bu arzuları gerçekleştirmenin çok çeşitli 

engelleri bulunduğunu inkâr etmektir. İdeolojinin yetersiz avutmaları ve bir rüyanın 

zevksiz aracılığı uğruna yazar, daha iyi ve uygun yaşamak arzusuna ihanet edemez. 

Kendisinin bu arzusunun, aşılmaz birtakım engellerle karşılaşacağını da inkâr etmez” 

(Zimmermann, 2001; 108). Bu değerlendirme kapsamında çalışmamdaki romanın 

yazarı Azra Kohen‟in de eserinde egemen sistemin onadığı mevcut yaşam tarzına 

alternatif ideoloji çerçevesinde yer verdiği alternatif hayat tarzı söz edilen duruma örnek 

olarak gösterilebilir ve bu kapsamda söz konusu romanın yazarı Azra Kohen‟in „ciddi 

yazar‟ olduğu savunusu yapılabilir. “Bir edebiyat uyarlaması yapan senaryo yazarını 

bekleyen güçlükler senaryo yazarının edebiyat/kaynak eserin yazarı ile yaşayacağı 

çatışmalar, eserle senaryo yazarının dünyaları arasındaki çatışmalar ve senaryo 

yazarının sinema sanayiinin istekleri karşısında yaşadığı çatışmalar olarak sınıflanabilir. 

Bu noktada karşımıza çıkan bir kavram „uyarlama‟nın içinde barındırdığı diğer anlam 

„uyumlama‟dır” (Kırel, 2004; 118). Bu kapsamda senarist ya da yönetmen uyarladığı 

kaynağı kendi fikir ve düşüncelerine, ideolojisine, dünya görüşüne ve tüm bunları 

aktarma biçimlerine uyumlu hale getirerek uyarlamayı gerçekleştirir. Bu doğrultuda 

senaryo yazarı ya da yönetmen uyarlama yaparken -bilinçli ya da bilinçsiz- uyumlamak 

zorunda kalır. Sayın‟a göre (2005; 14); uyarlama yapımının başarılı bir uyarlama 

olduğu kanısına varmanın yolu uyarlanırken radikal değişiklikler yapılsa da bu 
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değişikliklerin yazarın yansıttığı fikirlere ve dünya görüşünü sunma biçimlerine zarar 

verir nitelikte olmamasından geçmektedir. Benzer bir biçimde Kırel‟e göre (2004; 120); 

senaryo yazarı ya da yönetmen kendisini edebi eserin yaratıcısı olan yazarın yerine 

koymalı ve onun gibi düşünebilmelidir. Ancak bu şekilde uyarlayacağı metni kaynak 

eserin ruhuna zarar vermeden yeniden yaratabilir. Bir yönetmen olan Ömer Kavur‟un da 

savunduğu gibi (2006‟dan akt. Gürmen, 2006; 95); edebiyat uyarlamalarında en çok 

dikkat edilmesi gereken unsur eseri yazmış yazar ile sinemaya aktaracak kişi arasında 

oluşacak bir ruh örtüşmesidir. Bu durum da iyi bir uyarlama eserin ancak aynı ya da 

benzer dünya görüşüne sahip yazar-yönetmen ya da yazar-senarist ortak çalışması ile 

oluşabileceğini ortaya koymaktadır. “Yazar ve yönetmenin dünya görüşü farklılıkları 

sebebiyle hikâyenin bildirileri değişir” (Kale, 2013; 397). Böylece, aynı ideolojik bakış 

açısına ya da dünya görüşüne sahip olmayan yazar ile senarist ve/veya yönetmenin 

yapıtları aynı kaynaktan esinlense dahi bambaşka ve birbirine zıt unsurları savunur hale 

gelebilir. Ancak, yalnızca bu kapsamlar dâhilinde yazarın, yönetmenin ya da senaristin 

dünya görüşü, ideolojisi ya da hayata bakış açılarının tespitini yapmak sorunludur. 

Çünkü yalnızca ürettikleri eserden ya da yapıttan böyle bir kanıya varmak gerçeği 

yansıtamayabilir. Yazar, senarist ya da yönetmenin medya sahipliklerinden ve bağımlı 

olduğu durumlardan kaynaklı olarak kendilerine ait olmasa da çoğu zaman yansıtmakla 

yükümlü oldukları ideolojiler ve dünya görüşleri de bulunabileceği veya tüm bunları 

yansıtma biçimlerindeki farklılıklardan doğan değişimlerin de olabileceği ihtimali göz 

ardı edilmemelidir. 

Egemen sınıfın sahipliğindeki yayın organlarında yayınlanmak üzere ürünler 

üreten yönetmen ve senarist egemen söylemlere bağımlı olduğundan dolayı yazar ile 

yönetmen ve/veya senarist arasında ideolojik bakış açısı farkı olması hemen hemen 

zaruri bir hal almış durumdadır. Bu nedenle de ana kaynakta egemen ideoloji karşıtı bir 

dünya görüşü olsa dahi egemen sınıfın hâkimiyetindeki medya dolayımında yer alacak 
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olan uyarlama yapımlarda Çaplı‟ya göre (2002; 176); mutluluğa ve başarıya ancak 

egemen sistemi sorgulamayan ve var olduğu durumu kabullenenler ulaştırılırlar. Bu 

nedenle de ana kaynak egemen sistem karşıtı unsurlara yer verse de ve egemen sisteme 

karşı mücadele eden karakterlerden oluşsa da egemen sistemi onamak ile mükellef olan 

medya dolayımındaki görsel etki gücü daha fazla olan uyarlama yapımlarda bu unsurlar 

ve karakterler egemen sistem ile uyumlu hale getirilirler. Ya da bu karakterler egemen 

sisteme karşı mücadele ederlerken mutsuz olarak sunulurlarken sisteme uyum 

sağladıklarında mutlu olarak sunularak olması gerekeni örtük bir biçimde topluma lanse 

ederler. “Üretim bakımından ise edebiyatçılar senaryo yazarlarına göre daha esnek ve 

bağımsızdırlar” (Sivas, 2005; 46). Senaryo yazarları ve yönetmenler medya sahiplerine 

bağımlı olduklarından dolayı egemen sisteme ve egemen ideolojilere de bağımlı hale 

gelirler. Bu nedenle de uyarlamalar genel olarak egemen sisteme ait egemen söylemler 

ile uyum içerisinde olmak zorundadır. Aynı zamanda roman, kişisel bir ürün olarak 

ortaya çıkarken diziler ya da filmler, her ne kadar sadece yönetmenin ya da yalnızca 

senaristin yaratım süreci gibi görünse de aslında bir ekip çalışmasının sonucudur. Bu 

nedenle de film ve dizi üretim sürecinde sadece medya sahiplik meselesi kaynaklı değil, 

aynı zamanda ekip çalışmasından kaynaklı bağımlılıklar da bulunmaktadır. Bu durumda 

yönetmen ve senaristin önünde iki seçenek vardır (Sayın, 2005; 112): bunlardan ilki; 

bağımlı oldukları egemen ideolojiye uymak ve bunu destekleyen ürünler vermektir, 

ikincisi ise; egemen ideolojiyi reddederek bunun karşısında duran ürünler vermek ve bu 

yolla egemen sisteme muhalif olmaktır. Ancak özellikle 1980 sonrası dönemde çapraz 

tekelleşmeden kaynaklı olarak medya sahipliklerinin oluşması sonucu yazar ve 

yönetmenler egemen sınıflara daha çok bağımlı hale gelmişlerdir. 

Roman türlerine nazaran diziler ya da filmler genellikle mevcut ideolojiye karşı 

çıkmaktan öte onunla uyumlu olurlar. Çünkü bir dizi ve film ekibi olarak ya da dizi ve 

film platformunun sahipleri olarak bağımlılıkları roman yazarından fazladır. Bu durum 
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hem medya sahiplik meselesinden hem de görselliğin gücünden kaynaklanmaktadır ve 

yine bu durum görsel türün yazılı olana karşı zaferi olarak yorumlanabilir. 

Yazar ile yönetmenin hayata bakış farkı uyarlama yapımı yorumlama ve 

değerlendirme biçimlerinde de ortaya çıkmaktadır. Yahudi kökenli Amerikalı film 

yönetmeni Stanley Kubrick (akt. Kayım, 2006a; 52)
5
: “Filme çekilecek kusursuz roman 

bence edim romanı değil, tam tersine, genellikle karakterlerin iç dünyalarına yönelen 

romanlardır” der. Çalışmamdaki uyarlama dizinin ana kaynağı olan romanın yazarı 

Azra Kohen‟in de kendi romanının uyarlaması hakkında benzer bir yorumu 

bulunmaktadır: “Birinci sezonda ilk bölüm evet kitaba bağlı ama ikinci bölümden sonra 

her şey değişiyor. Üçüncü bölümden itibaren kitaptaki referans noktaları sabit kalarak, 

sadece birinci sezon için söylüyorum, bambaşka bir hikâye anlatıyorlar. İkinci sezonda 

sadece karakterler var ve o yüzden ikinci sezonda bitirilmesinin kararını aldım” (akt. 

Sözcü, 23 Aralık 2017)
6
 şeklinde bir radyo programında belirttiği ifadelerinden de 

anlaşılabileceği gibi uyarlama yapımın romanın ana derdini anlatmaktan öte yalnızca 

romandaki karakterlerin alınarak yepyeni bir yapımın ortaya çıktığını ifade etmektedir. 

Bu durum da yönetmen ile yazar arasındaki dünya görüşü ayrımını ve bu kapsamda 

oluşan uyarlama türlere yönelik bakış açısı arasındaki farklılığı ortaya koymaktadır. 

Karaçam‟a göre (2018; 24-25); uyarlama yapılırken izleyiciyle buluşturulacak karakteri 

romanın özüne, ruhuna, mesajına göre doğru seçmek gerekmektedir. Uyarlamalar 

kapsamında yazar ile senaristin ya da yönetmenin bakış açısının ortaklığının önemini 

ortaya koyan Adalet Ağaoğlu‟nun (1996‟dan akt. Dinçer, 1996; 316-317): “Romandan 

                                                           
5
 Cevahir Kayım‟ın 2006 yılında Cinemascope Dergisi‟nin 10. sayısında yayınlanan “Sinemada 

Edebiyat” başlıklı yazısında Stanley Kubrick‟e ait yer verilen ifadelerin hangi kaynaktan alıntılandığı 

belirtilmediği için tarafımca yalnızca aktaran olarak kaynak gösterilmiştir. 

6
 Söz konusu haber metninde yer alan Azra Kohen‟e ait ifadeler Azra Kohen‟in katılmış olduğu 

bir radyo programındaki sözlerinden alıntılanmıştır. 
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birçok bölüm birçok sahne yok edilerek de, özgün esere birincisinden daha sadık bir 

film yapılabilir. Bu, yazarın dünyasını yönetmenin çok iyi tanımasıyla olabilir ancak. 

Benim bir romanımı filme çekecek olan yönetmen, bütün kitaplarımı ve hayata 

duruşumu bilmelidir. Bilmesi yetmez, bu yarla kendini sıkı sıkıya kenetlemiş bir dost 

olarak bulmalıdır. İlişki bu temele oturmazsa, yönetmen el attığı eserini ancak kötüye 

kullanmış olur” şeklindeki ifadeleri ile söz konusu durumu etik çerçevede 

özetlemektedir. Adalet Ağaoğlu‟na ait bu ifadeler Azra Kohen‟in çalışmanın da konusu 

olan Fi/Çi internet dizisinin çekimini sonlandırma gerekçesini öne sürerken kullandığı 

ifadelerle benzerlik göstermektedir. 

Tez çalışmasında yer alan roman ve uyarlaması dizi için romanda eleştirilerek 

yer verilen egemen sisteme ve egemen ideolojiye dair unsurların ve popüler kültüre ait 

öğelerin uyarlama dizide olumlanarak, normalleştirerek sunulması ya da özendirecek bir 

biçimde yer alması durumu uyarlama farklılığının temel nedenini oluşturmaktadır. 

 

1.5. Tekrar Eden Cazibe Merkezi Motifler Kapsamında 

FarklılaĢma 

Diziler genel olarak mevcut toplumsal düzeni ve egemen sistemi sürdürmeye 

yönelik bir işleve sahip olduğundan dolayı sürekli olarak aynı ve/veya benzer unsurları 

içerisinde barındırmaktadır. “İster uyarlama isterse özgün senaryolu olsun reyting 

çıtasını atlayan dizilerde birbirini tekrar eden motiflerin kullanıldığı ve dramatik 

çatışmaların da birbirine benzer bu motifler aracılığıyla inşa edildiği söylenebilir” 

(Benli, 2018; 155). Söz konusu bir uyarlama dizi olduğunda, birbirini tekrar eden bu 

motiflere yer vermek uğruna ana kaynak romandaki olay örgüsünün bu bağlamda 
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farklılaştırıldığını ve karakter eklemelerinin de bu duruma hizmet ettiğini söylemek çok 

da yanlış olmayacaktır. 

Ana kaynak romanda yer alan hemen hemen her unsur uyarlama dizilerde 

egemen söylemler etrafında şekillenmeye ve hatta başkalaşmaya açıktır. Aslında, dizi ve 

filmlerde tekrar eden „cazibe merkezi motifler‟inin de egemen söylem ile aynı 

doğrultuda olduğunu, yani aslında egemen sistemin ve mevcut toplumsal düzenin 

sürdürülmesine hizmet ettiğini söylemek mümkündür. Benli‟ye göre (2018; 161-178); 

özellikle genel beğeniye uyan ve piyasa için üretilen popüler televizyon dizilerinde 

dramatik çatışmayı kurabilmek, dramatik örüntüye yapısal katkı verebilmek veya ortak 

beğeniyi yakalamak için kullanılan „cazibe merkezi motifler‟i; „sahte‟, „külkedisi ve 

beyaz atlı prens‟, „aşk üçgeni‟, „kötülük çiçeği‟, „şer ittifakı‟, „zorba âşık‟, „şiddet‟, 

„cezaevi‟, „epik‟, „hastane‟ ve „mezarlık‟ motifleridir. Bu motifler uyarlamalar 

kapsamında popüler kültür ürünü olan ana kaynak romanlarda da yer alabileceği gibi 

eğer yer almıyorsa, popüler kültürü ürünü olan uyarlama diziye dönüştürülme sürecinde 

dizinin içeriklerine eklenebilir ve/veya çoğaltılabilir ve neticede de ana kaynak roman 

ile uyarlama dizi arasındaki farklılık meydana gelebilir. 

 

1.6. Uyarlamalarda Yer Verilen ve Kendisine Yer 

Bulamayan Unsurlar 

Uyarlamalar ile ilgili çalışmalar yürütenlerin genel kanısı uyarlamaların sorunlu 

yanlarının bulunduğu yönündedir. Batı‟nın da vurguladığı gibi (Batı, 2011; Sonuç 

Bölümü, para 2) romanın adı, karakterlerin adı ve teması dışında „uyarlanmış‟ unsurlara 

rastlamak son derece zordur. Ancak uyarlamalara yönelik tartışmalarının çözüme 

kavuşturulabilmesi için uyarlama türlerde uyarlamanın ana kaynak ile ne kadar 
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benzeştiği ya da ana kaynaktan ne kadar farklı olduğunun üzerinde durulmasından 

ziyade; ortaya çıkan uyarlama yeni eserin ana kaynaktaki unsurlardan hangilerini seçtiği 

ve hangilerini dışladığının belirlenmesi ve bunların uyarlama esere nasıl aktarıldığının 

tespit edilmesi gerekmektedir. Böylelikle uyarlama tartışmalarında sonuca varamayan 

eleştirilerin yerine elle tutulur sonuçlara varmak ve bu kapsamda çözümler geliştirmek 

ya da uyarlama farklılıklarının neden bu denli fazla olduğunun tespitini yapmak 

mümkün olur. 

Uyarlamada yer verilmeyen unsurlar, olaylar, durumlar ya da karakterlere ait 

özellikler yalnızca birkaç kategoride ya da tek bir ideoloji etrafında toplanabiliyorsa; 

söz konusu farklılığın yapılmasının bir gerekçesi ve bir anlamı olduğu kanısına 

varılabilir. Uyarlama gerçekleştirilirken yer verilen, farklılaşan, değişen, dönüşen her 

unsurun önemi ve anlamı olduğu gibi ana kaynak romanda yer almasına rağmen 

kendisine yeni uyarlama yapımda yer bulamayan hususların da büyük önemi vardır. 

Uyarlama farklılıkların genel olarak ideoloji farklılıklarından kaynaklandığı 

düşünülürse, ana kaynak romanda yer almasına rağmen uyarlama yapımda kendisine 

yer verilemeyen unsurların genel olarak her iki türde de savunulan ideoloji 

farklılığından kaynaklandığı iddia edilebilir. 

 

2. UYARLAMALARIN TERCĠH EDĠLME NEDENLERĠ 

ve SORUNLU YÖNLERĠ 

2.1. Ekonomik Nedenler ve Ticari Kaygılar 

Ticari kaygılar daha çok kaynak olarak kullanılan eserin popülerliği ve 

güçlülüğü söz konusu olduğunda ortaya çıkmaktadır. Böylelikle hâlihazırda başarısını 

kanıtlamış olan eserin kullanımı ile hem senaryo yazım maliyetleri düşürülmekte hem 
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de özgün senaryo yazımına yönelik çabaya ve senaryo yazım ekibine de gerek 

kalmamaktadır. Senaryo yazarı sadece elindeki hazır metni görsel bir tür olan dizi ya da 

filme uyarlamak ile görevlidir. Maliyeti romanın oluşum sürecine ve göre daha yüksek 

olan dizi ve filmler romanın aksine, bir ekip çalışması sonucu oluşmakta ve bu 

değişkenler çerçevesinde izleyiciye sunulmaktadır. Masdar‟a göre (2011; 7); söz konusu 

ticari kaygılar olduğunda uyarlamalar, kolay ve başarısı neredeyse kesin bir yöntem 

olarak görülmektedir. Bu nedenle de özgün senaryo metinlerine nazaran karakterleri, 

olay örgüsü ve konusu ile hazır bir malzeme sunan romanlar tercih edilmektedir. Bu 

durum da uyarlamaların tercih edilirliklerini artıran bir husustur. “Roman bir sanattır, 

diziler ise zanaattır” (Kaya, 2015; 23). Uyarlama türlerin ana kaynaktan farklılaşmasının 

temel nedeni de roman türü ile dizi türü arasındaki bu farklılıktan kaynaklanmaktadır. 

Uyarlamaların ticari yönünün ağır bastığını ve bu nedenle de sıklıkla tercih edildiğini 

vurgulayan Scognamillo‟ya göre (1973; 64); uyarlama yapımlarda çoğu zaman risk de 

uyarlama ile birlikte anılmalıdır. Özellikle uyarlamalarda ana kaynağı okuyan okuyucu 

kitlesinin uyarlama yapım üzerinde eleştiri ve tepki hakkı doğmaktadır. Her okuyucu 

ana kaynağı okurken kendi zihninde ve hayal dünyasında bambaşka tasvirler ile metni 

düşlediği için genel olarak uyarlama yapımlar beklentiyi karşılayamamaktadır. Bu 

nedenle her ne kadar uyarlamalar kolay bir yöntem gibi görünse de çoğunlukla bazı 

riskleri de beraberinde getirmektedir. 

 

2.2. KolaylaĢtırıcı Nedenler 

Uyarlama yapmanın özgün senaryo yazımına göre birçok alanda avantajı 

bulunmaktadır ve bu avantajların tamamı kolaylaştırıcı nedenler olarak 

değerlendirilebilir. “Edebi eserler, özellikle romanlar ve hikâyelerden kolayca 

senaryo çıkabileceği düşüncesi sinemacıları edebiyata yöneltmiştir. Edebi eserler, 
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sinema yönetmenlerine ve senaryo yazarlarına senaryo yazımında öncelikle tema 

bulunması, bu temanın işlenmesi (konu açısından) hikâye ve diyaloglar, görüntü 

düzenlemesi, dekor, kostüm, oyun gibi konularda malzeme sağlamaktadır” (Can ve 

Uğurlu, 2010; 80). Çünkü hâlihazırda romanın yazarı tarafından düşünülmüş ve 

romanda yer alan karakterlerine uygun olarak tasarlanmış unsurlar yönetmenin ya da 

senaristin karakterler üzerinde düşünmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. 

Aynı durum olay örgüsü için de geçerlidir. Yalnızca birkaç ekleme ya da değişiklik 

ile olay örgüsünün kolaylıkla oluşturulabildiğini ifada eden Karaçam‟a göre (2018; 

27-28); romanın yapısındaki edebi yoğunluk uyarlamayı rahatlıkla boyutlandırmaya 

ve uzatmaya olanak tanımaktadır. Aynı şekilde romanın özgür yapısından ötürü 

uzun uzun anlatılan ve çeşitlendirilen karakterlerin varlığı senaryonun 

zenginleşmesine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle de uyarlama yapımlar sıklıkla 

tercih edilmektedir. Aynı zamanda Yılmaz‟a göre (2008‟den akt. Serdar, 2019; 2); 

filmlerde ve dizilerde yer alan unsurlar, olaylar ve karakterler tıpkı edebiyatta 

olduğu gibi sosyal bir içeriğe sahip olduğundan dolayı hayat ve insan ile ilişkiler 

ağına sahiptir ve türler arası bu ortaklıklar neticesinde uyarlama yapımlar ortaya 

çıkmaktadır. Roman, televizyon dizisi, internet dizisi ya da sinema filmi gibi türler 

geniş kitlelere hitap etmektedir. Bir roman okuru, dizi ya da film izleyicisi 

okuduklarının veya izlediklerinin etkisi altında kalmaya yatkındır. Söz konusu 

izleyiciler ya da okuyucular gerek romanda gerekse dizi ya da filmde yer alan 

karakterler ile yakınlık ve özdeşlik kurmak için karşı konulmaz bir istek 

duymaktadırlar. Tüm bu ortaklıklar uyarlama yapımların tercih edilmesinde ve dizi 

ve filmlerin romanları senaryo malzemesi olarak kaynak almasında etkili 

olmaktadır. Aynı zamanda Deliotte‟nin yayınladığı rapora göre (2014; 16); 

uyarlama yapımların tercih edilmesinde orijinal senaryolarla yeni maceralara 

girmektense nispeten daha güvenli bir yol olarak görülen bilinen öykü, roman ve 
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olaylarla yeni yapımların başarısız olma riskini düşürmek amaçlanmaktadır. 

Uyarlamalar özgün bir senaryo metni yazmaya kıyasla daha kolaycı bir yöntem 

olarak görünse de durum aslında tam tersi biçimde de yorumlanabilir. Uyarlama 

yapımlar hususunda benzer bir görüşe sahip olan senaryo yazarı Oran‟ın “Fakat 

acaba yabancı bir kaynağın, ister bir filmin, bir sahne oyununun, bir romanın 

uyarlaması daha mı kolay? En kolay görünür dışardan. En zoru, en tehlikelisidir. 

Bu, toplumlar arasındaki duygu, görüş ve anlayış farklarından ileri geliyor?” (akt. 

Scognamillo, 1973; 62)
7
 şeklindeki ifadelerinden de anlaşılabileceği gibi 

uyarlamaların kolaylaştırıcı yanlarının olmasına ek olarak çoğu zaman özellikle dizi 

ve film ekibi tarafından göz ardı edilen zorlu ve riskli yönleri de bulunmaktadır. 

 

2.3. Ana Kaynağın Popülerliği/Ünü 

Uyarlamalarda ana kaynağın popülaritesi genel olarak uyarlama yapımın da 

popülerliğinde etkili olarak görülmektedir. Çünkü popüler bir romanın hâlihazırda bir 

okuyucu kitlesi olduğundan dolayı söz konusu kaynaktan yararlanılarak uyarlanan yeni 

yapım dizi ya da filmin de hazır bir izleyici kitlesi olduğu varsayılmaktadır. “En çok 

satan kitap veya en çok okunan yazarın bir eserinin uyarlaması yapıldığında kesin 

olmasa bile seyirci açısından bir tahmin yürütmek ve ticari başarı sağlamak mümkün 

görünmektedir” (Sivas, 2005; 47). Bu nedenle de genellikle uyarlama yapımlarda çok 

satan kitaplardan ya da yazarların eserlerinden faydalanılmakta ve bu yolla uyarlama 

yapımda yazarın okuyucu kitlesinin izleyici olarak aktarılması amaçlanmaktadır. 

                                                           
7
 Giovanni Scognamillo‟nun 1973 yılında Yedinci Sanat Dergisi‟nin 9. sayısında yayınlanan 

“Türk Sinemasında Yabancı Uyarlamalar” başlıklı yazısında yer vermiş olduğu Bülent Oran‟a ait 

ifadelere hangi kaynaktan ulaşıldığına dair bilgi verilmediği için tarafımca yalnızca aktaran olarak kaynak 

gösterilmiştir. 



 

68 
 

“Senaryo, kritik başarı faktörlerinden birisidir. Genellikle dizinin kanalda tutmaya 

başlamasından sonra senaryonun niteliği oyuncuların katkısını aşmakta ve önem 

derecesi açısından en üst sıraya çıkabilmektedir” (Özertem, 2014; 15). Dizilerin başarı 

faktörlerinden birisi olan senaryo metni; uyarlama dizi türlerinde ana kaynak roman 

olduğu için romanın başarısı senaryonun başarısı olarak görülmelidir. Üstelik roman, 

tıpkı bir pilot uygulama gibi kendisini okuyucu kitlesi üzerinde deneyerek dizi açısından 

risk faktörünü de azalttığı için de tercih edilmektedir. “Popüler romanlar yıllardır ticari 

sinema için büyük bir malzeme deposu olmuştur. Bu romanların ekonomisi günümüzde 

öyle bir noktadadır ki, zaman zaman popüler romanlar yalnızca sinema için bir 

müsveddeymiş gibi görünmektedir” (Kayım, 2006a; 51). Günümüzde internet dizi 

piyasasının popülerleşmesi ile birlikte popüler roman uyarlamalarını bu platformlarda 

da görülmeye başlanması son derece anlaşılabilirdir. Scognamillo‟ya göre (1974; 64); 

uyarlama türlerde ana kaynaktan alınan hikâye, olay örgüsü ve karakterler ne kadar 

sağlam görünürse görünsün çoğu zaman bir püf noktası çıkmaktadır. Bu kapsamda ana 

kaynakta yer alan unsurlar ya çevreye uymamakta ve yabancı kalmakta, ya kahraman 

bir çeşit olumsuz kahraman olmakta, ya da kişiler arasındaki ilişkiler mevcut toplumsal 

düzen ile ters düşmektedir. Hazır kurulu bir hikâyenin strüktüründen bir öğeyi çıkararak 

uyarlama oluşturmaya çalışıldığında ise ya ana yapı çökmekte ya da sarsılmakta ve 

tümüyle çökmemesi için bu çıkarmak zorunda kalınan öğenin yerine bazen benzer 

bazen değişik bir şeyler eklemek bazen de gerekli başka bir şeyler yerleştirmek 

gerekmektedir. Ana kaynakta yer alan unsurlar değiştirilerek, farklılaştırılarak ya da 

dönüştürülerek yeni uyarlama yapımda ortaya bambaşka bir hikâye çıkabilmektedir. Bu 

yeni hikâyenin ana kaynak yer alan ideoloji ile ters düştüğü nokta ise uyarlama sorunu 

olarak ele alınabilir ve elle tutulur bir sonuca varabilmek için de farklılaştırılan bu 

unsurların değerlendirilmesi gerekebilir. 
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3. UYARLAMA TÜRLERĠ 

3.1. Uyarlama Yöntemleri / Uyarlama Biçimleri 

Bir türden bir başka türe dönüşüm gerçekleştirilirken birçok uyarlama 

biçimi/yöntemi kullanılmaktadır. Andrew‟e göre (1984; 422-423); uyarlamalarda 

çeşitli yöntemler kullanılabilir, bu yöntemler: ödünç alma (borrowing), kesişme 

(intersection) ve dönüştürmede sadakat (fidelity of transforming) şeklindedir. Ödünç 

alma uyarlama türlerinde en sık kullanılan yöntemlerden birisidir ve bu yönteme 

göre yönetmen, metnin ana materyalini ve/veya fikrini ödünç almaktadır. Bu 

uyarlama türünde ödünç alınan konu veya başlığın saygınlığından ya da 

popülerliğinden yola çıkılarak seyirciye ulaşmak hedeflenmektedir. Kesişme ise 

ödünç alma uyarlama türünün tam tersi olarak tanımlanabilmektedir. Dönüştürürken 

sadık kalma uyarlama biçiminde ise orijinal bir metin sinema ya da televizyon için 

yeniden üretilir. Dönüştürürken sadakat anlatının özüne ve ruhuna sadık kalmak 

şeklinde yorumlanmalıdır ve karakterler, ilişkiler, sosyal ve kültürel kurumlar 

metinde olduğu şekliyle aktarılmaktadır. Buna göre bir uyarlama türünün başarılı 

olup olmadığı çıkarımını yapabilmenin yolu uyarlama yapımın söz konusu üç 

uyarlama türündeki kriterler ile uygunluğudur. Uyarlama biçimleri hakkında bir 

başka yöntemi öne süren Kayım‟a göre ise (2006)
8
; edebiyattan yapılan uyarlamalar 

genel olarak üç biçimde gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki, romandan farklı bir seyir 

izleyen örnekleri kapsamaktadır. Bu tür uyarlamada, başarılı olmuş bir ürünün adı, 

                                                           
8
 Cevahir Kayım tarafından 2006 yılında Cinemascope Dergisi‟nin 10. sayısında yayımlanan 

“Uyarlama Biçimleri” başlıklı yazısı o dönem ekonomik gerekçeler ile basılı halde yayınlanmamış ve 

yalnızca söz konusu derginin web sitesinde yayınlanmıştır, sonrasında web sitede yaşanan altyapısal 

problemler nedeniyle adı geçen yazı derginin web sitesinden de silinmiştir. Tüm bu sorunlardan kaynaklı 

olarak, söz konusu yazının yalnızca sayfa numaralarının yer almadığı taslak haline ulaşıldığından dolayı 

çalışmamda yer vermiş olduğum alıntılarda sayfa aralığı belirtilememiştir. 
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biçimi, malzemesi ya da fikri ödünç alınır. Bu türün en tipik örnekleri, Sheakespeare 

metinlerinden ya da bazı destanlardan hareketle yapılan uyarlamalardır. Bu tür 

uyarlamalar, yönetmene ve senariste tamamıyla serbest hareket etme olanağı 

tanımaktadır. İkinci tür uyarlama biçiminde, uyarlandıkları romanı tamamen 

aktarmaya çalışılmakta ve kaynak alınan metne sadık kalmak ana hedef olmaktadır. 

Bu tür uyarlama biçimine Bondarchuk‟un, Savaş ve Barış romanından yaptığı 

uyarlama örnek olarak gösterilebilir. Üçüncü tür uyarlama biçiminde ise bir 

dönüştürme söz konusudur. Burada, edebi metnin iskeleti olduğu gibi korunmaya 

çalışılır ve bu iskeletten yepyeni bir yapıt üretilmektedir. Bu uyarlama biçiminde, 

romanın görsel dil ile yeniden yazılabileceği varsayımından yola çıkılmaktadır. Tez 

çalışmasına konu olan roman üçlemesi Fi/Çi/Pi‟den uyarlanan dijital internet dizisi 

Fi/Çi ise, bu uyarlama biçimleri/yöntemlerinden ilkine dâhil olmakta ve roman 

üçlemesinden farklı bir seyir izlemektedir. 

Genel olarak ele alınan her bir uyarlama yönteminde söz konusu kriterlere 

uymak bir uyarlama yapımın başarılı olduğu ya da olacağı anlamına gelmez. Roman 

bir başkası tarafından uyarlandığında ortaya çıkan ürün bir başkasının yapıtı olur. 

Dolayısıyla ortaya çıkan uyarlama yapım yönetmen ya da senaristin bireysel ya da 

ekip çalışmasının sonucu oluşan yeni bir ürünüdür. Hutcheon‟a göre (2006b‟dan 

akt. Kale, 2013; 61); bu yapıma adaptasyon, uyarlama, esinlenme, taklit, yeni 

üretim, denilebilir; ancak eserin kendisi denemez. Bu sebeple roman uyarlaması 

izleyen bir kimse, romanı okumuş ve yazarını anlamış olmaz. Romanı yapımcı, 

yönetmen, senarist ve oyuncuların yorumladıkları şekilde, yeni bir yapıta dönüşmüş 

olarak izlemiş olur. Bu bağlamda uyarlama, „eseri yeniden dekore etmek‟ gibidir. 

Mesele bir uyarlama yöntemini savunmak ya da suçlamak değil, yalnızca genel bir 

tercihin ayrıntılarına inip gerçek bir sonuca ulaşmaktır. Edebiyatı ideolojik açıdan 

değerlendiren Yurderi‟ne göre (2014; 60); edebiyatın temel konusu, aynı zamanda 
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romanın da dokusunu oluşturan insandır. İnsan ise kimliğini, bakış açısını, 

ideolojisini ve değerlerini anlatılar yoluyla kurmaktadır. Bu nedenle değerler söz 

konusu olduğunda, anlatısallık merkezi bir konumdadır ve roman bu anlatısallığın 

en önemli araçlarından birisidir. 

Uyarlamalar kapsamında ana kaynak romanın anlatılar aracılığıyla kurduğu 

ideoloji ve değerler uyarlama dizide farklılaştığında ya da değiştiğinde bu durum 

sorunlu bir hal almaktadır. Scognamillo‟nun da savunduğu gibi (1973; 67); hiç 

kuşkusuz, uyarlamaların tercih edilme nedenleri ister kolaylaştırıcı, ister zorlaştırıcı 

olsun uyarlama yöntemini hoş görmek akıllı bir davranış değildir. Romanın siyasi 

ve ideolojik bir işlevi de olduğunu savunan Eagleton‟a göre (2012; 51); yazar, 

romanını bağlı olduğu ideolojiye göre üretir ve metni bu ideolojileri yaymak için 

kullanırsa, „sözünü iletmek uğruna romanını araçsallaştırmış‟ olur. Benzer şekilde 

“romanın Türkiye‟ye girişinde, aydınların fikirlerini geniş kitlelere yayma ve halkın 

dikkatini güncel meselelere çekme kaygıları etkili olmuştur. Roman bu amaçlara 

didaktik bir araç olarak hizmet etmiş; özellikle orta sınıftan yeni okur kitlesi 

üzerinde etkili olmuş; sonuçta birçok yazar toplumsal ve siyasal fikirler aktarmak 

amacıyla romana başvurmuştur” (Evin, 2004‟ten akt. Yurderi, 2014; 64). Bu 

çalışmada yer alan uyarlama internet dizisinin ana kaynağının yazarı Azra Kohen‟in 

de benzer şekilde kendi fikirlerini ve toplumda üstünün kapatıldığını düşündüğü 

önemli meseleleri okura iletmek gibi bir amacı vardır ve bu amacını bizzat kendisi 

hem romanında hem de roman dışı röportajlarında belirtmektedir. Aynı gaye ile 

romanın uyarlamasının gerçekleştirilmesine müsaade etmiş, ancak uyarlama internet 

dizisi amacından sapınca uyarlamanın devam ettirilmesine izin vermemiştir.
9
 

                                                           
9
 Röportaj için bkz: https://www.youtube.com/watch?v=eI6soD2tMwI&t=335s , (Erişim Tarihi: 

04.11.2021). 

https://www.youtube.com/watch?v=eI6soD2tMwI&t=335s
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Uyarlama gerçekleştirilirken kritik olarak belirlenen birçok nokta 

bulunmaktadır. “Bir roman uyarlamasında karakterlerin ve karakter özelliklerinin 

bir bürün olarak diziye yansıması hikâye açısından oldukça önemlidir” (Kaya, 2015; 

101). Ancak bu durum ana kaynak romanın içerisinden yalnızca karakterlerin 

alınması ve olay örgüsünün baştan yaratılması ile gerçekleştirilen uyarlama 

biçimleri için geçerli değildir. Aynı zamanda ana kaynakta yer alan karakterlerin 

karakteristik özelliklerinin uyarlama diziye yansıyabilmesi ve karakterlerin aslının 

korunabilmesi açısından olay örgüsü çerçevesinde oluşturulan durumlara nasıl tepki 

göstereceklerinin belirlenmesine yönelik ölçüt de büyük önem taşımaktadır. Yani, 

aslında uyarlama gerçekleştirilirken farklılıkların olması türsel farklılıklardan dolayı 

son derece olağandır. Bu nedenle de uyarlamanın birebir ana kaynak roman ile aynı 

şeyi tekrar etmesi beklentisi içine girilmemelidir. “Sinemasal anlatımda yönetmen 

gerçeği belli bir ölçüde bozarak iletisini göndermek zorundadır, ama gerçeği de 

keyfi olarak alabildiğine bozamaz. Yönetmenin dilediği anlamı nasıl yaratabileceği 

sorusu ise, can alıcı noktayı oluşturur” (Mencütekin, 2010; 260). Bu durum 

yönetmen ve ekibinin medya sahipliği dolayımındaki bağımlılıklarından dolayı belli 

bir kategori çerçevesinde gerçekleşmekte ve bu durumdan kaynaklı olarak uyarlama 

farklılıkları da egemen ideoloji, sistem ve mevcut toplumsal düzen kapsamında 

olmaktadır. 

Teknolojinin gelişmesi ya da internetin televizyona göre daha özgür bir alan 

sunması iddiası gibi hususlar sanılanın aksine uyarlama farklılıklarını önleyici bir 

etkiye sahip değildir. Teknolojinin ve beraberinde internetin gelişmesiyle birlikte 

internete yönelen toplumun dizi talebini karşılamak için oluşturulan yerli internet 

diziler de tıpkı televizyon dizileri ve sinema filmleri gibi egemen değerleri yeniden 

üretmeye hizmet etmektedir. İnternet dizileri içerisinde bulunan uyarlama türler de 

ana kaynak romanda yer alan egemen değerlere zıt unsurları egemen sistem ve 
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mevcut toplumsal düzen çerçevesinde farklılaştırarak sunulmaya açık 

olabilmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

POPÜLER KÜLTÜR 

 

1. „POPÜLER‟ TÜRLERĠN ĠLĠġKĠSĠ 

1.1. Bir Edebiyat Türü Olarak „Popüler‟ Roman ve 

Diğer Türler Ġle ĠliĢkisi 

Başlangıçta sinema sonrasında ise dizi filmler, en güçlü bağlarından birini 

edebiyat ile özellikle de yapısal olarak benzerliklerinden kaynaklı olarak romanlarla 

kurmuştur. Roman ve dizi filmlerin birbirlerine yapısal olarak yaklaştıkları en önemli 

benzerlikleri hikâye anlatma noktasındadır. Bu türlerin en önemli ortak noktaları 

merkezlerinde insan yaşamı olmasıdır. Bu durum romanlarda da dizi filmlerde de 

karakter çizimi olarak karşılık bulmaktadır. Romanın olay örgüsü ile dizi filmlerin 

dramatik yapısı benzerlik gösterir. Dizi filmler de tıpkı romanlar gibi çok ayrıntılı uzun 

öyküler anlatırlar ve bu anlatılarında bir bakış açısı kullanırlar. Roman yazarı da dizi 

filmlerin yapımcısı/yönetmeni/senaristi gibi geniş kitlelere –okuyucu ve izleyici kitlesi- 

hitap ettiği için fantastik anlatıları dışarıda tutarsak; gerçek (reel) dünyayı gözler önüne 

serme amacındadır. Roman ile dizi filmlerin tıpkı anlatım gücü hususunda olduğu gibi 

etkileme gücü hususunda da, okuyucusuna/seyircisine yansıtmayı düşündüğü duygu ve 

gerçeklikler bulunmaktadır. Bu ortaklıklarından dolayı, bir edebiyat türü olarak roman; 

sinema, televizyon ve internet ortamlarında yayınlanan dizi filmler ve filmler gibi farklı 

türler ile benzerlikler/ortaklıklar taşımaktadır. Bir diğer ortak noktaları ise bu 

kategorilerin tamamının kitle iletişim araçları başlığı altında toplanmasıdır. Bu da, kitle 
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iletişim araçlarından biri olan popüler roman türünün uyarlama olarak bir diğer kitle 

iletişim aracı olan dizi filmlerde tercih edilirliğini artırmaktadır. “Kitle iletişimi; kaynak 

tarafından mesajların kitle için kodlanması, kitle iletişim araçları (gazete, dergi, kitap, 

radyo, televizyon, sinema, internet vb.) tarafından hedefe/kitleye 

(dinleyici/seyirci/okuyucu) iletilmesi, hedef/alıcıların bu mesajları çözümlemesi ve 

ender olarak geribildirim yoluyla tepkilerin kaynağa ulaşması sürecini anlatmaktadır” 

(Bal, 2018; 97). Thompson‟a göre ise (2005; 211-212); kitle iletişimini geniş bir 

şekilde, simgesel malların, enformasyon/iletişimin iletimi ve depolanması aracılığıyla 

kurumsallaşmış üretimi ve genellenmiş yayılımı olarak düşünmek mümkündür. Kitle 

iletişim ile maruz kaldıkları kitleler arasındaki bağlantıyı kurmaya çalışan Yurderi‟ne 

göre ise (2004; 1); kitle iletişim araçlarıyla toplum arasındaki karşılıklı bağımlılık ilkesi 

gereğince, iletişim araçları toplumu yansıtabilme hem de değiştirebilme potansiyeline 

sahiptir. Toplumsal değişim, genel anlamda ve çoğunlukla kitle iletişim araçlarına sahip 

olan ya da kitle iletişim araçlarında üretimi elinde bulunduranların çıkarları ve amaçları 

doğrultusunda gerçekleştirilir. Bourdieu (2002: 33-34), kitle iletişim araçları ile iletilen 

unsurları „buyur edilmiş fikirler‟, yani herkesçe kabul edilmiş olan, sıradan, 

kararlaştırılmış, ortak fikirler olarak tanımlar; böylelikle toplumsal düzlemde kabul 

etmek diye bir problem de ortaya çıkmaz. Kitle iletişim araçlarının toplumun geneline 

ulaşmasından dolayı toplumsal genel kabul de sağlanmış olur. “Kitle iletişimi; belli 

spesifik (çok özel/özellikli) sosyal grupların veya üyelerinin teknik araçlar sayesinde 

heterojen olan ve geniş alana yayılmış sayıca fazla insanlara sembolik içerikleri 

iletmeye ve ulaştırmaya çalıştıkları bir süreçtir” (Burkart, 1983‟ten akt. Orhan, 1993; 

81). Medya, çoğu zaman önceden var olan, -bu kapsamda gelenekseli düşünebiliriz- 

üzerinde tartışılması gerekmeyen, tartışılsa dahi sonunda kabul edilen, ortak, 

kararlaştırılmış ve hazır olan fikirleri toplumun geneli tarafından kabul edilmeye ve 

uzlaşım sağlamaya uygun bir paket içerisinde sunmaktadır. “Her zaman egemen 
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değerlerin temsilcisi olan medya, toplumsal belleğin yeniden inşasında da etkilidir” 

(Yurderi, 2014; 7). Bu durum egemen sınıfın çıkarları doğrultusunda yürüttükleri ve 

egemen söylemler etrafında şekillendirdikleri mevcut sistemi ve toplumsal düzeni 

sürdürmeye yönelik faaliyetlerini kitle iletişim araçları ile sağladıklarını ortaya 

koymaktadır. 

Kimi zaman da popüler türler birbirleri ile rekabet içerisinde olduklarından 

dolayı daha fazla kitleye ulaşma ve hitap etme amacıyla mevcut toplumsal düzene uyum 

sağlamaya ve onun ilettiği toplumsal mesajları aktarmaya mecbur kalabilirler. 

Gledhill‟e göre (1997‟den akt. Özata Dirlikyapan, 2018; 342-343); bir yandan var olan 

izleyiciler tarafından fark edilme ve yenilerinin dikkatini çekme gereksinimi, diğer 

yandan rakipleri geride bırakma ve yeni öyküler yaratma gereksinimi, konuyu güncel 

tutmakta ve tartışmaya açık kılmaktadır. Yeni toplumsal hareketlerin –örneğin kadın, 

eşcinsel, siyah özgürlük hareketleri- kampanya grupları, yasama ve politika tartışmaları, 

yeni ve popüler gazetecilik ve diğer medya temsilleri dolayımı ile kamusal bilinçte 

dolaşıma giren söylemleri ve imgeleri popüler türlerin yeni öyküler için materyal 

bulmasına ve dramatik yapıda haz unsurunun oluşmasına katkıda bulunabilir. Tüm bu 

türlerin kitlesel ve kitlelere yönelik olması bile başlı başına „popüler‟liği içerisinde 

barındırdıklarını ve dolayısıyla da „popüler‟ bir tür olduklarını ortaya koymaktadır. 

Dizi filmler uyarlamalar kapsamında düşünüldüğünde, Öngören‟in de 

vurguladığı gibi (Öngören, 1983‟ten akt. Cansız, 2011; 4); ilk filmlerden itibaren 

sinemamız ve sonrasında televizyonlar romanlardan alınan hikâyelere oldukça fazla yer 

vermişlerdir. Bu durumun öncelikli nedeni Tutumlu‟nun da öne sürdüğü gibi (2002; 1); 

edebiyat-sinema ilişkisinde sinemanın senaryo sıkıntısını edebiyattan beslenerek 

gidermeye çalışmasından kaynaklanmaktadır. Sinemada filmlerde olduğu gibi, önce 

televizyonda ve teknolojik gelişmelerin getirdiği dijital dönüşüm ile birlikte sonra da 
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internette yayınlanan dizilerde de yaşanan senaryo sıkıntısı yine edebiyat ve kitlesel 

olması bakımından daha fazla popüler olan romanlar ile giderilmeye çalışılmıştır. “Türk 

sineması da başlangıç yıllarında tanınmış eserleri kullanarak başarıya ulaşmayı 

denemiştir. Bu uygulama zaman içerisinde sistemleşmiştir. Türk sinemasının büyük bir 

bölümü yabancı film, oyun, roman ve yerli edebiyat uyarlamalarından oluşmaktadır” 

(Arslantepe, 2009; 125). Türk sinemasının başlangıç döneminde ve halen olduğu gibi 

dizi sektöründe de –televizyon dizileri ve internet dizileri- popüler romanların kaynak 

olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Durmaz‟a göre (2019; 49); sinema tarihi, seçkin 

düzyazı ve popüler romanların sinemaya malzeme oluşunu gösteren filmlerle doludur. 

Sinema, klasik ve modern roman yapıtlarıyla kendine sanatsal anlamda yeni yollar 

açmıştır. İki koldan gelişen seçkin ve popüler roman, sinemaya kaynaklık etmeye 

devam etmektedir. Seçkin romanların sinemaya uyarlanma güçlüğü, popüler romanların 

günümüzde bir film olarak yeniden işlenme olasılıklarını çoğu yayıncı için geçerli 

tutmaktadır. Aynı durum dizi türü için de geçerlidir; özellikle bir romanın 

uyarlamasının yapılmasının ardından yazarın aynı ya da farklı bir romanına gerek aynı 

türde gerekse farklı türde ve/veya gerek aynı ülkeden gerekse farklı ülkelerden 

uyarlama tekliflerinin gelmesi bu duruma örnek olarak gösterilebilir.
10

 “[…] popüler 

(hem herkese hitap etmesi hem de yaygın tirajı olması anlamında popüler) […]” 

(Mutlu, 2016; 237) olan romanlar, hâlihazırda satış rakamları yüksek olan ve oldukça 

geniş sayıda bir okur kitlesine ulaşan bir türdür. Bundan kaynaklı olarak da popüler 

romanların kurgusu, karakterleri ya da zamanı dizi filme uyarlanırken temel olarak daha 

fazla izleyici kitlesine ulaşmak amacıyla dönüştürülür. 

Sinema, televizyon ve edebiyat türleri arasındaki ilişkinin mazisi geçmiş yıllara 

dayanmaktadır. “19. yüzyıl sonrasında seçkin ve popüler olmak üzere iki yolda ilerleyen 

                                                           
10

 Bkz: http://www.milliyetsanat.com/haberler/edebiyat/-aeden-e-yabanci-yapimlardan-

teklif/7504 , (Erişim Tarihi: 28.08.2021). 

http://www.milliyetsanat.com/haberler/edebiyat/-aeden-e-yabanci-yapimlardan-teklif/7504
http://www.milliyetsanat.com/haberler/edebiyat/-aeden-e-yabanci-yapimlardan-teklif/7504
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bu edebiyat türü içerisinde popüler romanlar film endüstrisi için kaçınılmaz birer 

kaynak olmuşlardır” (Sivas, 2005; 42). Monaco‟ya göre ise bu durum sinema, edebiyat, 

televizyon ve edebiyat türlerinin birlikteliğinden daha kapsamlıdır ve ona göre bu 

birliktelikten söz ederken, yani (2021; 252); sinema ve onun ürünü olan filmler 

hakkında konuşurken, genellikle bütün bu medya formlarını işin içine katmamız 

gerekmektedir. 

İlk olarak sinema bağlamında filmler, televizyon çerçevesinde diziler ve 

sonrasında da internet ortamlarında internet dizileri ya da dijital diziler uyarlama 

kapsamında bir edebiyat türü olan romandan faydalanan kaynaklar olmuşlardır. Bu 

durumda film ile dizi filmleri tür olarak aynı kefeye koyabilir ve yalnızca uyarlama 

çerçevesinde değerlendirebiliriz. “Popüler roman yıllar boyunca ticari filmler için engin 

bir malzeme kaynağı olmuştur” (Monaco, 2021; 49). Bu durum popüler romanların 

uyarlama yöntemi ile dizi ve/veya film malzemesi olarak kullanılmasıyla da 

açıklanabilir; yani, popüler romanlar yalnızca sinema türü olan filmler için değil 

televizyon ve günümüzde de internet türü olan diziler için de malzeme olarak 

kullanılabilir. Şen‟e göre (2018; 262); günümüzde çekilen edebiyat uyarlaması diziler, 

TRT döneminde çekilen dizilere nazaran „reyting‟ oranlarını arttırmaya yönelik, daha 

çok ticari amaçlı yapımlar olarak değerlendirilmektedir. “Tıpkı romanların sinemayı 

beslemesi, ona zengin bir maden sunması gibi günümüzde de sinema televizyonu 

besler” (Durmaz, 2013; 7). Son dönemde ise romanlar, televizyon dizilerinin yanı sıra 

internet dizilerini de besler hale gelmiştir. Ticari anlamda roman, sinema, televizyon ve 

teknolojik gelişmelerin etkisiyle birlikte internet, her zamankinden daha fazla iç içe 

geçmişlerdir. 
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1.1.1. Popüler Metinler 

Popüler metinleri değerlendirirken öncelikli olarak onların içeriklerine bakmak 

ve benzeştikleri yönler ile ayrıldıkları yanlarını ortaya koymak değerlendirmenin 

kapsamını oluşturmak açısından son derece önemlidir. Popüler kültüre yönelik 

fazlasıyla iyimser bir yaklaşım içerisinde olan ve bu kapsamda da eleştirilerin odağı 

olan Fiske‟ye göre (2012; 129-130); popüler metnin yapımcıl (producerly) olması 

gerekmektedir. Yapımcıl bir metin, yazarcıl okuması zor olmayan ve okuru anlam 

yaratmaya zorlamayan, üstelik hem diğer metinlerden hem de gündelik yaşamdan 

çarpıcı derecede bir farklılık duygusu yaratarak okuru etkilemeyen bir metin olarak 

değerlendirilmektedir. Aynı zamanda yapımcıl bir metin, okurcul metnin kolay 

erişilebilirliğine de sahiptir ve kuramsal olarak kendilerini egemen ideoloji içine rahatça 

yerleştirebilen okurlarca kolay bir şekilde okunabilmektedir. Aralarındaki fark; yapımcıl 

metnin yazarcıl etkinliği gerektirmeyişi ve etkinliği denetleyecek kurallar koymayışı 

noktasındadır. Bunun yerine, kendisini popüler üretime sunmakta ve seçili anlamlarında 

kendi zayıflıklarını, sınırlılıklarını ve kusurlarını sergilemektedir. Yani, Fiske‟ye göre 

yapımcıl metin tam anlamıyla kendi denetiminin dışındadır. Dolayısıyla, popüler metin 

kategorisinde değerlendirilebilecek bir roman, kendisi gibi –hatta daha da fazla- popüler 

bir tür olan dizi, film ya da internet dizisi gibi türlere kolaylıkla 

dönüştürülebilir/uyarlanabilir. “Deneme, gezi, şiir, roman, öykü, eleştiri, röportaj gibi 

edebiyatın her türü sinema için kaynak oluşturmaktadır. Edebiyat türlerinin sinema 

türleri ile benzerlikleri bulunmaktadır. Örneğin metin düzeyinde bir deneme ile bir 

belgeselin, bir roman ile kurmaca herhangi türden bir filmin arasında benzerlikler 

bulunmaktadır” (Yüce, 2005; 69). Bu benzerliklerden dolayı popüler metinler sıklıkla 

popüler film, dizi, tiyatro gibi görsel türlere uyarlanmaktadır. “Günümüzde popüler 

romanlar öncelikle ticari amaçlara hizmet eden ve belirli bir okuyucu kitlesine seslenen, 
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„çok satanlar‟ olarak da bilinen eserlerdir” (Sivas, 2005; 49). Popüler metin olarak 

değerlendirilen bir romanın uyarlamasının yapılması; metin içerisinde birbirleriyle 

çatışan unsurların doldurulmasına ve çeşitlendirilmesine de olanak tanır. Böylelikle, bir 

popüler tür başka bir popüler türe dönüştürülürken/uyarlanırken uzadıkça uzar ve/veya 

bambaşka bir şeye dönüşmesi kaçınılmaz hale gelebilir. Söz konusu durumun popüler 

romanlardan popüler dizi filmlere uyarlama yapılmasının önünü açtığını savunabiliriz. 

“Geçmişteki önemli oyun ve roman yazarları genellikle sadece küçük bir azınlık 

tarafından okundular; çoğunluk ise daha çok kitlesel olarak üretilmiş ve büyük ölçüde 

kaçışçı materyallere maruz kaldı ve kalıyor” (Löwenthal, 2017; 10). Bu durum okur 

kitlesinin izleyici kitlesine nazaran azınlıkta olduğunu ve bu çerçevede de daha az 

kitlesel olduğunu ve dolayısıyla da bir film ya da dizinin romana göre daha fazla 

popüler kültür unsuru içerdiğini ispatlamaktadır. Hal böyle olunca, daha az kitlesel bir 

tür olan romandan ya da oyunlardan daha kitlesel bir tür olan dizi ya da filme uyarlama 

yapılırken bazı farklılıklar oluş(turul)masına neden olmaktadır. Mevcut farklılıkların en 

çok kendisini gösterdiği alan da uyarlamalardır. Çünkü uyarlamalar orijinal yapım ile 

yeni üretilen yapım arasındaki farklılıkları karşılaştırılarak gözler önüne sermeye fırsat 

tanımaktadır. 

 

1.1.2. Televizyon 

Televizyon, bir kitle iletişim aracı olarak hem görüntüyü hem de sesi içerisinde 

barındırması bakımından diğer kitle iletişim araçlarına nazaran daha etkili olarak 

nitelendirilmeye uygundur. “Yirminci yüzyılın buluşları arasında yer alan televizyonun 

ilk düzenli yayınları 1936‟da İngiltere‟de başlamıştır. Bu tarihten sonra tüm dünyaya 

hızla yayılan ve teknolojik ilerlemelerle geliştirilen televizyon ülkemize ise 1950‟li 

yıllarda girmiş, ülkemizde ilk yayın İstanbul Teknik Üniversitesi Televizyonu 
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tarafından 1952‟de yapılmıştır” (Aziz 1981‟den akt. Şen, 2018; 260). Ardından 1964‟te 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) kurulmuş ve TRT‟nin televizyon yayınları 

haftada üç gün olmak üzere 1968‟de başlamıştır. Zaman içerisinde hem TRT‟nin yayın 

süresi artmış hem de TRT farklı kanallarla yayın ağını genişletmiştir. 1990‟lardan 

itibaren ise özel televizyon kanalları da ülkemizde yayın yapmaya başlamışlardır 

(Özdemir 2012‟ten akt. Şen, 2018; 260). Televizyonun etki alanı son derece geniştir ve 

bunlardan birisi de onun yer aldığı toplumun kültürü üzerindeki etkisi noktasındadır. 

Kaplan‟a göre (1991‟den akt. Asiltürk, 2019; 31);  televizyon kitle iletişim aracı olarak 

modern toplumlarda en çok tercih edilen „kültür üretme‟ makinesidir. Geçer‟e göre 

(2015; 19); televizyon, kültür üretme işlevini içerikleri ile sağlamaktadır ve 

televizyonun kültür oluşturmadaki etkisi onun programlarında, haberlerinde, 

reklamlarında ve dizilerinde gizlidir. Örneğin, dizilerdeki karakterlerin davranışlarıyla, 

onların hayata bakış açıları, eğlenceleri ve hüzünleriyle yeni bir yaşam biçimini 

izleyicisine sunabilmekte ve var olan kültürün yeniden şekillenmesine yol 

açabilmektedir. Bu tür yapımlarda kullanılan dil de yeni bir konuşma ve iletişim şekli 

oluşturabilmektedir. Bu durum televizyonun bir kültür oluşturma ve/veya var olan 

kültürü şekillendirme/yeniden üretme gücünü/etkisini tanıtlamaktadır. “Seriyal olarak 

da adlandırılan televizyon dizileri, izleyicinin dünyasına rahatlıkla nüfuz edebilme ve 

insanların algılamalarını değiştirebilme, düşüncelerini etkileyebilme, belirli konularda 

tavır almalarını sağlama ve olaylar hakkında kanaat oluşturma gücüne sahiptir” 

(Yurderi, 2014; 80). Bu durum ise, bir kültür oluşturmaya ek olarak, televizyonun ve 

içeriklerinin toplumsal düşünce ve fikirleri değiştirme gücünü ortaya koymaktadır. 

Elihu Katz ve Jay G. Blumler, televizyon izleyicilerinin, programların 

içeriğinden üç temel beklentisinin öne çıktığını ifade etmektedirler (Katz ve Blumler, 

1974‟ten akt. Mutlu, 1995; 39-40): 
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1. İzleyici içinde yaşadığı toplumun ve dünyanın çeşitli yönleri hakkında 

bilgi edinmek istemektedir. Örneğin; seçim yayınları, haber bültenleri gibi 

günün parti politikalarına ve diğer meselelerine ilişkin bilgi edinme 

isteğini karşılayan programları takip etmektedirler. Ayrıca, televizyonda 

yayınlanan birçok kurmaca dizi ve seriyal, izleyici tarafından gerçekliğin 

araştırılması amacıyla kullanılmaktadır. (Bilişsel beklenti) 

2. İnsanların gündelik hayatın sıkıntı ve gerginliklerinden çeşitli türde kaçış 

ve vakit geçirme gereksinimleriyle ilgilidir. Söyleşi, müzik, komedi ve 

diğer eğlence programlarının gündelik yaşam rutinin sıkıntısından ve 

kısıtlamalarından uzaklaşma amacıyla ve bunun yanı sıra serüven 

seriyallerinin, yarışma programlarının ve spor karşılaşmalarının sağladığı 

heyecanın izleyicilerin günlük yaşamlarındaki tekdüzelikten kaçış 

amacıyla izlediği yapımlardır. (Duygusal beklenti) 

3. Bireyler toplumda kendi yaşamlarına benzer yaşamlar olduğunu 

vurguladığı ya da yaşamlarındaki önemli bir ayrıntıyı öne çıkardığı için 

televizyon izlemektedirler. Dolayısıyla birey, toplumda yalnız olmadığı ve 

onun gibi insanların varlığını bilmek istediği için de televizyon 

izlemektedir. (Kişisel kimlik) 

Bu beklentiler doğrultusunda popüler kültür ürünü olarak her türden televizyon 

programı oluşturulmakta ve bu programlar medya sahiplerinin ya da egemen sınıfın 

çıkarları doğrultusunda izleyici beklentilerini de karşılayacak bir biçimde 

düzenlenmektedir. Güllüoğlu‟na göre (2012; 79-80); genelde kitle iletişim araçlarının, 

özelde ise televizyonun popüler kültürü yayan ve benimseten temel araçlar oldukları 

genel kabul gören bir durumdur. Televizyonun yarattığı kurmaca dünya ile bir izleyici 

olarak bizler, sunulan popüler kültür ürünlerini izler ve sunulan gerçekliği kabul etme 

eğilimine gireriz. Bizim bildiğimizi sandığımız aslında „sunulan kadarıyla gerçek‟tir. 
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Popüler kültür ürünü olan televizyon yapımlarında sunulan ya da yer verilen hayatlar 

izleyicilerin gerçekliğe ilişkin algılarını oluşturmada ve/veya düzenlemede ve yeniden 

yaratmada etkilidir. Bu tür yapımlarda sunulanlar çerçevesinde, izleyicilerde oluşan 

gerçekliğin sunulanlardan ya da yer verilenlerden ibaret olduğuna yönelik yargılar 

güçlenmektedir. Postman‟a göre (2010; 106-107); televizyon her türlü söylemi 

kapsamasından dolayı diğer kitle iletişim araçlarından farklıdır, bundan kaynaklı olarak 

da insanlar birçok şey için televizyon karşısına geçmektedirler. Televizyonun kültürün 

neredeyse her alanında kendine yer bulabilmesinin/edinmesinin kaynağı da budur. 

Televizyon; bir kültür yaratıcısı ya da var olan kültürü yeniden şekillendirerek 

sunmasının yanı sıra, bir kültür aktarıcısı olarak da işlev görmektedir. “Bu çağın, 

popüler kültür paketi olan televizyon, dünyadaki boş vakit aktivitelerinden en revaçta 

olanıdır; ayrıca en yaygın ve en çok tüketilen medya türüdür” (Geçer, 2015; 57). Bu da 

televizyonun bir popüler kültür aktarıcısı olarak önemini ortaya koymaktadır. 

Televizyonun birçok işlevi bulunmaktadır. “Bir kitle iletişim aracı olan 

televizyonun temel işlevleri „haber verme, eğitim, eğlendirme, tanıtım (reklam), ikna 

etme (inandırma)‟ şeklinde belirlenmiştir” (Aziz 1981‟den akt. Şen, 2018; 260). 

Erdoğan‟a göre de (2004: 12); televizyon, gündelik yaşamda popüler olanı ya da olması 

istenileni gösteren, sunan ve değerlendiren etkili bir iletişim aracıdır. Zamanla özel 

televizyon kanallarındaki artış beraberinde televizyon yayıncılığından ciddi bir gelir 

elde edilmesine fırsat sunmuştur. Bu durum televizyonun işlevleri arasında yer alan 

„eğlendirme‟ işlevinin ön plana çıkması ile sonuçlanmıştır. Benzer bir kanıya sahip olan 

Güllüoğlu‟na göre de (2012; 84); program türleri toplumu eğitici, insanlara yeni 

kazanımlar sağlayıcı nitelikte değil, meta satışını artırıcı, ilgiyi dağıtıcı ve bireyleri 

memnun edici nitelik taşıyan popüler kültür ürünleridir. Benzer bir görüşe sahip olan 

Geçer‟e göre de (2015; 63); gelinen noktada televizyon, bir „eğlencevizyona‟ 

(infotaintment) dönüştürülmektedir. Popüler kültür ürünleri de eğlence odaklı 
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olduğundan, zaman içerisinde özel televizyon kanallarında yer alan yapımlar birer 

popüler kültür taşıyıcısı/aktarıcısı konumuna yerleşmişlerdir, diyebiliriz. “Şüphesiz 

günümüzün popüler sanat biçimi olan televizyon ve TV programları popüler kültürü 

oluşturmakla kalmıyor aynı zamanda onu yeniden yaratarak mevcut düzene hizmet 

kapsamında değişikliğe uğratıyor/şekillendiriyor. O halde diyebiliriz ki popüler kültür 

ürünü olan popüler medya, var olan düzene hizmet etmektedir. Bu düzenin korunması 

ise, mümkün olabildiğince kitlelere eğlenceli programlar ve haberler sunarak gündemi 

önemsiz konularla doldurmayla mümkün olmaktadır” (Karakoç, 2014; 265). Bu durum 

daha önemli olarak değerlendirilen konulara ya da olaylara genellikle yer verilmemesi 

ile sonuçlanır. Çelenk‟e göre (2010; 25); bu durum dizi sektörü için Yeşilçam dönemi 

ile başlar ve daha dizi serüvenimizin ilk zamanlarında televizyonun korumaya çalıştığı 

Yeşilçam‟ın „bozuk‟ havası, yerli dizilerimizin temel çatışma olarak bir imkânsız aşk 

hikâyesine yoğunlaşan ağır atmosferine sızar. Büyük tesadüfler, büyük ihanetler, büyük 

acılarla iyiden iyiye ağırlaşan bir hava diğer her şeyin üzerine çöker ve onları kapatır. 

Gündelik ve politik alana dair birçok önemli problem de bu tür yapımlarda kendine yer 

bulamaz. Uyarlama türler açısından düşünüldüğünde, bu durum mevcut sisteme ve 

toplumsal düzene ilişkin gerçeğin ya da daha iyi alternatiflerin önünün tıkanması ve var 

olanın en iyisi olduğu ön kabulünün gerçekleşmesi ile sonuçlanmaktadır. Çünkü 

hâlihazırda bir aşk hikâyesinin altına gizlenerek diğer detaylara yer verilmemesi durumu 

uyarlama türlerde başlıca problemdir. Genel olarak ana kaynaktan önemsiz olaylar 

alınarak diğerlerine yer verilmez ya da yer verilse de değiştirilerek sunulur. Böylelikle, 

alternatiflere ya da eleştirilere yer verilmeyerek yine mevcut sistemin ve toplumsal 

düzenin sürekliliği sağlanmış olur. Yurderi‟ne göre (2014; 83-84); her konuda görüşüne 

başvurulabilen bu kanaat önderleri medyanın her alanında bulunmaktadır. Ancak 

televizyon, bu küresel kanaat üretiminin medyadaki en yaygın aracısı konumundadır. 

Ortak temsillerin üretilmesinde ve değerlerin benimsenmesinde de etkili olabilen bu 
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kanaatler, kanaat üreticilerinin aynı zamanda meşruluk düzenindeki otoritelerden 

olmaları nedeniyle normalleşmekte ve yaygınlaşmaktadır. Tartışılmayan ve pragmatik 

olduğu için kabul gören bu kanaatler dizilerde de kendini göstermektedir. 

Dizilerde özellikle popüler kültüre ve gündelik yaşam pratiklerine ilişkin 

temsillerle tüketime yönlendiren bir özellik taşıyan bu kanaat üretimi, değer 

temsilindeki değişimde de etkilidir. Bu anlamda dizi karakterleri de birer kanaat 

üreticisi konumundadır ve dizi tutkunu izleyiciler bu karakterlerin düşüncelerini 

benimseyebildikleri gibi davranış biçimlerini de uygulayabilmektedirler. Bu kapsamda 

diziler; kitleleri, dolayısıyla da toplumu etkilemede kritik bir öneme sahiptir. Hall ve 

Whannel‟in Q. D. Leavise, Ortega y Gasset, George Orwell ve C. Wright Mills‟in de 

aralarında yer aldığı kitle kültürü eleştirmenlerinin görüşlerinden hareketle derledikleri 

kitle kültürünün işlevlerine yönelik eleştirileri şu biçimde sıralamaktadırlar (1964‟ten 

akt: Mutlu, 2016; 308-309): Bir avuç insanın elinde toplanan iktidar, kitle kültürünün 

inceltilmiş manipülasyon teknikleriyle sürdürülmektedir; kitle kültürü kitlesel olarak bir 

formüle göre üretilen ve yaratıcılığa yer vermeyen bir süreçtir; insanlar bu kültür 

nedeniyle toplumun katılımcıları yerine, başkalarının ürettiklerinin edilgin tüketicileri 

haline gelmişlerdir; kitle kültüründe medya bize yapay bir dünya görünümü sunar ve 

gerçeklik duygumuzu tanımlar, yaşantımızı basmakalıp yargılar şeklinde düzenler; kitle 

kültürü bizi birbirimize benzer hale getirir; kitle kültürü halk sanatını yok eder, popüler 

sanatın kökünü kurutur ve yüksek sanatı tehdit eder; medya kitle kültüründe 

gereksinimlerimizi ve arzularımızı tatmin etmektense sömürür; kitle kültürü vasatlığı 

överek sıradanlığı yüceltir; kitle kültürünün tanımlayıcı bir unsuru da kişilik kültürüdür 

ve kitle kamusal toplulukları yerinden ettikçe, hakiki bireyin yerini de kişilik kültü (yani 

insanın ne olduğunun, ne yapmış olduğunun değil, imajının, görünen yüzünün 

vurgulanması) alır; kitle kültürü ürünleri insanların gerçeklikten kaçmalarına imkan 

verir. Mutlu‟ya göre (2016; 101); „kaçış‟ kavramının, eğlenceye ve oyalanmaya yönelik 
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etkinliklerle bağlantılı olarak bu tür etkinlikleri küçümsemeye, aşağılamaya dayalı değer 

yargısını içermesine dair bir geçmişi, hatta yüzyıllar ötesine giden bir tarihi vardır. Leo 

Lowenthal‟in Pascal ve Montaigne‟in yazılarına ilişkin değerlendirmesinde, ciddi 

zihinsel etkinlikler ile bunun karşısında oyalanma, eğlenme ve rahatlamaya yönelik 

popüler kültür arasındaki ayrımın temelinde bu kavramın yattığını görürüz. Filmleri, 

dizi filmleri ve romanları birer tür olarak değerlendirdiğimizde bunların da birçok işlevi 

olduğunu öne sürmek mümkün hale gelir. Bu işlevlerin iyi ya da kötü sonuçlar 

doğurması mümkündür. Bu durum ideolojik olarak nereden bakıldığı ile ilintilidir. 

Örneğin, Chandler‟e göre (1997‟den akt. Özata Dirlikyapan, 2018; 36); türler, empati ve 

gerçeklerden kaçma gibi çeşitli duygusal hazlar verebilmektedirler. Bu durum da 

gerçeklikten ve olması muhtemel olan alternatiflerden „kaçış‟ ve mevcut olan ile var 

olanı sorgulamaksızın kabulleniş şeklinde kendisini göstermektedir. Böylelikle, egemen 

olan varlığını sürdürebilmektedir. Güllüoğlu‟na göre (2012; 85) toplumsal yargılar kitle 

iletişim araçları vasıtasıyla egemen sınıfın kendi düşünce sistemlerine göre 

biçimlendirilecek popüler kültür ürününe dönüştürülmekte; bir kısmı zaten geleneksel 

olması sebebiyle halkta bulunan bir bilinçle tekrar onlara sunulmaktadır. Bu durum da 

egemen sınıf tarafından iletilen mevcut toplumsal sisteme ve dünya düzeni ile uyumlu 

unsurların geleneksele ya da önceden var olana dayandırılarak haklılaştırıcı bir tutum 

içerisinde sunulmasına imkân tanıyarak toplumun geneli tarafından kabul görmesine 

neden olur. Bu sunum, var olan dünya düzeninin en iyisi olduğu ve değiştirilmesine ya 

da alternatiflerine gerek olmadığına ikna eden bir nitelikte gerçekleşmektedir. 

Televizyonun kitleleri ve onların içerisinde yer aldıkları toplumun kültürlerini 

etkileme gücü, ulaştığı kitlenin genişliği bakımından son derece fazladır. “Televizyon 

yayınları daha çok „tüm halka‟ yöneliktir. Bu yönüyle en popüler olan kitle iletişim 

aracıdır ve popüler kültürün yaygınlaşmasında en büyük paya sahip olan medya 

grubudur” (Geçer, 2015; 58). Televizyonun çok geniş kitleye ve hatta neredeyse tüm 
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halka ulaşabilir olmasının altında yatan neden Mutlu‟ya göre (2016; 93); televizyon 

izleme ediminin izleyiciden çok az fiziksel, duygusal, zihinsel veya mali çaba ya da 

yatırım talep etmesinden kaynaklanmasındandır. Bu nedenle de televizyon en „popüler‟ 

popüler kültür ürünleri ileticisi/aktarıcısı olarak değerlendirilebilir. “1989 yılından 

itibaren hayatımıza giren özel televizyon kuruluşları ile bu oluşum hızlanarak çoğalmış, 

bugün „dizi sektörü‟ olarak adlandırılan yeni bir sektör çıkmıştır” (Özertem, 2011; 1) ve 

bu sektör televizyonun işlevlerinden biri olan „eğlence‟ unsuruna ağırlıklı olarak yer 

vermesi nedeniyle önemlidir. “Televizyonda ısrarlı olarak popüler olan kültür 

malzemesinin kullanılması izleyicileri gündelik yaşamın sıradanlığından kurtarıp, 

onlara ünlülerin ve tanınmışların cilalı dünyasına girme olanağı sağlar. Bu dünya ün, 

eğlence ve keyif dünyasıdır” (Mutlu, 2016; 102). Dolayısıyla, televizyonda sıradanlığa 

yer verilmez ve bu durum uyarlama kapsamında düşünüldüğünde, sırf bu yanıyla bile 

ana kaynaktan farklılaşma gerçekleştirilir. Bu durumda televizyonun romana nazaran 

daha çok popüler kültür savunucusu ve aktarıcısı olduğunu savunabiliriz. 

Egemen söylem medyanın her alanında ve medyada yer bulan hemen hemen her 

türde kendisini göstermektedir. “Televizyon anlatısının genelinde olduğu gibi dizilerde 

de son söz her zaman egemen söylemindir” (Sarıalioğlu, 2010; 61). Bunun kaynağında 

yatan şey de kesinlikle medyadır.  “Televizyon, simgeleri genişleterek ya da 

genelleştirerek herkesin malı yapar. Bu yönü ile kişisel tecrübe ve düşünceleri azaltarak 

tek tip değer yaratması açısından eleştirilerin odağı olmuştur” (Geçer, 2015; 58). 

Televizyon ile iletilen kültürel simgelerin daha genel hale gelmesiyle birlikte her türden 

izleyicinin onda bir şeyler bulması ihtimali artmış olur. Bununla birlikte “[…] 

televizyon, aynı zamanda ticari bir işletme olduğu için „televizyona özgü bu türün‟ yani 

akışın şekillenmesinde izlenirlik en önemli belirleyicilerden biridir. İzlenirlik sırf akışın 

düzenlenmesinde etkili olmakla kalmaz, aynı zamanda akışta yer alan formatların 

(popülerlik, yani en çok izleyiciye cazip gelme nedeniyle) birbirlerine müdahale 
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etmesine de yol açabilir” (Mutlu, 2016; 246). Böylelikle de daha fazla izleyici kitlesine 

hitap edebilir ve bu durum televizyonda yayınlanan dizilerin izlenme oranlarının 

fazlalığını açıklamaya yardımcı olan unsurlardan birisidir. Batı‟ya göre (2011; 4); 

melodrama klişeleşen tür özellikleriyle, son yıllarda özellikle televizyon yapımlarında 

kendisine elverişli bir alan bulmuştur. Melodram formu; izleyiciyi kolay yoldan 

etkilemek üzere en kolay yollara başvuran, olağanüstü durumlar, olağanüstü rastlantılar, 

çapraşık olaylar düzenleyen, basit kaba çizgilerle karakter çizmeye kalkışan, ahlâk dersi 

veren özellikleriyle izleyicilerinin ilgisini çekmektedir. “Melodram formu kendisine has 

bir üslupla öncelikle, insanların duygularına seslenir, öyle ki abartılı bir biçimde 

duygulara yüklenir. Belirli kalıpları vardır. İzleyiciler bu kalıpları tekrar tekrar, biraz 

farklı olaylara uygulanmış olarak izlerler” (Batı, 2011; 5). Melodrama özellikleriyle 

televizyon dizileri, tıpkı diğer popüler kültür ürünleri gibi çok talep görür ve izleyicilere 

aşina oldukları mevcut toplumsal düzene ilişkin kalıpları sürekli olarak sunarak mevcut 

toplumsal düzenin sürdürülmesine katkı sağlarlar. “Melodram, sonunda toplumsal 

düzeni mutlak, iyi ve haklı gösterir: insanların pişmanlıkla doğru yola gelişlerini, 

duygusallığı ve ahlâksallığı abartarak örneklendirir” (Batı, 2011; 5). Böylelikle mevcut 

toplumsal düzen onaylanır ve alternatiflerinin aranmasının önemsizliği/gereksizliği 

vurgulanmış olur.  

Medya formlarının neredeyse tümünde olduğu gibi televizyon dizilerinin de bir 

popüler kültür taşıyıcısı ve aktarıcısı olduğunu söylemek mümkündür. “Yayınlanan 

televizyon dizilerinin büyük çoğunluğu da popüler kültüre hizmet etmektedir. Bireylere 

erişilmez hayatlar sunarak bir süreliğine olsa da kitleler arasındaki statü farkını geçici 

olarak kaldırmaktadır. Bireyler, zengin ve erişilmez insanların hayatlarına 

özendirilmektedir. Onlar gibi olmaya özenen toplum, popüler kültür ürünlerine 

yönelmektedir” (Oskay, 2005; 68-70). Bu durum da popüler kültür ürünlerinin popüler 

olma halini açıklayan bir şeydir. “Televizyon yayınlarının içeriğinin belirlenmesinde 
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izleyiciyi etkilemek, yayını izlemesini, takip etmesini ve duygusal bir bağ kurmasını 

sağlamak sistemin devamı açısında çok önemli ve gereklidir” (Yazıcı, 2019; 106). Bu 

nedenle de en çok talep gören unsurlar, konular ya da olaylar televizyon içeriklerinde 

kendisine yer bulmaktadır. Akçay‟a göre (2009; 272); 2000‟li yıllarda yerli yapımların 

sayısında yaşanan enflasyon ve buna bağlı olarak yayın akışında ayrılan zamanın 

artması televizyon dizilerini diğer türlere göre önemli kılmıştır. Hem özel 

televizyonların doğası gereği kâr güdüsüyle hareket emesi ve buna bağlı olarak rekabeti 

öncelemesi ile hem de yapım şirketlerinin dizilere yönelip, bunu hızlı bir şekilde 

endüstri olma yolunda kullanmaları, yaşanan dizi enflasyonunda yerli dramaların birçok 

alt türünün ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu alt türlerin en fazla rağbet gören, 

beğenilen ve başarılı olanları da edebiyat uyarlamaları olmuştur. “Televizyon kendi 

içeriğini oluşturma sürecinde esas olarak kendinden önceki medyaların içeriklerini 

kendisine uyarlayarak alır” (Mutlu, 2016; 245-246). Bu durum da televizyonun bir tür 

olarak uyarlama türler ile ilişkisel yakınlığını ortaya koymaktadır. Popüler türler 

arasındaki bu ilişkisel yakınlıktan kaynaklı olarak türler iç içe geçmiş ve bu durum da 

başta televizyon dizileri olmak üzere uyarlamaları beraberinde getirmiştir. “Norman 

Fairclough, karma-türlere giren metinlerin, kitle iletişim araçlarında yaygın olduğunu 

söyler. Bazı medya araçları daha fazla türsel çeşitliliği cesaretlendirebilir: Nicholas 

Abercrombie şöyle der: “Televizyonun, izleyiciye, her biri farklı türsel uzamlara sahip 

bir program akışı sunması, seyretme deneyiminde türün saflığını korumanın zor olduğu 

anlamına gelir” (1995‟ten akt. Dirlikyapan, 2018; 20). Bu durum da uyarlama türlerin 

orijinal metindeki ve/veya ana kaynaktaki halini tam anlamıyla koruyamayacağını ve 

mutlak bir değişim ya da farklılığın söz konusu olduğunu ispatlamaktadır. 

Kimi türlerin diğerlerine göre daha fazla çeşitlilik içermesi hali, dizinin bir tür 

olarak roman türüne göre daha fazla çeşitlilik içermesi durumunu da açıklığa 

kavuşturmakta ve bu durum türün saflığını koruyamamaktan kaynaklı olarak da 
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uyarlama farklılıklarını beraberinde getirmektedir. “Romanların sinemaya uyarlanması 

geçmişte olduğu gibi bugün de oldukça sık kullanılan bir kurmaca anlatı biçimidir. 

Kendisine sinemayı örnek alarak gelişen ve günümüzde ondan çok daha geniş kitlelere 

seslenmesi bakımından etkili bir form olan televizyon dizilerinde edebiyat eserlerinden 

esinlenme, dolaylı ya da doğrudan uyarlama, yazarların dizi senaryolarına imza atmaları 

gibi eğilimler Türk televizyonlarında son dönemde dikkat çekici hale gelmiştir” 

(Sarıalioğlu, 2010; 68-69). Bu durum da uyarlama yapımların sayısının artması ile 

sonuçlanmaktadır. “Film endüstrisinin tüketiciyi hoşnut etme arzusu ve tüketicinin 

ilgisini cezbetme gereksinimi, izleyicinin gerçekten görmek istediği film türlerini 

belirleyebilmesini sağlayan bir mekanizma olarak görüldü” (Altman, 1984‟ten akt. 

Özata Dirlikyapan 2018; 152). Bu durum gerçekten böyle olabilir mi ya da bu şekilde 

mi işlemektedir? Gerçekten de popüler kültür ürünü olarak değerlendirilen film ve 

diziler ya da romanlar izleyicinin talep ettiği biçimde mi dönüşüm geçirmektedir? 

Popüler kültürün yaptığı şey aslında tam olarak bu: izleyicisinde daha fazla haz 

oluşturmak, zaten başarısını da buna borçludur. Ancak, o zaman mevcut sistem ve 

toplumsal düzen ile uyumlu belli ideolojilerin dizilerdeki yansımasını -bir ideolojik 

fikrin doğru olan ya da olması gereken veya alternatifleri arasında en iyisiymiş gibi 

dayatılması, sinsice bir karaktere ya da bir olaya yerleştirilmesi- nereye koyacağız? Bu 

kapsamda yer alan “[…] dizi uyarlamalarını değerlendirirken metinden ziyade öncelikle 

popüler izleyicinin beklentilerini, yapımcıların da bu beklentiyi ne oranda dikkate 

aldığını göz önünde bulundurmak gerekir. Bu anlamda dizi uyarlamalarının amacı 

izleyiciye sağlam bir hikâye sunmak değil, onun beğenisi doğrultusunda edebi metni 

yeniden şekillendirmektir” (Olpak Koç, 2017; 370). Jim ve Werndly‟nin vurguladığı 

gibi (2002; 104); dizilerin anlatımda kullandıkları öğelerin yanı sıra veya bunların bir 

sonucu olarak, söylemleri de türsel bir özellik olarak sürekli tekrarlanmaktadır. 

Televizyon dizilerinin her türü -polisiye, tarih, durum komedisi, uyarlama vb.- cinsiyet, 
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yaş, etnisite, sosyal sınıf ve cinsellik gibi konularda egemen söylemlerin temsilcileridir. 

Sadece bu yönüyle bile diziler, tür olarak romanlardan daha fazla egemen söyleme 

uyum sağlamak durumundadır. Bu durum da uyarlamalar ile birlikte dizi içeriklerinde 

elle tutulur bir değişimin yaşanmadığını ispatlamaktadır. “Medya aracılığı ile 

oluşturulan ve basın-yayım yolu ile gelişen popüler kültür, çoğunlukla magazin ve 

popülarite (halk tarafından rağbet görme) ile sınırlı olan tek düze kültür olarak da 

nitelendirilir” (Geçer, 2015; 36). Benzer biçimde bir düşünceye sahip olan Nicholas 

Abercrombie ise (1996‟dan akt. Özata Dirlikyapan, 2018; 28); “Televizyon yapımcıları 

tür uzlaşımlarını sömürmeyi amaçlarlar […] Bunun […] ekonomik bir anlamı vardır. 

Setler, sahne eşyaları ve kostümler defalarca kullanılabilir. Sürümden kazandıran star, 

yazar, yönetmen ve teknisyen ekipleri kurulabilir, der. Ardından ekler: Türler, 

programları bir tür içinde görmeye alışan sadık izleyiciler yaratılmasına ve bu 

izleyicilerin muhafaza edilmesine izin verirler. Türler „talebi kontrol eden bir araç‟ 

olarak görülebilir. Türlerin görece sabitliği, yapımcıların izleyici beklentilerini tatmin 

etmesini sağlar.” Ancak uyarlama yapılırken yalnızca izleyici beklentilerinin göz 

önünde bulundurulduğu ve ana kaynaktan bu çerçevede bir farklılaşmanın 

gerçekleştiğini savunmak eksik ve hatalı bir yaklaşım olacaktır. Bu kapsamda 

uyarlamalarda sırf izleyici beklentilerini karşılıyor diye mevcut sistemin devamlılığını 

ve sürekliliğini zedeleyecek bir biçimde popüler kültür ile ters düşecek bir 

farklılaşmanın olması söz konusu değildir. “20. yüzyıldaki popüler kültür tartışmalarına 

baktığımızda ise, popüler kültürün halkın ilgi ve tecrübelerini yansıttıkları özgür ifade 

ortamları mı, yoksa yönetici güç odakları tarafından empoze edilen bir sosyal kontrol 

biçimi mi olduğu üzerinde sıkça durulduğunu görmekteyiz” (Güllüoğlu, 2012; 84).  Bu 

tip tartışmalar ancak „televizyonda veya internette yayınlanan dizilerin ya da sinemada 

gösterime giren macera, aşk ve seks motifli filmlerin geniş kitleler tarafından 

seyredilmesi bu ürünlerin popüler bilinci ve popüler kültürü doğru olarak yansıttıklarını 
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mı gösterir?‟, ya da „kitle iletişim araçları gerçekten de halkın istediğini ve 

beklentilerini mi yansıtmaktadır?‟ gibi sorular etrafında yürütüldüğü ölçüde faydalı ve 

anlamlı olabilmekte ve uygun yanıtlar bulunabilmektedir. Bunun haricinde yürütülen 

tartışmalarda ya da öne sürülen görüşlerde ve özellikle de uyarlamalarda gerçekleştirilen 

değişikliklerde izleyici beklentilerinin bu yönde savunması bir tür kılıf olarak 

kullanılmaktan öteye geçemez. 

 

1.1.3. Sinema 

Sinema ile edebiyat arasında benzerlikler olduğu gibi farklı noktalar da 

bulunmaktadır. “Öncelikle sinema, yaratılış ve seyirci tarafından seyredilmesi, 

tüketilmesi süreçlerinde edebiyattan farklı olarak kitlesel bir sanattır. Ayrıca, bu 

kitlesellik, onun popüler kültür belirlenimine daha kolay girmesine neden olurken, onu 

kapitalizmin en çok kâr getiren sanat dalı yapar. Popülerliğiyle dünyanın her ucuna 

kadar ulaşması, ürettiği yıldızlarla reklam piyasasında da etken olmasıyla edebiyattan 

ayrılır” (Sayın, 2005; 6). Aynı zamanda, her ikisi de popüler türler kategorisinde yer 

alsa bile, filmlerin romanlara göre daha kitlesel bir tür olduğu söylenebilir; bu da 

sinema ile edebiyat arasındaki farklılıklardandır. 

Egemen sistemin devamlılığı nihai amaç olduğundan, kitlesel türlerin genel 

anlamda egemen söylemle ve mevcut toplumsal düzenle daha uyumlu olduğunu 

savunabiliriz. Bu çerçevede düşünüldüğünde, uyarlamalar; kitlesel olma boyutuna göre 

egemen söylem ve mevcut toplumsal düzene uygun bir biçimde ya da tam tersi bir 

yönde ana kaynaktan farklılaşabilir ve değişimden geçerek yeni bir bakış açısına 

bürünebilir. Kitlesel türlerin çoğunlukla egemen sınıf çıkarlarının birer savunucusu 

olma işlevi gördüğünü ifade edebilir ve uyarlamaların da bu bağlamda 
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farklılaşabileceğini söyleyebiliriz. “Sinema dili ile edebiyat dilinin kendine özgülüğü, 

her zaman için uyarlamayı zorlaştırmıştır. Film retoriği yani sinemanın dili filmin 

hikâyesinden bambaşkadır. Bir filmin anlaşılmasında esas nokta içerik ile film 

arasındaki ilgidir. Edebiyatın anlatım teorisi ise ifade ile hikâye arasındaki ayrışmadır” 

(Mencütekin, 2010‟dan akt. Koç, 2017; 369). Ancak ana kaynak romanın genel duruşu 

ile bakış açısının uyarlama kapsamında yeniden ve karşıt bir biçimde yorumlanması, 

sanatsal hoşgörünün sınırlarını aşmakta ve bu durum uyarlama biçimlerinde kabul 

edilemeyecek bir başkalaşma olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda aslından 

farklılaşan uyarlama biçimleri genel anlamda eleştirilmeye ve suçlamaların odağı 

olmaya mahkûmdur. Bundan kaynaklı olarak da uyarlama yöntemleri/biçimleri genel 

anlamda sorunlu bir alan olarak görülmektedir. “Türk sinemasında başlangıcından 

bugüne kadar sürdürülen bu uyarlama yöntemi için değişik adlar kullanılmıştır; 

kopyacılık, taklitçilik, kleptomani gibi. Ve bu yüzden Türk sineması, Türk sinemasında 

çalışanlar ağır şekilde suçlanılmıştır” (Scognamillo, 1973; 61). “Temanın seçiminde ve 

işlenerek senaryo haline getirilmesinde sinemacının kendi eğilimleri ve istekleri yanında 

yapımevlerinin baskısı, toplumsal ve ekonomik koşullar, seyircinin şartlanması ve 

eğilimleri de rol oynamaktadır. Sinema bir endüstriye dayanmaktadır” (Onaran, 

1986‟dan akt. Can ve Uğurlu, 2010; 78). Bu endüstrinin işleyişini sağlayabilmek için 

mevcut sistemin sürekliliğine ve devamlılığına ihtiyaç vardır. Bu nedenle, yalnızca 

sinema endüstrisinin değil tüm dizi film endüstrilerinin ve bunların yayınlandığı 

mecralar olan televizyon ve internetin de mevcut sistemin işleyişine uygun unsurlara yer 

vermesi zaruridir. Dolayısıyla, bir zorunluluk olmasa da, ana kaynakta mevcut sistemi 

eleştiren ve/veya sisteme alternatifler sunan bir yapı bulunuyorsa; uyarlama yapımlar –

televizyon dizileri, internet dizileri veya filmler- kitlesellik boyutlarına göre bu 

kapsamda farklılaşarak sürece katkı sağlamak durumunda olabilirler. Bu durum da 
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uyarlama farklılıklarını ve bu kapsamda gelişen tartışmaları yaratan durumlardan 

birisidir. 

Sinemanın kendisine kaynak olarak aldığı roman ise içerik bakımından farklı 

biçimlerde değerlendirilmeye ve tanımlanmaya açık bir türdür. Popüler türler arasında 

değerlendirilen sinema ve romanın ortak amacı ticari fayda sağlamaktır ve türler arası 

uyarlama çerçevesinde de bu ortak amaç etrafında hareket edilir. Sinema ilk yıllarından 

itibaren edebiyat ile yakın ilişki içerisinde olmuştur. André Bazin‟in (1995; 113); ilk 

sinemacılar için söylediği “[…] çağın popüler edebiyatından etkilendiler; nitekim bu 

edebiyata yüce Fantomas‟yla perdenin başyapıtlarından biri borçlanıldı. Film gerçek ve 

büyük bir halk edebiyatının koşullarını yeniden yansıtıyordu; panayır tiyatrosunun ya da 

tefrika romanın alçak gönüllü ve horlanan biçimlerine dudak bükmüyordu” şeklindeki 

ifadelerinden de anlaşılabileceği gibi sinema, popüler edebiyattan ilk yıllardan itibaren 

yararlanmıştır. Arslantepe‟ye göre (2009; 130-141); sinema filmi çekme işine süreklilik 

getiren Muhsin Ertuğrul ile uyarlama bir yöntem olarak sinemamıza yerleşmiştir. 

Muhsin Ertuğrul‟un filmlerine gene olarak bakıldığında halka yönelik, popüler bir 

anlayışa sahip olduğu görülmektedir. Türk sineması başlangıçta popüler sahne 

oyunlarını filme çekmiştir. Muhsin Ertuğrul da bu tutumu sürdürmüştür. Muhsin 

Ertuğrul ilgi çekecek, tanınmış romanları sinemaya uyarlamıştır. 

İlk çalışmalara bakıldığında, sahnede başarılı olan operetlerin sinemaya 

uyarlandığı görülmektedir. Sessiz sinema döneminde operet tarzındaki oyunların filme 

çekilmesi sadece o oyunların popülerliğinden yararlanmak olduğunu bize 

göstermektedir. Bu bağlamda genel eğilim popüler olanın sinemaya taşınmasıdır ve 

sonuç itibariyle, Türk sineması ünlü romanların başarısından yararlanmıştır. Popüler 

yapımların –özellikle romanlar- sinemada kullanılarak seyirci/izlenme garantisini 

sağlamayı amaçladığı savunulabilir. Popüler romanların film uyarlamalarında tercih 
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edilme gerekçelerinden bir diğeri de ekonomik, yani ticari nedenlerdir. Bu kapsamda 

“[…] sinema, popüler romanın sahip olduğu reklam gücünden yararlanmaktadır, 

böylece zaten var olan popülaritenin üzerine kendi filmsel reklam gücünü de ekleyerek 

amaçladığı ticari başarıyı yakalayabilmektedir” (Sivas, 2005; 56). Bu durum hâlihazırda 

medya endüstrisinde var olan ticari kaygıların uyarlamalar kapsamındaki bir tezahürü 

olarak değerlendirilebilir. Lawrence Grossberg ve arkadaşlarına göre (2006; 99); medya 

endüstrisinin işleyişini, para, ekonomik düzen ve kâr kavramları olmadan 

açıklayabilmek mümkün değildir. Medyanın önemli bir kesimini, medya alanına büyük 

yatırımlar yapan ve kapitalist ekonominin gerekleri doğrultusunda kârlarını maksimize 

etmek için birer piyasa aktörü olarak hareket eden şirketler oluşturmaktadır. Bu 

durumda, medyanın ve medya ürünlerinin/yapımlarının ekonomik/ticari çıkarlara 

dayandığını söylemek mümkündür. Bal‟a göre (2018; 177-178); kitle iletişim araçları 

çok zengin kişilerin (veya şirketlerin) mülkiyetinde bulunan kâr amaçlı işletmelerdir; bu 

işletmelerin başlıca gelir kaynağı, yine kâr amacı taşıyan ve reklamların destekleyici bir 

satış ortamında sunulmasını isteyen reklam verenlerdir. Medya, hükümete ve büyük 

şirketlere haber kaynağı olarak da bağımlıdır. Verimliliğin ve siyasal gerekçelerin yanı 

sıra sık sık örtüşen çıkarlar da hükümet, büyük medya kuruluşları ve diğer büyük iş 

şirketleri arasında belli bir dayanışmanın bulunmasına yol açar. Ayrıca hükümet ve 

medya dışı şirketler, reklam vermeme, TV yayın ruhsatını iptal etme, hakaret davaları 

açma ve dolaylı veya dolaysız olarak başka bir saldırıda bulunma tehdidiyle medya 

üzerinde kolaylıkla baskı uygulayacak konuma ve servete sahiptirler. Genel kapsamda 

medya endüstrileri eğer yayın hayatlarına devam etmek istiyorlarsa, egemen söylemler 

etrafında şekillenmekle yükümlüdürler. Uyarlama türler bu durumu gözler önüne 

sermekte tabir-i caizse „bulunmaz nimet‟ görevi üstlenmektedir. Çünkü edebiyatın, yani 

roman türünün ve yazarın bu biçimde bağımlılığı medya sektörüne ve medya 

sahiplerine göre daha azdır. “Ticari olarak roman, sinema filmleri ve televizyon hiçbir 
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zaman olmadığı kadar iç içe geçmiştir” (Monaco, 2021; 251). Dolayısıyla, genelde 

sinema özelde filmler için geçerli olan unsurlar çoğunlukla genelde televizyon ve hatta 

internet özelde de televizyon dizileri ve internet dizileri için de geçerlidir. Tıpkı 

televizyonda dizilerde olduğu gibi sinemada da filmlerde edebiyattan sıklıkla 

faydalanılmıştır; burada esas vurgu „popüler‟ edebiyattır. Çünkü tüm bu türler genel 

olarak ekonomik/ticari kaygı ile hareket etmekte ve mevcut dünya düzeni ile mevcut 

toplumsal sistemin sürdürülmesine ve devamlılığına hizmet ederek çoğunlukla o yönde 

şekillenmeye açık yapıtlardır. 

 

1.1.4. Ġnternet Dizileri 

Teknolojik ve tarihsel gelişimin bir getirisi olarak televizyonda yer alan dizi 

filmler internet platformlarında da yer almaya başlamıştır. Böylelikle televizyon 

yayıncılığı yeni medya döneminde önemli bir dönüşüm sürecine girmiştir. Ergüney‟e 

göre (2017; 52); televizyon kuruluşlarının yeni medya platformları üzerinden içerik 

paylaşmaya başlaması ile birlikte, televizyon ile internet arasında bir yöndeşme 

(yakınsama) yaşanmıştır. 

Bir televizyon program türü olan diziler, internet kullanım oranlarının artmasıyla 

birlikte internet ortamından da izlenmeye başlanmış ve yalnızca internet platformlarına 

özgü diziler ortaya çıkmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, televizyon ve internet 

arasında yaşanan yöndeşme; önce televizyon dizilerinin internet ve bilgisayar 

ortamlarında yayınlanmasını ardından da yalnızca internet platformlarında yayınlanan 

internet dizilerinin ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir. “Bugün içinde var olmaya 

çabaladığımız dünya, birbirine bağlı bilgisayar ağları ile bir bütün olarak değişim 

geçirmektedir. Yaşanan değişimin teknolojik dinamosu, son otuz yılda büyük bir ivme 
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ile kendisini sürekli güçlendiren ve sürekli yenileyen internet ve bilgisayar 

teknolojisidir” (Dağtaş ve Dağtaş, 2019; 339). Bu durum birçok değişimi ve dönüşümü 

de beraberinde getirmiştir. Özellikle “son yıllarda dijital teknolojilerde yaşanan 

gelişmeler insanların izleme alışkanlıklarını da değiştirmiş bulunmaktadır” (Çağıl ve 

Kara, 2019; 8). Bu durum televizyon kanallarının internet web sitelerinin oluşmaya 

başlamasıyla televizyonda yayınlanan içeriklerin söz konusu web siteleri aracılığıyla 

internete taşınmasını beraberinde getirmiştir. Ergüney‟e göre (2017; 54); 2000‟li yılların 

başlarında yaygınlaşan ve gelişen internet teknolojisinin bir sonucu olarak diziler 

televizyon ekranının yanı sıra, ulusal televizyon kuruluşlarının internet sitelerinden de 

yayınlanmaya başlamıştır. Deloitte Ağustos 2014 Raporu‟ndaki verilere göre; “artan 

elektronik ürün sahipliğinin yanı sıra internet penetrasyonundaki hızlı yükseliş; eğlence 

programlarının, haber programlarının ve dizilerin sadece televizyondan değil, 

bilgisayarlardan ve mobil cihazlardan da izlenme oranlarında yükselişe yol açmıştır.” 

(Özertem, 2014; 6). Hatta yalnızca internet dizilerine özgü platformlar dahi oluşmaya 

başlamıştır. Teknolojinin gelişimiyle birlikte izleyici tercihlerinin internet ve bilgisayar 

ortamlarına kaymasının ardından dizilere yönelik talebin de sürekli olarak artması, dizi 

üreten internet platformlarının oluşumunu teşvik etmiştir. 

Yayınlanan programlar arasında en çok izlenen yapımlardan olan diziler; dijital 

internet platformları ile televizyon arasındaki rekabetin ortak noktasını oluşturmaktadır. 

“Sürelerinin daha kısa olması, dilenilen yerde dilenilen dakikada izlenilebilmesi dijital 

platformda yayınlanan dizilerin televizyon dizilerinden ayrıldığı temel noktalarıdır” 

(Çağıl ve Kara, 2019; 10). Ancak televizyon dizileri de tıpkı internet dizileri gibi gerek 

yayınlandığı kanalın web sitesinde gerekse dijital platformlarda yayınlandığı için yine 

internet dizileri gibi istenilen anda izlenilebilmektedir. Bu nedenle, televizyon dizileri 

ile internet dizileri arasında bu ayrımın yapılması ve bu ayrımın ne derece geçerli 

olduğu tartışmalıdır. Ergüney‟e göre (2017; 55); son zamanlarda televizyon dizilerinin 
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internette yayınlanmasının yanı sıra tamamen internet mecrasına özel yapımlar (diziler) 

da ortaya çıkmıştır. Bir başka deyişle, internet dizileri televizyon dizilerinin basit bir 

şekilde doğrudan internet üzerinden yayınlanan versiyonları değil, yeni medya ortamı 

ve izleyicileri için özel olarak üretilen, internet üzerinden yayınlanan içeriklerdir. 

20. yüzyılın son çeyreğine damgasını vuran ve bir devrim olarak nitelendirilen 

internet teknolojilerinde ortaya çıkan hızlı gelişmeler de izleyicilerin izleme pratiklerini 

değiştirerek internet dizilerinin oluşumuna katkı sağlamıştır. Yine Ergüney‟e göre 

(2017; 55); medya kullanım alışkanlıklarının hızla değiştiği bir dünyada internete özgü 

diziler bu değişime öncülük etmektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak internet kullanım 

imkânları artmış ve bireylerin interneti tercih etme oranları da hızla yükselmiştir. 

Deloitte Ağustos 2014 Raporu‟na göre (Özertem, 2014; 6); 2008-2012 yılları arasında 

Türkiye‟nin günlük ortalama televizyon izleme süresi %10‟luk bir düşüşle 4,4 saatten 

3,9 saate gerilemiştir. Bu düşüsün önemli nedenleri arasında artan internet erişimi ve 

buna paralel olarak hızla yükselen çevrimiçi (online) video izleme oranının etkili olduğu 

düşünülmektedir. Aynı zamanda Comscore verilerine göre aynı zaman dilimi içerisinde 

çevrimiçi (online) video izleme süresinin ayda 10 saatin altındaki seviyelerden ayda 20 

saatin üzerine çıktığı tahmin edilmektedir. 2017 yılı BTK verilerine göre ise; 2016 yılı 

sonunda 10,5 milyonu sabit abone, 51,7 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 62,2 

milyon geniş bant internet abone sayısına ulaşılarak bir önceki yıla göre %28,1‟lik bir 

artış yaşandığı tespit edilmiştir. Bu artıştaki en büyük payda, yaklaşık %34,8 artan 

mobil cepten internet kullanıcıları yer alırken, yaklaşık %18,1‟lik bir oranla diğer bir 

artış da gerçekleşmiştir. İnternet, “[…] dijital çağın en çok kullanılan, en gerekli ve 

vazgeçilmez görülen teknolojik kitle iletişim aracıdır” (Asiltürk, 2019; 26). Televizyon 

dizilerinden internet dizilerine kayışın altında yatan nedenlerden birisi de izleyicilerin 

bilgisayar, dolayısıyla da internete yönelik tercihlerindeki artıştır ve bu durumu bir arz-

talep meselesi olarak değerlendirilebilir. 
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Toplumsal düzlemde popüler kültüre yönelik bakış açısı da tercih edilirlik 

bakımından son derece önemlidir. Bu durum Geçer‟e göre (2015; 30); bazılarının 

popüler kültüre nitelik ve nicelik açısından bakarak nicelik ve nitelik arasında bir ters 

oran olduğunu veya nüfusun çoğunluğu tarafından tüketildiği için, popüler kültürün 

nitelikten yani kaliteden uzak olduğunu savunmaları ile sonuçlanmaktadır. Mutlu‟ya 

göre (2016; 104); bu karşıtlık esasında popülerliğin nitelikli olma kriteri ile 

uyumsuzluğu görüşünden temellenmektedir. Bu çerçevede, günümüzde sayıca fazla 

olmasından kaynaklı olarak kalite kapsamında düşük olduğu savunulan televizyon 

dizileri karşısında bir güç olarak ortaya çıkan ve yoğun talep gören internet dizileri yer 

almaya başlamıştır. İnternet dizileri de tıpkı televizyon dizileri gibi sıklıkla popüler 

edebiyat türlerinden faydalanmaktadır. 

Popüler romanın sahip olduğu reklam gücünden yararlanılmakta ve popüler 

romanın hâlihazırda sahip olduğu popülaritesini hem reklam olanakları hem de sosyal 

medyanın gücü ile birleştirerek ticari başarısını garanti altına almayı hedeflemektedir. 

Horkheimer‟ın tabiriyle (2005; 500); „kendini sanat gibi gösterme‟ durumu günümüzde 

de varlığını sürdüren edebiyat uyarlaması dizilerde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. 

Orijinal eserlerin adları bu sanat „esintisini‟ yaratmak için kullanılmakta, içerik 

uyarlama dizinin kendine özgü kurallarına ve mali hesaplarına göre düzenlenmektedir, 

bu durum da uyarlama farklılıklarını beraberinde getirmektedir. “Sanat böylelikle ikinci 

duruma düşer. Çünkü önemli olan siyasal amaçlardır; eserin estetik niteliği sorusu 

önemsiz kılındığı sürece ikincildir. Bu yüzden bayağı sanat gibi estetik açıdan ikincil 

sanat anlayışı da ilginçleşir, zira toplumsal değere sahiptirler. Onu, daha fazla insan 

okur ve ideolojik niteliği vardır” (Zimmermann, 2001; 12). Çelenk‟e göre de (2010; 27), 

televizyonun karakteristik özelliği olarak kabul edilen birçok unsur değişmiştir. Her 

şeyden önce internet üzerinden çevrimiçi (online) televizyon izleme sayesinde, dizi 

formundaki programları izlemenin ertelenmiş ve kesintili hazzı, yepyeni bir deneyimin 
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de konusu olmuştur ve buna ulaşabilmek için tek gereksinim internet erişimi de olan iyi 

bir bilgisayara sahip olmaktır. Ona göre, yabancı dizilere yönelik artan izleyici ilgisi, 

yerli dizilerin teknik alanda kat ettikleri mesafeyi tematik olarak da kat etmeye ve 

masalsılıktan sıyrılmaya zorlanacak gibi görünmektedir. Bunun aksine, internet 

dizilerinde de tıpkı televizyon dizilerinde olduğu gibi masalsı anlatımın devamlılığı söz 

konusudur, çünkü esas mesele politik ve ideolojik unsurların mevcut sistemin 

devamlılığını tehdit ediyor oluşudur. Bu durum da çoğu zaman sunulmaz veya sunulsa 

da bir masalsılığın ardında gizlenir; tıpkı bir yasak aşk gibi. Yılmaz‟a göre (2014; 20); 

yasak aşk, içinde bulunulan toplumun norm ve değerlerine uymayan ilişki türüdür. 

Bundan kaynaklı olarak da yasak aşkın egemen sistem ve mevcut toplumsal düzen 

savunucusu olan medya formlarında birtakım değişim ve düzenlemelerden geçmesi 

şartıyla sunulması mümkündür. Aksoy ve Narmanlı‟ya göre (2019; 551); dizilerin temel 

öykülerine bakıldığında, pek çoğunun öykü yapısının kurulması ve çatışmaların 

biçimlendirilmesinde, aşk temasını merkeze yerleştirdiği ve günümüzde de bu durumun 

varlığını koruduğu söylenebilir. Her ne kadar öyle olduğu öne sürülse de, internet 

dizilerinin kalite kapsamında televizyon dizilerinden daha iyi bir konumda olup 

olmadığı hususu hâlâ tartışmalıdır. Oysa internet dizilerinin televizyon dizileri 

karşısında genel olarak kabul gören kalite ayrımını kendi tanıtımlarında kullanarak 

izlenme oranlarını artırmayı amaçladıkları son derece açıktır. Aynı zamanda 

“teknolojideki gelişmelerin –ya da kültürün materyal öğelerindeki gelişmelerin- yönünü 

ve sınırını belirleyen toplumsal yapının kendi içindeki egemen sınıf ya da kümelerin 

ayrıcalıklı konumlarını korumak konusundaki örgütlenme ve bilinçli siyasal eylemde 

bulunma yetenek ve olanakları bakımından, bağımlı konumdaki sınıf ve kümelerden kat 

kat üstün durumda olmalarıdır” (Oskay, 2017; 33). Bundan dolayı da teknolojik 

gelişmelerin bir getirisi olarak internet ve internet dizileri kullanıcılarına ve 

izleyicilerine mevcut sistemin devamlılığı ya da egemen sınıfın çıkarları ile tezatlık 
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oluşturacak unsurlar sunamaz. Bu durum yalnızca büyük bir yanılgıdan ibarettir. 

“Medya da kendi içinde bir örnekliğe zorlanır” (Horkheimer ve Adorno, 2010; 166). 

Dolayısıyla, her türden medya türünün birbirinden radikal kapsamda farklılaşması söz 

konusu değildir. Uyarlamada yer alan ana kaynak bir medya türü olmadığından, bir 

örnekliğin dışına çıkabilmektedir. Ancak uyarlama ana kaynaktan 

farklılıklar/değişiklikler yapılarak gerçekleştirilerek yine bir medya türü olan uyarlama 

diziye dönüştürülür ve bu bir örneklik kapsamına dâhil olmaya zorlanır. Oskay‟a göre 

(2019; 438-439); ayrıca yayın politikasına ilişkin kararlar, verili toplumsal sistem içinde 

yatırımlanmış çıkarlara, siyasal yaşamdaki olgulara göre değişen gereksinimlere, 

toplumda var olan çeşitli kurumların çeşitli gereksinimlerine göre alınmakta 

olduğundan, kitle iletişimi araçlarının yürüttüğü iletişim alanında mutlak anlamda tutarlı 

bir politika izlenmesi de doğru görülmemekte, istenmemektedir, fakat bütün bu 

dağınıklığa ve rijit bir yapılanmışlığın bulunmamasına rağmen, kitle iletişimi araçlarının 

yaptığı yayınların iletişimsel etkileri, var olan toplumun temel isteklerine çoğunlukla 

denk düşmektedir. Dolayısıyla, her ne kadar tek bir dünya görüşünü, düzeni ya da 

sistemi mutlak doğru kabul eden yayınların yapılması etik bulunmasa da yayınların 

izleyici beklentilerine göre oluşturulduğu iddiasının arkasına sığınılarak mevcut 

sistemin ve toplumsal düzenin devamlılığına hizmet eden içerikler yapılmaktadır. Kartal 

Çidamlı‟nın belirttiği gibi: “Ortalıktaki tüm dijital platformlar ve kanallar aslında aynı 

patronajın değişik mecralarıdır. Bunu akılda tutmak önemlidir” (akt. Çağıl ve Kara, 

2019; 15). Murat Düzgünoğlu ise (akt. Çağıl ve Kara, 2019; 15); dizilerin ortalama bir 

kitleye seslendiğini, sadece yayınlandığı mecranın farklı olduğunu, teknik olarak 

internet dizilerinin daha kaliteli olduğunu belirtmektedir. Dizi sektörünün dijital 

platformlar ve internet dizi türleri ile bambaşka bir boyuta ulaştığından ve mevcut 

sistemin eleştirisini yapabileceği bir ortamın oluştuğundan söz etmek oldukça iddialı ve 

bir taraftan da hatalı bir yaklaşım olacaktır. Hatta “gelişmelerin çok daha ilginç yanı, 
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popüler kültürün oluşumunun sistem için öneminin anlaşılması ve egemen sınıfın 

progressive kesimlerinin bu oluşumu bilinçli bir biçimde desteklemiş oluşudur” (Oskay, 

2017; 237). Bu durum da popüler kültür ürünlerinin yayınlandıkları platformlardan çok 

içeriklerinin önemini ortaya koymaktadır. Çünkü bu tip gelişmelerin yönünü belirleyen 

de yine egemen sınıf ve onların çıkarlarına hizmet eden mevcut toplumsal düzen ve 

sistemdir. Çidamlı ve Düzgünoğlu‟nun da açıkça belirttiği gibi (akt. Çağıl ve Kara, 

2019; 15); yalnızca kitleler değişmemiştir ve bu durum, tıpkı kitlelerin değişmediği gibi 

içeriklerin de benzer bir yapıyı içerisinde barındırdığı yorumunu yapmamızı 

sağlamaktadır. Aynı zamanda, yine bu durum, yalnızca mevcut sistemin devamlılığını 

sürdürebilmesinin, sürekliliğini sağlayabilmesinin başka platformlardaki tezahürleri 

şeklinde yorumlanabilir. Popüler kültürün içerimlerinin büyük çoğunluğu dijital internet 

dizilerinde de varlığını korumaktadır, diyebiliriz. Sonuç olarak, televizyon dizileri ile 

dijital internet dizileri arasındaki farklılığın dijital internet dizilerinin televizyon 

dizilerinin aksine ideolojik boyutu yansıtabilecek veya farklı bir biçimde sunabilecek 

kapasitede olmadığını söylemek mümkündür. Popüler kültürü sunuş biçimleri açısından 

dijital internet dizilerinin televizyon dizilerinden ayrıldığını da söyleyemeyiz. Diziler 

hangi tür ya da hangi platformda olursa olsun çoğunlukla mevcut düzenin devamlılığını 

sağlamaya hizmet etmekte olup sanıldığının aksine bu boyutta birbirlerinden 

farklılaşmamaktadırlar. Farklılaştıkları nokta izleyici alışkanlıklarının değişmesi ve 

kalite kapsamının ötesine geçememektedir. Bu nedenle iki dizi türü arasında popüler 

kültür değerlendirmesi yapılırken iki tür de aynı kategoride ele alınmalıdır. 

Kalite hususunda televizyon dizileri ile internet dizileri arasında ayrım yapmanın 

anlamsız olduğu gibi sansür konusunda da internetin daha özgürlükçü bir ortam 

sunduğunu savunmak yalnızca bir yanılsamadan ibarettir. Çünkü internet dizileri 

üretenler ve bunları izleyicilere sunan yayın organları ile televizyona yayın yapan yayın 

organları aynıdır. Aynı zamanda internet dizi ekibinde yer alanlar da televizyon dizi 
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ekibinde yer almış ve dolayısıyla sonrasında da yer alacak olması muhtemel kişilerden 

oluşmaktadır. Hal böyle olunca, internet dizilerine sansür, denetleme veya düzenleme 

uygulanmıyor oluşu
11

, internet dizilerinde mutlak bir özgürlük olacağı anlamını 

taşıyamaz. Bu bağlamda da tıpkı televizyon dizilerinde olduğu gibi, internet dizilerinde 

de mevcut sistemin devamlılığını ve sürekliliğini tehdit eden unsurlara yer verilmemesi 

durumu mevcuttur. Bu kapsamda uyarlamanın dönüştürülmesi, farklılaştırılması ve 

yerine daha önce televizyon dizileri ile de inşa edilmiş ve yerleştirilmiş olan toplumsal 

genel kabuller kapsamında yer alan ataerkil dünya düzeni ve erkek egemen toplum 

yapısı ve kapitalist sistem gibi egemen söyleme ait unsurların yerleştirilmesi söz 

konusudur. Bu çerçevede değerlendirildiğinde internetin televizyona nazaran daha 

özgür bir alan sağladığı savı geçerliliğini sürdürmekle birlikte, mevcut ve egemen 

sistem eleştirisi yapılmasının gerektiği durumlar için aynı yorum yapılamamakta ve 

dizilerin -ister televizyon dizisi isterse internet dizisi olsun- çoğunlukla ataerkil dünya 

düzeni, erkek egemen ideoloji ve kapitalist sistem kapsamında benzer unsurları tekrar 

ettiği ve genel olarak bunların dışına çıkamadığı görülmektedir. 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 

İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun‟da öngörülen denetleme kriterlerine göre denetim 

sisteminin internet üzerinden yapılan yayınları denetlemek üzerine kurulmadığı ve internet dizilerinin 

RTÜK‟ün yetki alanına girmediği açıkça görülmektedir. Bkz: 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5651.pdf , (Erişim Tarihi: 12.05.2022). 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5651.pdf
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2. POPÜLER KÜLTÜR 

2.1. Bir Kavram Olarak Kültür, Popüler Kültür ve Kitle 

Kültürü 

Popüler kültür kavramını anlamak için birçok farklı tanımlamadan 

faydalanmak ve kapsam gereği en uygun tanımlamayı seçmek önemlidir. İlk olarak 

popüler kültür kavramını oluşturan sözcüklerin tanımlamalarına tek tek bakacak 

olursak; Felsefe Sözlüğü „kültür‟ kavramını “insan toplumunun biyolojik olarak 

değil de, sosyal olarak kuşaktab kuşağa aktardığı maddi ve maddi olmayan ürünler 

bütünü, sembolik ya da öğrenilmiş ürünler ya da özellikler toplamı” olarak 

tanımlamaktadır (Cevizci, 1999: 536). Türk Dil Kurumu genel ağdaki Güncel 

Türkçe Sözlük‟te „kültür‟ kavramına dair çeşitli tanımlar bulunmaktadır. “Tarihsel, 

toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları 

yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal 

çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin” 

(www.tdk.gov.tr)
12

 şeklinde tanımlanırken; Mustafa Özkan‟a göre ise „kültür‟ bir 

milletin yaşayış tarzı, maddi ve manevi olarak her unsurunu içerisinde barındıran 

değerler topluluğudur (1999: 16-17). Bu tanımlama içerisinde geçen „değerler 

topluluğu‟ ifadesi popüler kültürün egemen sınıf çıkarlarına ve dolayısıyla da 

egemen söylemlere hizmet ettiği düşünüldüğünde; toplumsal genel kabuller ile 

ataerkil dünya düzeni, erkek egemen toplum yapısı, kapitalist sistem gibi unsurları 

içerisinde barındırdığı için önemlidir. “Kapitalizmle popüler kültür arasında sıkı bir 

bağ bulunmakta; popüler kültür, kapitalizmin çıkarları düzenlenip 

dönüştürülmektedir” (Yurderi, 2014; 174). Bu nedenle kapitalist uygulamalar ile 

popüler kültür iç içe ve birbirleri ile uyum içerisindedir. Kültüre yönelik bir diğer 

                                                           
12

 www.tdk.gov.tr , (Erişim Tarihi: 19.05.2021). 

http://www.tdk.gov.tr/
http://www.tdk.gov.tr/


 

105 
 

bakış açısı ise kültür kavramına karşı olumlu yaklaşımları içermekte ve kültürü 

„kültürlü olma tabiri‟ ile ilişkilendirmektedir. “Kültür sahibi olmak, ayrıcalıklı ve 

gelişmiş bir konum ile seçkinci bir anlayışın ürünü şeklinde görülmektedir” (Dollot, 

1991; 43). Kültüre yönelik olumlu yaklaşıma sahip olan Güvenç‟e göre (1996; 96); 

kültürün günlük dilde „sanatta, davranışta, anlayışta vs. mükemmel olan‟ anlamında 

kullanıldığı, kültürlü insandan söz edildiği görülür. Bu ifade ile belli bir çağın ya da 

bireyin felsefe, sanat, müzik, edebiyat ve yabancı dil alanında almış olduğu eğitim 

ve öğretimi kastedilir. Bu alanda bireyin başarılı ve verimli olduğu, entelektüel 

kapasitesini kullandığı anlatılmak istenir. Kültürlü olmanın olumlu tavrı içerisinde 

popüler kültüre olumsuz bir tavır takınanlar çoğunluktadır. 

Popüler kültür yaklaşımlarında iki farklı görüş yer almaktadır. Bu 

yaklaşımlardan ilki, popüler kültüre karşı olumlu bir tavır içerisinde olanlara aittir 

ve onlara göre; popüler kültür, var olan düzene karşı koyan orta sınıfların 

kültürüdür. Popüler kültürün bu biçimde egemen sistemi eleştiren ve mevcut düzene 

karşı koyan bir güç olduğunu savunan yaklaşıma sahip olanlardan Armand 

Mattelart‟a göre (Dorfman ve Mattelart; 1977; 70); popüler kültür, direnenler ile 

egemen sisteme karşı mücadele edenlerin kültürü olarak tanımlamaktadır. Bu kültür, 

egemen kültüre bir tepki olarak ortaya çıkar, yerel ve bölgesel kültürleri içerir. 

Popüler kültür geçmişe dönük değildir ve daha ziyade şimdiki yaşamın kültürüdür. 

Yani, bu yaklaşıma göre; popüler kültür ürünlerinde hem çağdaş dünya düzenine ait 

unsurlar yer bulmaktadır hem de egemen sisteme ve mevcut toplumsal düzene karşıt 

unsurlar yer alabilmektedir. Popüler kültüre yönelik olumsuz tavrı yorumlayan 

Bektaş‟ın ifadelerine göre (1996‟dan akt. Güllüoğlu, 2012; 66); popüler kültür 

çalışma hayatının dışında yer alan faaliyetleri kapsamakta ve insanları eğlendirmeye 

yöneliktir. İnsanlara faydalı bilgiler vermek, onları eğitmek gibi bir amacı yoktur; 

insanların iyi, hoş vakit geçirmelerini sağlamak temel amacıdır. Bu yüzden de çoğu 
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zaman kendisine olumsuz işlevler atfedilmekte; halkı uyuşturduğu ve derinlemesine 

düşünmeye mani olduğu ileri sürülmektedir. Popüler kültüre dair ikinci görüş ise, 

popüler kültür karşı olumsuz bir yaklaşım içerisinde olanlara aittir ve onlara göre 

ise; popüler kültür, kitleleri duyarsızlaştıran ve uyuşturan bir kültür olarak 

yorumlanmaktadır. 

Popüler kültüre yönelik olumsuz yaklaşımlar popüler kültürün zengin ve 

dinamik doğasını tek boyutlu bir anlam düzlemine indirgeme ve küçümseme 

eğiliminde olduklarından dolayı popüler kültürü tam olarak kavramayı 

beceremezler.  Onlar popüler kültüre karşı „popüler kültür başlığı altında yer bulan 

her şey kötüdür, bayağıdır, ucuzdur, sığdır‟ diyerek gardını almış durumdadır. 

Gans‟ın aktardığı biçimiyle (2005; 45-55); Marcuse‟a göre popüler kültür, toplumun 

ve yaşamın gerçek ihtiyaçlarını gizleyen yanıltıcı bir kültür olmaktan öteye 

geçememektedir. Popüler kültürün karşısında durma tavrı, yani popüler kültüre ve 

onun ürünlerine yönelik olumsuz görüşlerin birçok kaynağı olabilir. “Kimi zaman 

bu karşı duruş insanların „elitist tavır‟ takınmaları gerektiğini düşündüklerinden 

ortaya çıkmaktadır. Bu tavrın sebebi, „bu adam herkesin beğendiğini beğenmiyorsa 

muhakkak önemli bir sebebi vardır ve yüksek aydın kitlesine mensuptur‟ 

anlayışından kaynaklanmaktadır. Oysa popüler kültüre ait olduğu için 

kabullenemediğimiz birçok unsur; yine kendi ihtiyaçlarımız sonrasında, kendi 

etrafımızda oluşturduğumuz ve bizim için „vazgeçilmez olan‟ın ortaya çıkardığıdır. 

Bu bağlamda teknolojiye, moderne, güncel yaşama ait olana önyargılı yaklaşmak 

kimi zaman bizi hataya düşürebilmektedir. Popüler kültür ürünlerine, insanlar, aptal 

oldukları ya da kandırıldıkları için değil ama reel hayatın içinde oldukları için ilgi 

göstermekte olabilirler. Bu nedenle popüler kültür çoğu zaman uzak kalmanın 

mümkün olamadığı kolektif bir yaşam biçimidir” (Geçer, 2015; 48). Önemli olan 

popüler kültürün „ne‟liğinden çok „neye ya da kime hizmet ettiği‟ ve „hangi amaçları 
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içerisinde barındırdığı‟dır. Kuşkusuz, popüler kültüre karşı bu biçimde bir yaklaşım 

içerisinde olmak popüler kültürü dümdüz karalamaktan daha faydalı ve anlamlı bir 

bakış açısı içermektedir. 

Bir kültürel pratik olarak popüler kültürün birbiriyle çatışan, birbirini 

destekleyen farklı sesler ve anlamlar taşıdığını görmezden gelmek popüler kültür 

ürünleri içerisinde yer alan egemen sisteme karşı duran muhalif, eleştirel ve karşıt 

söylemleri görmezden gelmek demektir, ki bu haliyle bu tip bir tavır takınmak eksik 

bir yaklaşım içermektedir. Sonuç olarak, popüler kültür alanının bir etkileşim alanı 

olduğunu ve çoğunlukla mevcut sistemi ve toplumsal düzeni sürdürülebilir kılmak 

için üretilirken zaman zaman da mevcut sistemi ve toplumsal düzeni eleştirmek için 

de varlığını sürdüğünü ifade edebiliriz. “Bu etkileşim sürecinde, sadece egemen 

kültürler yeniden üretilip sürekliliği sağlanmaya çalışılmaz, aynı zamanda, karşıt 

olan kültürler üretilir ve mücadele verirler. Dolayısıyla, kültür alanı insan yaşamının 

tümünü kapsayan egemenlik ve mücadele alanıdır” (Erdoğan, 2014; 18). Popüler 

kültür ürünlerinde hem egemen sınıfa ve mevcut dünya düzenine ilişkin eleştiriye 

yer verilmektedir hem de karşıt görüşler popüler kültür ürünleri içerisinde kendisine 

yer bulmaktadır. Fiske‟ye göre (2012: 15); popüler kültür, tâbiler ve güçsüzlerin 

kültürüdür. Bu nedenle içerisinde daima toplumsal sistemin, dolayısıyla toplumsal 

deneyimlerin merkezinde yer alan egemenlik altına alma ve tâbi kılma güçlerinin 

izlerini taşır. Popüler kültür aynı zamanda bu güçlere direnmenin, onlardan 

sıyrılmanın belirtilerini de göstermektedir ve bu yönüyle de kendi içinde çelişkilidir. 

Ancak, bu ikili mücadele alanının nihai kazananını belirleme gücü medya 

sahiplerinin elindedir ve nihai kazanan medya sahiplerinin ya da egemen sınıfın 

çıkarları doğrultusunda egemen söylem, mevcut sistem ve toplumsal düzen ile 

bunlarla uyumlu ideolojilerin olacaktır, diyebiliriz. 
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Toplumu oluşturan bireylerin veya toplumsal grupların yaşam tarzlarına 

göndermelerde bulunarak toplumsal hayatın hem maddi hem de manevi 

devamlılığını sağlayan kültür kavramının, insan ve toplum ile ilgili diğer pek çok 

kavramda olduğu gibi, birbirinden farklı birçok tanımı yapılmıştır. Bu kapsamda 

kültür, görünüşe bakılırsa, sosyal bilimler alanında kullanılan kavramların 

muhtemelen en kapsamlısı ve farklı yanlarıyla ele alınabilen ve hayatın hemen 

hemen her alanıyla ilintilendirilebilen oldukça geniş bir kavramdır. Bu yönüyle 

düşünüldüğünde, kültürün birden fazla tanımının olması kaçınılmaz görünmektedir. 

“Birçok çalışmada kültürün, „estetik‟ anlamından çok „siyasi‟ anlamı öne 

çıkarılmıştır. Bazılarında ise kültür; estetik, düşünsel ve ruhsal gelişim süreci olarak 

değil; günlük yaşamın konusu ve uygulaması olarak ele alınmıştır. Bunun da 

ötesinde, kültürü her şeyden bağımsız olarak „kitlelere belirli düşünceleri aktarma 

aracı‟ olarak da görenler vardır. İşte bu bağlamda „kültür‟, popüler kültür ile birlikte 

değerlendirilmiştir” (Geçer, 2015; 23-24). Popüler kültür ya da kitle kültürünü bir 

arada değerlendirenler yahut aynı kabul edenlere göre popüler kültür ile kitle kültürü 

arasında kayda değer bir farklılık bulunmamakta ve her ikisi de aynı kültürel olguyu 

içerisinde barındırdığı için birbirlerinin yerine kullanılmalarında bir sakınca 

bulunmamaktadır. Bu iki kültür de özünde aynı şeydir ve her ikisi de, egemen sınıf 

tarafından bağlı konumdakiler, yani toplumun çoğunluğu üzerinde kurmuş oldukları 

egemenliklerini güçlendirmek ve devam ettirmek için kullanılan önemli bir araçtır. 

Popüler kültüre yönelik bu bakış açısına göre; popüler kültür, toplumdaki egemen 

sınıfların diğerleri üzerinde kurduğu bir güç gösterisine eş değerdir ve bu güç 

gösterisini sürdürülebilir (daimi) kılma aracı olarak işlev görmektedir. Turam‟a göre 

(1994‟ten akt. Akgül, 2006; 21); popüler kültür medyayı yöneten „küçük bir zümre‟ 

tarafından yönlendirilmektedir. Medyanın yarattığı ve halka mal olan ürünler de 

popüler kültürü oluşturmaktadır. Bu tez çalışması, kapsamı gereği popüler kültür ve 
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kitle kültürüne yönelik bu biçimde bir yargı formüle etme derdinde değildir, ancak 

iki tür arasındaki mevcut farklılıkları vurgulamak için popüler kültür ve kitle kültürü 

kavramlarına akademideki bakış açısı büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede kitle 

kültürünün yükselişi karşısında verilen akademik tepkiler ile kültürel tepkiler epey 

farklı olmakla birlikte önemli bir ortak özellikleri vardır: “Her ikisi de özünde ahlak 

dersi verir, yani her ikisi de Pascal‟ın eğlenceyi dinsel bir temelde kınamasını 

andırır. Daha modern kınamalar dini sanatla ikame ederek Pascal‟ınkinden 

farklılaşır, ama burada da sanat hakikat ve güzelliğe hizmet eden, doğası itibariyle 

ahlaki ve tinsel olan bir ibadet gibi görünür. Böylece popüler sanat rahatlama arayışı 

ya da gerçeklikten kaçma girişimi olarak tasvir edilirken, yüksek sanatın ruhu 

asilleştiren ve onu ideal bir alana yükselten meşru ve tinsel olarak verimli bir uğraş 

olduğu varsayılır. İnsanları düşük seviyeli tinsel olmayan etkinliklerle ilgilenmeye 

sevk eden nedenler ve bu etkinliklere karşıt olan yüksek sanatın doğası çeşitli 

biçimlerde kavranabilir; ama her durumda, açık ya da örtük olarak, akademik ve 

kültürel yaklaşımın sözcüleri popüler sanatı kınamaya varan bir uyarı, bir ahlaki 

yargı formüle ederler” (Löwenthal, 2017; 79). Geniş anlamıyla bakıldığında ise; 

“[…] kültür, kendisi için çizilen sınırın ötesindedir. Genel yönelimler belli olsa da, 

kitle kültürü ve popüler kültür, akademik ve sosyal kültür, edebi ve bilimsel kültür 

ve diğer kültür biçimleri arasındaki ayrım çizgisinin nerede başlayıp nerede bittiğini 

kestirmek mümkün görünmemektedir”  (Geçer, 2015; 28). Buna rağmen kültürün 

türlerine yönelik çeşitli bakış açıları bulunmaktadır: popüler kültür ile kitle 

kültürünü birbirinden ayıran ve farklı değerlendiren bakış açıları olduğu gibi 

bunlardan bir diğeri de ikisini benzer kapsam içerisinde değerlendiren bakış açısıdır. 

Popüler kültürü kitle kültürü ile aynı alanda değerlendirenlerden Storey (1993‟ten 

akt. Bolat, 2007; 90); popüler kültürü çok sayıda kişi tarafından izlenen, benimsenen 

ve kitlesel olarak üretilen, aynı zamanda da kitlesel olarak tüketilen tecimsel bir 
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ürün olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda düşünüldüğünde, popüler kültür ürünleri 

için çok okunmak, çok izlenmek, çok bilinmek zaruridir. 

Popüler kültürün halkın hezeyanlarını ya da yaşam tarzını dile getirdiği bir 

tür halk kültürü olduğunu savunarak popüler kültüre olumlu anlamlar yükleyen 

görüşlerin aksine, popüler kültürün egemen güçler ile hegemonyanın çıkarlarına 

hizmet ettiğine dair yaklaşımlar da bulunmaktadır. Buna göre; “halk olarak 

adlandırılan serbest kölenin yaşam tarzı onun belirlediği, onun biçimlendirdiği ve 

onun değiştirdiği bir yaşam tarzı değildir; o yaşam tarzı onunla vardır, onunla 

yaratılandır, ama onun özgür iradesinin ifadesi değildir. Dolayısıyla popüler kültür 

halkın kültürü değildir. Popüler kültür geniş iş bölümü etrafında kurulan kapitalist 

mal üretimi, pazarlaması, dağıtımı ve tüketimi biçimlerine dayanan bir kültürdür” 

(Erdoğan, 2014; 4). Kitle kültürü teriminin dışına çıkarak genel anlamda kültür ile 

popüleri ve popüler kültürü ilişkilendirenler ise tüm bunların toplumu yönlendirme 

işlevi taşıdığını öne sürmektedirler. “Kültürü „günlük yaşamın konusu‟ (practise) 

olarak ele alan çalışmalar, popüler kültüre de vurgu yapmıştır. Çünkü „kültür‟ 

zamanla bağımsı bir varlık alanı olarak işlemeye başlıyor ve toplumu yönlendiriyor. 

Bununla birlikte, kültürel çalışmalar „popüler kültür‟ incelemelerinin alanına 

indirgenemezse de; „popüler‟e ait incelemelerin, kültürel çalışma tasarımının 

merkezinde olduğu söylenebilir” (Geçer, 2015; 25). Sonuç olarak, kültür 

biçimlerinin türleri arasında da sürekli bir tartışma var olmuştur ve bu durum 

kategorisel olarak kültürün üstünlüğü, kültürsüzlük, kitle kültürü, yüksek veya 

popüler kültür gibi kavramlar ve yaşam tarzları/biçimleri ile bağ kurulara ifade 

edilmiştir. Kimilerine göre; bir „hobi‟ ve „boş zaman uğraşı‟ olarak değerlendirilmiş 

kimilerine göre ise; bir „boş zaman uğraşı olmaktan‟ öte bir şey olduğu 

vurgulanmıştır. Argın‟a göre (1992; 36); ekonomik açıdan boş zaman, kapitalizmin 

kesinlikle vazgeçemeyeceği bir zaman dilimidir, bu nedenle de egemen sınıf 



 

111 
 

çıkarlarını devreye sokmak için boş zaman olarak nitelendirilen bu zaman 

diliminden sıklıkla faydalanır. Kültüre ait ürünler, çıkarımlar veya fikirler; bu kültür 

ister popüler, ister yüksek, ister kitle ya da sınıf kültürü olsun, belli bir yaşam biçimi 

ve o yaşam biçiminin hâkim olduğu sistemsel yapı hakkında bilgi verir. Dolayısıyla 

her kültürel tür, ait olduğu alan ile egemen sınıfların çıkarları hakkında anlamlı 

veriler sunar. 

Toplumsal dönüşüm, beraberinde popüler olanın da kültürün de 

aktarımlarında farklılıklar yaratmış ve aktarma biçimlerine egemen sistem ile 

egemen sınıfın çıkarları doğrultusunda yön vermiştir. “Sanayileşme ile birlikte gelen 

kapitalizm, birçok alanda olduğu gibi kültür üzerinde de belirleyici olmuştur. 

Ekonomik alanda da belirleyici olmaya başlayan kültür, bir meta olarak pazar 

koşullarında alınıp satılan bir ticaret ürünü haline dönüşmüştür. Dolayısıyla iletişim 

araçlarını elinde bulunduran egemen güçlere de yön vermeye başlamışlardır. Medya 

vasıtasıyla iletilen kültür toplumun tüm kesimlerine egemen güçlerce içerikleri 

belirlenerek verilmektedir” (Karakoç, 2014; 246). Bu durum genelde kültür özelde 

popüler kültür kapsamında da dönüşüme sebebiyet vermiştir. Özellikle popüler olan 

daha fazla kitleye ulaşma imkânına sahip olduğundan dolayı popüler kültür, bu 

dönüşümden nasibini fazlasıyla almıştır. “Günümüzde belki de kültürün en çok 

ilişkide olduğu kavram medyadır. Bu ilişki, medyanın insanlara yeni hayatlar 

sunması, modern insanın dünyaya ait imgelerini oluşturmada ve sürdürmede kendini 

göstermektedir. Medya sayesinde oluşturulan yeni semboller insanların hayatına bir 

yön verir ve belli bir yaşam tarzı meydana getirerek, fikirleri, eylemleri, yaptırımları 

içeren bir süreç olarak yeni bir „kültür‟ şekli ortaya çıkar. Bu çerçevede medyanın 

kendisine ait olarak meydana getirdiği kültür aslında popüler kültür ile aynı 

paralelde gündelik kültür şeklinde görünmektedir” (Geçer, 2015; 28). Dolayısıyla, 

medya dolayımında sunulan kültür biçimleri gündelik olana ait olan kodlar ile 
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ilişkilendirilerek toplum tarafından kanıksanması kolaylaştırılır. Özcan‟a göre 

(2017; 162); popüler kültür hegemonik değerleri yansıtan, yeniden üreten semiyotik 

kodlar ve ideolojik değerlendirmelerle yüklüdür. Bu metinler hâkim sınıfın 

hegemonik iktidarı ve buna dönük meşruiyetin üretilmesi için işe koşulur. Bu durum 

her zaman için gündelik yaşam ve pratikleri içerisinde gerçekleşmektedir. Rıza 

üretim süreçlerinin kaldıraçlarından biri olan popüler kültür, her zaman için yönetici 

sınıfın hakim anlam dünyasının temsil ettiği ve kendisini evrensel düşünceler, 

kategorilermiş gibi sunduğu anlam ve değerleri konsolide etmeye hizmet 

etmektedir. Dolayısıyla, popüler kültür; sadece halka ait olan, en çok beğenilen, en 

çok izlenen ve okunan gibi olumlu tanımlamaları içerisinde barındırmaz; aynı 

zamanda, egemen kesimin yani, üretim ve dağıtım kanallarını elinde 

bulunduranların çıkarlarına hizmet etmeye yönelik dayatmaları –evrensel yargılar, 

kanılar ve görüşler- ve onların yarattığı gerçeği yansıtmayan semboller, anlamlar ve 

bir anda sönüveren ya da tam olarak karşılığı bulunmayan hazları da içerir. 

Popüler kültürün gündelik yaşamın kültürü olduğunu, dolayısıyla gerçekliğin 

olumsuz yanlarından kurtulmaya yarayan ve büyük ölçüde yapay mutluluklar üreten 

bir kültür olduğu hayli kabul gören bir yaklaşımdır. “Dile getirdikleri 

toplumsal/bireysel beklentiler halk kesimlerinin gündelik pratikleri içinde ve büyük 

ölçüde iktidar bloğunun hegemonik kültürü bağlamında ve onun tarafından 

biçimlendirilerek üretildiği için, son kertede gerçekliğin görülmesini de 

engellemektedir” (Oktay, 1992; 7). Yani, popüler kültür egemen ideoloji etrafında 

iktidar bloğu tarafından üretilir, aynı zamanda hegemonik değerleri pekiştirmeye 

hizmet eder ve “[…] popüler kültürün içeriği (neyin nerede ve nasıl üretileceği) 

üretim ve kültür endüstrileri tarafından belirlenir. Ama popüler kültür bu 

endüstrilerin ve ürünlerin toplamı değildir; bunların ve toplumun bütününün sürekli 

etkileşiminin bir ürünüdür. Bu etkileşimde üretim araçlarında ve örgütlü üretim 
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ilişkilerinde egemenliği ellerinde tutmaları nedeniyle belli bir sınıf belirleyici ve 

yönetici konumdadır” (Erdoğan, 2014; 18). Popüler kültür ürünleri de bu yönetici 

sınıfın çıkarlarına hizmet etmeye yöneliktir. “Popüler kültür daima iktidar 

ilişkilerinin bir parçasıdır […]” (Fiske, 2012; 32). Bu kapsamda da kendisini daima 

iktidar ilişkilerini gizlemeye adar ve olması gerekeni yansıtıyormuş gibi bir tavır 

takınır. “Aktarmamızın tarz ve sureti diğer konuşmacının, grubun ve toplumun tarz 

ve suretinden etkilenir. Bu, toplumsal gerçeğin bir parçasıdır” (Zimmermann, 2001; 

70). Bu durum uyarlama türleri açısından düşünüldüğünde, uyarlama dizi ile ana 

kaynak roman arasındaki mevcut toplumsal düzeni ya da egemen sistemi aktarma 

biçimlerindeki farklar şeklinde boy gösterir. Bunlar; mevcut toplumsal düzeni ya da 

egemen sistemi öven, olumlayan ve onaylayan bir biçimde bir aktarım veya tam 

tersi olarak eleştirel ve karşıt duran bir aktarım biçimi şeklindedir. Buradaki 

belirleyici aktörler; roman için yazar, dizi için ise yönetmen, yapımcı ve ekibi ve 

medya sahipleri ile bağımlı olduğu egemen sınıftır. Bunun yanı sıra, popüler kültür 

ürünlerinin bir kısmı da alışılanın dışında egemen sisteme karşıt bir ideoloji ile 

sistemi savunmakta ya da alt ve/veya orta sınıfı desteklemektedir. Dolayısıyla, bir 

uyarlama söz konusu olduğunda popüler kültür türlerinin çatışması meydana 

gelebilir. Bu durumda, yani egemen sistemin sürdürülmesine yönelik olan bu 

çıkarlarla çatışan bir durum uyarlaması yapılacak ana kaynakta söz konusu ise, 

uyarlama popüler kültür ürünü yine egemen sınıfın çıkarları ile örtüşecek bir 

biçimde şekillendirilebilir ve uyarlama, bu çıkarlar ekseninde değişimden geçerek 

ve/veya aslından farklılaş(tırıl)arak mevcut toplumsal düzenin devamlılığına hizmet 

eder. Adorno‟dan aktarırsak (2020; 74); bu tür yapımlarda suçluları 

cezalandırmadan gayrimeşru bir ilişkiye izin vermek, bir milyonerin müstakbel 

damadının işçi hareketine katılmasından daha katı bir tabu olarak yer etmiştir. Bu 

durum da popüler kültür ürünleri kapsamında düşünüldüğünde, bu tür yapımlarda 
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çok sık olmasa da zaman zaman yer verilen egemen söyleme ve mevcut toplumsal 

düzene aykırı her bir unsurun aslında bir cezalandırmayı da beraberinde getirdiğini 

ifade edebiliriz. Dolayısıyla, yalnızca bu kapsamda ve bu şartla egemen söyleme 

karşıt ve mevcut toplumsal sistem ile ters düşecek hususların popüler kültür 

ürünlerinde yer bulduğunu ve aslında bu durumun da yine mevcut sistemin ve 

toplumsal düzenin onanmasına hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Yaktıl Oğuz‟a göre 

(2000; 29); televizyondaki sembolik betimlemeler sıkı kurallar koyucu olarak 

nitelendirilmektedir. Televizyonda çoğunlukla toplumun ne olduğu 

resmedilmemekte, aynı zamanda bir insanın toplumsal kurallara nasıl uydurulduğu 

ve buna uymayanların da nasıl cezalandırıldığı gösterilmektedir. Aynı imajların 

sonu gelmez tekrarı olarak üretilen televizyon dünyasında normlara bağlılık ve 

kurallara uygunluk söz konusu olmaktadır. Buna ek olarak, “popüler film ve diziler 

iyinin hep kazandığına yönelik mesajlar vererek sosyal sistemin meşrulaştırılmasını 

sağlarlar” (Erdoğan, 2004; 9). Genelde kitle iletişim araçları, özelde televizyon 

kapsamında düşünüldüğünde mevcut toplumsal düzenin olması gereken ya da 

alternatifler arasında en iyisi olduğuna yönelik her türden ima ve empoze etme 

biçimi toplumdakiler tarafından ön kabulü sağladığı ya da kolaylaştırdığı için 

mevcut sistemin sürdürülmesine hizmet etmektedir. İzleyiciler bir telkin ve empoze 

etmenin yöntemlerinin varlığının farkına varmadan karakterlere aynı şekilde 

bakmaya davet edilirler. Bu durum ilk bakışta netlik kazanmasa da zamanla aslında 

bir dünya görüşünün ve onunla uyumlu sistemin iletilmeye çalışma ihtimalinin 

yüksekliği ortaya çıkar. Bal‟a göre (2018; 180); medya, halkın zihnini denetleme ya 

da ne düşüneceği, nasıl düşüneceğini halka telkin etme işlevini yalnızca ABD‟de 

başarıyla yürütmez, aynı zamanda tüm ülkelerde böyle bir görevi yerine getirmek 

için canla başla çalışır ve bu doğrultuda ülkemiz medyası da bu evrensel hizmetin ve 

işlevin dışında kalmaz. Bu doğrultuda da çoğu zaman dizi ve filmlerde yer alan 
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karakterler aracılığıyla egemen sistem ile uyumlu düşünce ya da fikirlerin aktarımı 

sağlanmaktadır. Bu kapsamda karakterlerin başlarından geçen olaylar bağlayıcı bir 

görevdedir. Adorno‟ya göre (2020; 54); popüler kültür ürünü olan hemen hemen her 

film ve dizilerin nasıl biteceği, kimlerin ödüllendirilip cezalandırılacağı klişeleşmiş 

motifleri kullanmaları nedeniyle daha başından anlaşılır. Dolayısıyla kültür 

endüstrisi içeriklerinde izleyici, sonunda ne olacağını bildiği bir içeriği izler ve 

izlemeye devam eder. 

Egemen söylem, mevcut sistem ve hâlihazırdaki toplumsal düzenin yer 

aldığı popüler kültür ürünlerinden olan dizi ve filmlerde tüm bu egemen unsurlara 

aykırı ve karşıt bir durum yer alamayacağından ötürü, ataerkil dünya düzeni, erkek 

egemen toplum yapısı, kapitalist sistem vb. kapsamında ödüller ve cezalandırmalar 

mevcut sistemi sürdürmeye yönelik olarak önceden açık ya da örtük bir biçimde 

belirlenmekte ve bunların dışına çıkılmamaktadır. Televizyonla ilgili olarak, 

Nicholas Abercrombie göre (1996‟dan akt. Dirlikyapan, 2018; 36-37); hazzın bir 

kısmı türün kurallarını ve izlenen programın problemleri tür çatısı altında çözmek 

zorunda olduğunu bilmekten bunu nasıl yapacağını merak etmekten geçmektedir. 

İzleyicilerin, beklentilerinin nihayetinde gerçekleşeceği süreçten zevk aldıklarını, 

böylelikle hem çıkarım ve tahminlerimizin doğru çıktığını fark ettiğimizde hem de 

doğru çıkmadıkları zaman şaşırdığımızda tatmin yaşadığımızı ifade etmektedir. 

Sonra ne olacağına yönelik tatmin, bazı türlerde elbette diğerlerinden daha 

merkezidir. Bu durum da hem mevcut sistemin sürdürülmesine hizmet eder hem de 

izleyicilerde tatmin duygusunun oluşmasını sağlar. Böylelikle, egemen sınıf hem 

çıkarlarını korumuş ve sürdürmüş olur hem de bunu yaparken izleyicilerin haz 

almasını sağlayarak kirli amacını gizlemiş olur. “Yayılan mesajlar var olan kültürel 

yargıları ve değerleri yansıtır; bireyin toplumdaki rolleriyle ilgili algılamaları 

oluşturur” (Yaktıl Oğuz, 2000; 33). Dolayısıyla, medya vasıtasıyla kitlelere iletilen 
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her türden mesaj mevcut toplumsal yapının sürdürülmesine yönelik unsurları az ya 

da çok içerisinde barındırmaktadır, diyebiliriz. 

İzler kitleye medya endüstrisi tarafından bakıldığında, medya endüstrisi 

içerisinde izleyicilerin konumu çok da aktif katılımcı olarak yorumlanmamaktadır. 

Aslına bakılırsa, “[…] televizyon endüstrisinin en önem verdiği „rating‟ 

hesaplamalarında her birimiz %10, 15, 20‟nin oluşturucu unsurlarıyızdır. 

Programları nasıl izlediğimiz, kullandığımız, bunların üzerimizde ne gibi etkiler 

yarattığı, izleme deneyimine nasıl katıldığımız hiç önem taşımaz. Endüstrinin temel 

kaygısı katkılarımızla rating hesaplarının kabarıklaşması için politikalar 

geliştirmektir. Kabarık rating hesabı endüstrinin esas müşterisi olan „reklam 

verenler‟in taleplerini karşılayacağı için önem taşımaktadır. Dallas Smythe‟nin 

dediği gibi televizyon endüstrisinin dolaşıma soktuğu esas mal programlar değil, 

„izleyicilerdir‟. Televizyon endüstrisi esas olarak „izleyicler‟i „reklamcılar‟a 

pazarlamaktadır. Bu anlamda izleyiciler televizyon izlerken bir yandan da 

„reklamcılar‟ için mesai yapmaktadırlar. Bu mesainin ücreti ise televizyon 

programlarının sağladığı „haz‟, „doyum‟, „korku‟, „keyif‟, „gülmece‟, „eğlence‟, 

„oyalanma‟, „kaçma‟, „öğrenme‟, ya da her neyse işte odur. Yine bu anlamda 

televizyon izleyicisi olarak her birimiz televizyon endüstrisinin edilgin işçileriyiz. 

Televizyon programlarını tüketirken aslında televizyon endüstrisinin üretimine 

katılmaktayız” (Mutlu, 2016; 107-108). Bu durum da aslında uyarlamalar 

kapsamında aslında daha fazla izleyici çekebilmek; yani, „rating‟i artırabilmek; yani, 

daha fazla izleyici çekebilmek ve kitlelere yayılabilmek için ana kaynaktan daha çok 

popülarite öğesi ve haz, keyif, kaçış ve eğlence gibi popüler kültür unsurlarına yer 

vermesi gerektiğini kanıtlamaktadır. “İnsanlar, eğlence odaklı türler içindeki 

metinleri okumaktan türlü zevkler alıyor gibidirler” (Dirlikyapan, 2018; 36). Bu 

durum da popüler kültürün eğlence odaklı olduğunu kanıtlamaktadır. Uyarlama 
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türlerin bunu yapabilmesi için de ana kaynaktan farklılaşması zorunlu bir hal 

almaktadır ve bu kapsamda da uyarlama farklılıkları gerçekleşebilmektedir. 

“Popüler kültür varlığını kitle iletişim araçlarıyla yaygınlaştırmakta ve insanları 

kitleleştirmek için en temel araç olarak görüntü ve seslerle geniş yığınlara ulaşabilen 

televizyonu, diğer kitle iletişim araçlarından çok daha yoğun olarak kullanmaktadır” 

Güllüoğlu, 2012; 64). Popüler kültürün kitlelere aktarılmasında/iletilmesinde birçok 

araç kullanılmaktadır. “Popüler kültür, kitle iletişim araçları ile, özellikle de 

televizyon aracılığı ile kitlelere ulaşma, yayılma ve hatta nüfuz etme olanağını 

bulmuştur” (Akgül, 2006; Öz Bölümü para 1). Günümüzde, teknolojik gelişme 

internetin gelişimini de beraberinde getirmiştir ve tıpkı televizyonda olduğu gibi 

internet ortamlarında da popüler kültürün kitlelere ulaştığını söylemek mümkündür. 

Popüler kültürün kitlelere ulaşmadaki gücü ortadadır, ancak bu durumun toplumsal 

kesim üzerinde fayda sağladığı konusu tartışmalıdır. Örneğin, kimilerine göre; 

“popüler kültür, tiyatroyu, sinemayı, edebiyatı insanların evine getirmiş, böylelikle 

kitlelere açık olmayan kapılar açılmıştır” (Geçer, 2015; 38). Ancak popüler kültürün 

bu işlevi her ne kadar faydacı ve olumlu gibi görünse de; aslında popüler kültür, 

mevcut toplumsal düzenin işleyiş paradigmalarının dışına çıkamayarak ona hizmet 

etme mecburiyetinde olduğu için birtakım değişimleri ve farklılaşmaları zorunlu 

kılar ve bu nedenle de temelde sorunludur. Popüler kültür aracılığıyla edebiyatın ya 

da gerçek bir uyarlamanın ne kadarını insanların evine kadar ulaştırılmıştır, bu kısım 

tartışmaya açıktır. 

Popüler kültür kavramının tanımlamasını yaparken kapsam boyutunda 

değerlendirme yapmak ve çalışmanın kapsamı gereği en uygun olanını seçmek 

gerekmektedir. Çünkü Geçer‟in de ifade ettiği gibi (2015; 30); özelde popüler 

kültürün, genelde kültürün üzerinde tam olarak anlaşılmış bir tanımdan ya da tarihi, 

psikolojik veya sosyolojik boyutundan kesin olarak bahsetmek bu kavramların 
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doğası ve çok yönlülükleri açısından mümkün değildir. Bu kavramların tanımları 

için kaynaklara bakıldığında, açıklamalara ideolojik boyutta farklı tasvirlerin dâhil 

olabildiği gözlemlenmekte ve aynı bağlam içinde dahi üzerinde anlaşma sağlanmış 

ortak bir tanımlamaya rastlamak pek de mümkün görünmemektedir. Kimileri 

„popüler‟ kavramından yola çıkarak, bu kültürü „halk‟ ile bağdaştırmakta ve 

„çoğunluk tarafından sevilen ve seçilen‟ olarak tanımlamaktadırlar. Popüler kültürün 

topluma aktarılma/iletilme araçlarında olduğu gibi aktarılma/iletilme biçimleri de 

farklı farklıdır. Ancak Karakoç‟a göre (2014; 266); popüler kültür en çok medya 

vasıtasıyla topluma sunulmaktadır ve popüler kültürün yayılmasında medya 

hızlandırıcı bir etkiye sahip olduğundan dolayı popüler kültür ürünlerinin 

aktarımında ve sunumunda çoğunlukla tercih edilmektedir. Bu kapsamda 

düşünüldüğünde, popüler kültür ürünlerinin televizyonda en çok izlenen program 

türlerinden biri olan dizilerde
13

 kendisine yer bulduğunu söylemek son derece 

yerinde olacaktır. Geçer‟e göre (2015; 32); popüler kültür medya yoluyla 

yayılmasının yanı sıra, içerisinde yer aldığı toplumun kültürel elementlerini de 

barındırmaktadır. Bu husus uyarlama etrafında düşünüldüğünde, ana kaynak 

romanın yazıldığı dönem ile uyarlama dizinin yayınlanmaya başladığı dönem 

arasındaki kültürel farklılıklardan kaynaklı olarak da dönemsel kültürel gösterge ve 

unsurların değişmesinden dolayı ana kaynaktan farklılaşması durumunu 

yaratmaktadır. Geçer‟e göre (2015; 65); medya ve kültür kavramları bir arada ele 

alındığında yeterince iddialı bir alana girilmiş demektir ve bu alanın sınırlarını 

çizmek kolay değildir. Toplumun semboller dünyası olarak kültür, insanlara nerede 

                                                           
13

 https://www.rtuk.gov.tr/Media/FM/Birimler/Kamuoyu/televizyon-izleme-egilimleri-

arastirmasi-20060053.pdf (Bkz: s16). Radyo Televizyon Üst Kurulu‟nun gerçekleştirmiş olduğu 

televizyon izleme pratiklerinin yer aldığı araştırmadaki verilere göre televizyonda en çok izlenen program 

türü %74,8 ile haber programları olurken; ikinci sırada %56,8 ile yerli diziler bulunmaktadır. (Erişim 

Tarihi: 24.03.2022). 

https://www.rtuk.gov.tr/Media/FM/Birimler/Kamuoyu/televizyon-izleme-egilimleri-arastirmasi-20060053.pdf
https://www.rtuk.gov.tr/Media/FM/Birimler/Kamuoyu/televizyon-izleme-egilimleri-arastirmasi-20060053.pdf
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nasıl davranacağının işaretlerini vererek onu yeni karşılaşacağı hayata hazırlar. 

Başka bir ifadeyle kültür, insanlara hazır davranış kalıpları sunar ve bu modeller 

sayesinde, bireyin hayatını kolaylaştırmaktadır. Takdim edilen yeni davranış 

biçimleri yenidir ancak kültürel modeller arasındaki benzerlik insanın baş başa 

kalacağı hayata karşı güvensizliğini asgariye indirmektedir. Genel anlamda medya 

ve kültür kapsamı içerisinde toplumsal düzleme sunulan davranış kalıpları 

çoğunlukla mevcut sistemin devamlılığına ve toplumsal düzenin sürekliliğine 

hizmet etmeye yöneliktir. Bunlar gelenekseli de içerisinde barındırarak toplumsal 

kabulü kolaylaştıran ve güvensiz dünya düzeni içerisinde güveni vaat eden hususları 

içerisinde barındırmaktadır. “Medya ve kitle iletişim araçları ile popüler kültür 

gündemde kalmaktadır. Bu sebeple onların (onları) eksikliği popüler kültürü 

olumsuz yönde etkiler” (Akgül, 2006: 21). Medya ve kitle iletişim araçları 

vasıtasıyla toplum ile buluşturulan popüler kültür ürünleri mevcut sistemin 

sürdürülmesine katkı sağlar. Popüler kültür ürünlerinde “[…] insanların gelecekleri 

için yeni bakış açıları sunulmamakta; var olan düzenin en iyisi olduğu vurgulanarak 

verili toplumsal realitenin sürekli bir tekrarı yapılmaktadır” (Güllüoğlu, 2012; 65). 

Bu nedenle popüler kültür ürünlerinin içerisinde sürekli tekrar eden unsurlara yer 

verilir: ataerkil dünya düzeni, erkek egemen toplum yapısına ait ideoloji, kapitalist 

sistemin alternatif sistemler içerisinde en iyisi olduğu, tüketime dair unsurlar ve 

mevcut toplumsal düzen bunlardan yalnızca birkaçıdır. “Medyanın geleneğin 

kalıplarını kullanarak ve kimi zaman onları tahrif ederek yeniden biçimlendirdiği 

kültür, popüler kültür olarak adlandırılmaktadır” (Geçer, 2015; 67-68). Gerek 

popüler, gerek yüksek, gerekse de kitle kültürü biçimleri şeklinde bulunan tüm 

kültür türlerinin egemen yapı, sistem ya da ayrıcalıklı sınıf tarafından dayatıldığını 

öne süren düşünürlerin aksine Marksist kültür ve edebiyat kuramcısı Raymond 

Williams ve Jamaikalı kültür teorisyeni Stuart Hall‟un savunduğu şekliyle, kültür 
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insanlara yukarıdan dayatılan bir şey değildir. “Popüler kültür daha çok hegemonik 

mücadelelerin bir parçası olarak tasarlanır […] bunun sonucunda ortaya çıkabilecek 

karşıt anlamlar ise direniş mekanizmasını harekete geçirecek alternatif, muhalif 

anlamlama pratiklerini bir bileşeni olarak karşımıza çıkabilir” (1997‟den akt. Özcan, 

2017; 165-166). Bu durum popüler kültürün egemen yapı ve sistem ile ters düşen 

muhalif fikirleri de zaman zaman içerisinde barındırmasını açıklamaktadır.  Aynı 

zamanda “popüler yerli/yabancı dizi kahramanları gençlik tarafından model 

alınmaktadır” (Karakoç, 2014; 266). Buna ek olarak, dizi kahramanlarının toplumun 

diğer kesimleri üzerinde de yadsınamaz bir etkiye sahip olduğu çok açıktır. Bu 

durum da popüler olanın etki alanının gitgide genişlediğini gözler önüne 

sermektedir. Ayrıca „Asmalı Konak‟ (2002-2003) televizyon dizisi hakkında yapılan 

bir araştırmada araştırmacılar tarafından (Özmen ve Yıldızhan; 2004; 304) dizinin 

takipçilerinin dizideki karakterlerden yoğun olarak etkilendiklerini, dizideki gerçek 

hayattan kurgulanmış bölümlerin amacına ulaşarak izleyiciyi yönlendirdiğini 

dolayısıyla dizinin popülerleşerek geniş bir izleyici kitlesine sahip olduğunu ifade 

edilmiştir. Günümüzde dizi türünün yayınlandığı tek mecra televizyon değildir, 

teknolojinin ve internetin gelişmesinin ardından dizi türünün kendisini bilgisayar ve 

internet ortamlarına taşımıştır ve böylelikle popüler kültür unsurları internet 

dizilerinde kendisine yer bulmaya başlamıştır. Böylelikle, internet platformlarındaki 

internet dizilerindeki karakterler aracılığıyla benzer etki izleyicileri üzerinde 

sürdürülmeye devam etmektedir. 

 

2.2. Popüler Kültürün Önem(sizliğ)i 

Popüler kültürün kapsam alanının nitelikli tahlilinin yapılabilmesi için popüler 

kültür kavramını incelemek zaruridir. „Popüler kültür‟ kavramı TDK Güncel Türkçe 
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Sözlük‟te “belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel 

özelliklerin bütünü” (www.tdk.gov.tr)
14

 ifadeleriyle tanımlanmıştır. Popüler kültürün 

belli bir dönem için geçerli olması ve kısa süreliği durumu popüler kültüre ve popüler 

kültür ürünlerine çok fazla anlam, değer ve önem atfedilmemesi ile sonuçlanmıştır. 

“Popüler kültür toplumda ne kadar önemlidir? Yalnızca, bir kulaktan girip diğer 

kulaktan çıkan, boş zamanların keyifle geçirilmesine yönelik ticari bir yalan mı; yoksa 

içinde bulunduğu toplumun hem yüzeysel hem de derinde var olan arzuların, 

düşüncelerin açık ve gizli varsayımların ortaya çıkışı; bilinçaltının (ki burada 

“bilinçaltı” kavramı yerine “bilinçdışı” kavramını kullanmak bence daha doğru 

olacaktır)
15

 dışa vurumu mudur?” (Geçer, 2015; 19) Bu kapsamda sorulması gereken 

bir diğer soru: „popüler kültür kimler için önemlidir?‟ Popüler kültürün birileri için 

önemli olduğu aşikârdır ve popüler kültürü kullanarak toplumu etkilemeye çalışan bu 

kimseler bunun için bilinçdışına yönelmeyi tercih ederler. “Edebiyat ve televizyonun, 

dolayısıyla roman ve dizilerin kendine has özellikleri ve izleyici açısından 

farklılıklarıyla birlikte, yazılı ve görsel anlatı yapıları açısından paralellikleri de vardır. 

Yazılı ya da görsel olsun her anlatı bir iletişim biçimidir” (Yurderi, 2014; 4). Her ne 

kadar yazılı ve görsel türlerin iletişim biçimi olmalarından kaynaklı olarak ortak yanları 

bulunsa da farklılıkları da bulunmaktadır. “Medya, romanda yazılı, televizyonda ise 

görsel bir dil aracılığıyla anlamların ve ortak temsillerin sunumunda olduğu kadar, 

oluşturulmasında da etkilidir” (Yurderi, 2014; 27). Bu durumu özelde televizyon, 

genelde ise görsel medya olarak düşündüğümüzde, toplumun bilinçdışında yer alan 

unsurlar yazılı bir metin olan romana nazaran görsel bir yapım olan dizi, film, video 

klipler gibi türlerde daha fazla gösterilmekte ya da uzatılmaktadır. Bu durumun 

                                                           
14

 (Erişim Tarihi: 19.05.2021). 

15
 Tanımsal olarak “bilinçaltı” kavramı yerine “bilinçdışı” kavramı tarafımca daha uygun 

bulunduğundan tarafımca bu şekilde not düşülmüştür. 

http://www.tdk.gov.tr/
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oluşmasındaki temel sav görsel olanın yazılı olana göre daha etkili olduğu fikri 

üzerinden hareket etmektedir. Dağtaş ve Dağtaş‟a göre (2019; 162); bugün Türkiye 

küresel ekonomiyle bağımlı bir şekilde bütünleşmiş, sosyal sınıflar arasındaki ekonomik 

ve kültürel ayrışmanın yaşam mekânlarına da yansıdığı, kültürel ve ideolojik ortamı 

aşırı görsel bir şekilde kitle iletişim araçları tarafından biçimlendirilen, küresel 

sermayenin açık bir pazarı olan, medya tarafından küresel mal ve hizmetlerin 

pazarlandığı, neo-liberal ideolojinin tüketime dayalı kültürün egemen olduğu bir 

toplumdur. Bu nedenle de kanımca görsel türlerde yazılı türlere nazaran daha fazla 

egemen sisteme ve mevcut toplumsal düzene yönelik övgüye yer verilmesi egemen 

sistemin ve mevcut toplumsal düzenin sürdürülmesi için temel şartlardandır. Mirzoeff‟e 

göre (1999; 4-5); yeni görsel kültür çerçevesinde görsel olmayan her türden unsur 

görselleştirilmekte ve bu durum da yeni görsel çağın habercisi olma niteliği 

taşımaktadır. Ancak yeni görsel kültür kapsamında edebi eser olma mertebesine erişerek 

aslen görsel türlerden çok daha güçlü olan roman türünün daha fazla popüler kültür 

unsurunu içerisinde barındıran ve edebilik gibi güçlü yanları bulunmayan dizi türüne 

uyarlanması yoluyla görselleştirilmesi anlaşılabilir.  Bu durum da görsel türler ile yazılı 

türler arasındaki farklılıkların oluşmaya başladığı temel çerçeveyi oluşturmaktadır. “Tek 

başına haz televizyon seyretme ediminin nedeni olarak açıklayıcı olabilir ama kökeni 

deşilmedikçe, hazza dayalı bir televizyon seyrinin kaynaklarını olduğu kadar, 

uzanımlarını, içerimlerini de hakkıyla değerlendiremeyiz” (Mutlu, 2016; 90). Çünkü 

haz; tam da bilinçdışı arzuların gerçekleştiği ya da gerçekleştiğinin dışarıdan bir gözle 

izlendiği -ki televizyon ve/veya bilgisayar ortamları izleyicilerine bu imkânı sunar- 

anlarda oluşur. Popüler kültür ve kitle kültürü ürünlerinin izleyicilerine sunmuş 

oldukları hazların gerçek bir haz olmadığını ifade eden Adorno (2020; 20); kültür 

endüstrisinin tüketiciye sunduğu hazzın yapay niteliğini de vurgular ve gerçek haz 

sunulmadığını ifade eder. Sunulanın yalnızca fiyakalı olay örgüleri ve görüntülerden 
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oluşan vadesi sürekli uzatılan birer senet gibi olduğunu vurgular. Dolayısıyla, kültür 

endüstrisi ürünleri aracılığıyla toplumun bilinçdışına yönelerek onu cezbetmeyi 

amaçlayan hazların bir de gerçek olmaması durumu söz konusudur. Popüler kültür 

ürünlerine yönelik bu kötümser görüşlere göre; popüler kültür ve kitle kültürü 

ürünlerinin ne menem bir şey olduğunu anlamamız ve onlara da kirli amaçlarına da 

prim vermemiz gerekmektedir. 

Popüler kültürün kapsam alanı oldukça geniştir. Bu konuda benzer bir fikre 

sahip olan Sakallı‟ya göre (2014; 311), popüler kültür ve bu kültüre ait ürünler geniş bir 

alana yayılmış durumdadır. Dolayısıyla, bu kadar fazla kitleye ulaşma gücüne sahip 

popüler ürünler aracılığıyla toplumsal düzlemde bir kültür benzerliği de söz konusu 

olur. “Popüler kültürün cezbettiği kitleler, diğer kültür türlerine göre daha fazladır. 

Mesela yüksek kültür ülkenin bütününde sadece yarım milyonu geçmeyen küçük bir 

gruba hitap ederken; popüler kültüre ait bir televizyon programı 40 milyonun üzerinde 

bir izleyici çekebilir” (Geçer, 2015; 47). Popüler kültürün ulaştığı kesim sayıca diğer 

kültür türlerine göre fazla olduğundan dolayı etki gücü de diğer kültür türlerine göre 

daha kuvvetli olabilmektedir. “Popüler kültür, ürünlerini anlamak herhangi bir çaba 

gerektirmediğinden ve çok ucuza, kolayca elde edilebildiğinden, oldukça geniş bir 

kesime hitap etmektedir; asıl hedef yönetilenlerdir, yani halktır” (Kahraman, 2003‟ten 

akt. Akgül, 2006; 17-18). Popüler kültür ürünleri ucuz ve kolay elde 

edilebilirliklerinden dolayı önemsiz olarak görülmektedir. Ancak, asıl önemleri de 

buradan kaynaklanmaktadır; egemen sınıf tarafından istenilen düşünceler –çoğunlukla 

egemen sınıfın çıkarları ve mevcut toplumsal düzen ile uyumlu olan düşünceler- 

popüler kültür ürünleri aracılığıyla topluma kolaylıkla ve maliyetsiz bir biçimde 

aktarılmaktadır. Bu durum da yine popüler kültürün etki gücünü artıran bir husustur. 
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Popüler kültür ürünlerinin belli bir hedefe yönelik olduğu çok açıktır. 

Erdoğan‟ın vurguladığı gibi (2014; 7); popüler pratikler belli amaçları gerçekleştirmek 

için yapılan örgütlü insan faaliyetlerinden en yaygın ve egemen olanlarıdır. Dizi filmler 

izlenme oranları nedeniyle popüler türlere aday olarak gösterilebilirler. “[…] dünyanın 

bir ucunda gösterime giren bir film, aynı anda başka ülkelerde de gösterime 

girebilmekte, internet aracılığıyla kültürler arası iletişim ve bilgi alışverişi hızlanmakta, 

bunun sonucu olarak da kültürel bir homojenliğe doğru gidilmektedir” (Bolat, 2007; 20-

21). Popüler kültürün toplumsal düzlem içerisinde son derece yaygın olduğunu sıklıkla 

vurgulayan Sakallı‟ya göre (2014; 311); hakkında bu denli çeşitte görüş ve tartışmaların 

olduğu popüler kültürü hayatın her aşamasında görmek mümkündür. Bunun temel 

nedeni popüler kültürün yayılmasını sağlayan araçların çokluğu ve etkililiğidir. Bu 

araçların başında televizyon, genel anlamda medya, sinema, spor, edebiyat ile bilgisayar 

ve internet gelmektedir. Bu durumda popüler kültür ürünlerinin içerimleri toplumsal 

düzlemde ve dünya çapında yaygınlaşmakta, olağanlaşmakta, kolaylıkla kabul görmekte 

ve onanmaktadır. Bu durum toplumsal sistem içerisinde normalleştiği için izleyiciler ya 

da okuyucular tarafından olması gereken şekli buymuş gibi algılanmaya açıktır. 

Topçuoğlu‟na göre (1996; 91-92); kitle iletişim araçları ile izler kitleye ulaşan yayınlar 

her ne kadar tarafsız bir biçimde oluşturulsa da var olan egemen sistemi ve bu sistemin 

içerisindeki bağımlı ilişki biçimlerini sürdürmede bir araç konumunda yer almaktadır. 

Benzer bir görüşü savunan Cansız‟a göre (2011; 75); egemen ideolojilerin yeniden 

üretimi hususunda izleyicinin/toplumun da aşina olduğu ürünler kullanılarak değerler ve 

ideolojilerin içselleştirilmesi sağlanmaktadır. Günümüz toplumunda var olan değerler, 

uygulamalarla birlikte yeniymişçesine yedirilir. Kimi zaman eserdeki kodlar aynen 

bırakılır kimi zaman ise değiştirilir.” Bu çerçevede düşünüldüğünde, uyarlamalar; 

mevcut sistem ile egemen sınıfların çıkarları ile uyumlu olmayan unsurları mevcut 

düzene uygun bir biçimde değiştirme ve/veya dönüştürme imkânına sahip olduğu için 
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önemlidir. Bu da popüler kültür ürünlerinin üretimini elinde bulunduranların elinde bir 

güç, bir silah olarak kullanılabilmektedir; popüler kültürün ve o kültüre ait ürünlerinin 

değersiz olduğuna yönelik genel kanının aksine, popüler kültürün ve popüler kültür 

ürünlerinin önemi de buradan gelmektedir. “Popüler kültür bir eğlence kültürü olarak 

kitle iletişim araçları tarafından üretilmektedir. Televizyon, radyo, basın, sinema ve son 

dönemlerde internet popüler kültürün yaratıcısı ve yayıcısı konumundadır” (Bal, 

2004‟ten akt. Akgül, 2006; 21). Genelde televizyon ve sinema ne ise internet de benzer 

konumdadır ve özelde televizyon ve internet dizileri ne ise günümüzde internet dizileri 

de yine aynı konumda yer almaktadır ve bu kapsamda düşünüldüğünde popüler kültürün 

aktarıcısı olarak işlev görmektedir. “Popüler kültür egemen toplumsal ve ekonomik 

ilişkileri destekler, haklı çıkarır ve sürüp gitmesine yardımcı olur” (Erdoğan, 2014; 4). 

Popüler kültür ve dolayısıyla onun ürünleri, sahiplik kapsamında üretimi elinde 

bulunduranların çıkarlarına hizmet eden mevcut toplumsal ve ekonomik altyapının 

sürdürülmesine katkı sağlar. Böylelikle, popüler kültürün üretimi elinde bulunduranlar 

nezdinde önemi bir kez daha ortaya çıkmış olur. 

Popüler kültür ile kitle kültürünü aynı kapsamda değerlendirenler için kitle 

kültürü ürünleri de tıpkı popüler kültür ürünleri gibi bir piyasa değerine sahiptir. 

“Popüler kültür ile medya aynı geni taşımaktadır. Medyanın ürettiği veya taşıdığı 

kültürün popüler karakterlerde olması kaçınılmazdır. Popüler kültüre ilişkin pek çok 

kanaat ve davranışın kaynağı medyadır” (Karakoç, 2014; 252). Kısacası, popüler 

kültürün medya dolayımında güçlendiği ve etki kapasitesinin arttığı öne sürülebilir. 

Ancak bu durum popüler kültürün medya aracılığıyla oluşturulduğu ya da yaratıldığı 

anlamını taşımaz. Medya, popüler kültür ürünleri aracılığıyla popüler kültür unsurlarını 

aktarma yolu ile Güneş‟e (2006; 194) göre; zaten hâlihazırda işlemekte olan piyasaya 

fayda sağlamaktadır. “Kitle kültürü de, geniş anlamda kitle iletişimi ile örtüşen; medya 

tarafından üretilen ve yayılan bir kültürdür. Medya bu yönüyle de kitle kültürünün 
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pazarı ya da piyasasıdır. Sanatçıların piyasayla olan bağları medya tarafından 

sağlanmaktadır. Kültürün piyasa değeri de medyanın „ratingleriyle‟ belirlenmektedir” 

(Güneş, 2001‟den akt. Akgül, 2006; 32-33). Dolayısıyla, izlenme oranlarının artışı tek 

başına orada yer alan kültürel öğelerin değerinin artışını sağlayabilmekte ve toplum 

nezdinde kabul edilirliğini artırmaktadır. Böylelikle, popüler kültürün –kitle kültürünü 

popüler kültürle eş değer tutanlar için bu durum her iki kavram için de geçerli 

görülmektedir- önemi bir kez daha ortaya çıkmış olur. Oktay‟a (2002: 44) göre; aynı 

zamanda, günümüzde, kitle iletişim araçlarıyla ve bu araçlarda üretilen kültürle 

doğrudan doğruya „sistem‟ satılmaktadır. Bu ifadede bahsi geçen „sistem‟, çoğu zaman 

mevcut düzenin devamlılığına ve egemen sınıfın çıkarlarına hizmet eden bir „sistem‟dir. 

 

2.3. Popüler Kültürün Özellikleri 

Gans (2005; 43) kitle kültürü ve/veya popüler kültürün iki yüz yıllık geçmişi 

olmasını ve bu kapsamdaki eleştirisini, dört başlık etrafında tartışır ve değerlendirir. 

Bunlar: 

1. Popüler kültür yaratmanın olumsuz özelliği: Popüler kültür sevimsizdir; 

çünkü yüksek kültürün aksine, kâr zihniyeti yatırımcılar tarafından sadece 

parasını ödeyen izleyiciyi memnun etmek üzere toptan üretilir. 

2. Yüksek kültür üzerindeki olumsuz etkileri: Popüler kültür yüksek kültürden 

alıntı yapar, böylece onu ayağa düşürür; ayrıca geleceğin pek çok yüksek 

kültür yaratıcısını baştan çıkarır, böylece onun yetenek kaynağını tüketir. 

3. Popüler kültür izleyicileri üzerinde olumsuz etkileri: Popüler kültür 

içeriğinin tüketilmesi en iyi olasılıkla sahte mutluluklar yaratır, en kötü 

olasılıkla da izleyiciye duygusal olarak zarar verir. 
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4. Toplum üzerindeki olumsuz etkileri: Popüler kültürün yaygınlaşması 

yalnızca toplumun kültürel –ya da uygarlık- kalitesini düşürmekle kalmaz, 

aynı zamanda diktatörlüğe eğilimli demagogların kullandığı kitle ikna 

yollarına tuhaf bir biçimde ilgi gösteren, edilgen bir izleyici kitlesi 

yaratarak totaliter rejimlere çanak tutar.  

Bu dört başlıkta yer alan unsurlardan anlaşılabileceği gibi popüler kültür ya da 

kitle kültürü olarak adlandırılan kültür biçim(ler)i genel olarak olumsuz olarak lanse 

edilir ve kabul edilirler. Aynı zamanda egemen sisteme ve onun varlığını gösterdiği 

toplumsal alandaki mevcut düzene çanak tutarak tüm bunların sürekliliğini ve 

devamlılığını sağlamaya hizmet ederler. 

Batmaz ise, popüler kültürün özelliklerini şu şekilde sıralamıştır (Batmaz, 2006: 

97-98): 

1. Biçim olarak orta karmaşıklıktadır. 

2. Parayla elde edilebilir, oldukça ucuzdur. 

3. Copyright, patent veya sahiplik yoluyla tüketime açıktır. 

4. Aktarımı ya da iletimi, ortam ve teknoloji olarak dolaylıdır. 

5. Bilinen bir kaynağı ya da yaratıcısı (üreticisi) vardır. 

6. Standartlaştırılmış, yeniden şekillendirilmiş veya çoklaştırılmış olarak gösterime 

sunulur. 

7. Kültürel değerleri ve gelenekleri, yeni formüller biçiminde yansıtır. 

8. Üreten ve tüketen arasında sosyal statü farkı vardır. 

9. Üreticileri ve sunucuları profesyoneldir. 

10. Ürün tüketiciye dönüktür. 
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3. POPÜLER KÜLTÜR VE TÜKETĠM KÜLTÜRÜ 

3.1. Popüler Kültürün Tüketim Ġle ĠliĢkisi 

Tüketim kavramına genel olarak bakıldığında, sözcük anlamı; “üretilen veya 

yapılan şeylerin kullanılıp harcanması, yoğaltım, istihlak, üretim karşıtı” şeklinde 

tanımlanmıştır (www.tdk.gov.tr)
16

. Popüler kültür ile kitle iletişim araçları arasındaki 

ilişki sayesinde, toplumun yönlendirilmesi son derece kolay bir hal almıştır. Çoğunlukla 

üreticisinin çıkarları ile uyumlu bir biçimde oluşturulan popüler kültür, tüketim 

mekanizmasının bir argümanı olarak tüketim kültürüne hizmet etmektedir. “Kitle 

iletişim endüstrisi ve popüler kültür endüstrisi birbirinden bağımsız değildir. Kitle 

iletişim araçları ile popüler kültür ürünleri izleyicinin düş dünyasına girer. Popüler 

kültür ürünleri, bireyleri memnun edici, ilgi çekici, satış artırıcı niteliktedir” (Asiltürk, 

2019; 23). Bu durum da popüler kültürün ve popüler kültür ürünlerinin tüketim kültürü 

ile ilişkisini gözler önüne sermektedir. Aydoğan‟a göre (2005; 119-120); popüler kültür 

ve tüketim paralel amaçlar için kullanılmaktadır ve toplumda herkesin örnek aldığı 

kişilik modelleri bulunmaktadır. Bunlar genelde popüler kültür ürünlerindeki kişilikler 

ve bu modellerin saç modelleri, giyimleri, davranışları, arabaları, içtikleri içkiler, cep 

telefonları gibi tüketim ürünlerini içermektedir. Yine Aydoğan‟ın belirttiği gibi (2005; 

120); televizyonda yer alan dizilerdeki karakterler aracılığıyla tüketim kalıpları 

izleyicilere lanse edilmektedir, bu durum aynı zamanda, yalnızca televizyon dizileri ile 

kalmayıp internet dizileri ya da filmler gibi tüm karakter içerimli türlerde kendisini 

göstermektedir. Hatta bu durum öyle bir hal almış durumdadır ki, dizi ya da filmde yer 

alan karakter(ler) gerçek hayatta o marka telefonu ya da parfümü kullanmasa dahi 

izleyiciler o marka ürüne sahip olmak isteyebilmektedirler. Bu durum da izler kite 

üzerinde söz konusu dizi ya da filmin etkisinin yadsınamaz boyutta olduğunu 

                                                           
16

 (Erişim Tarihi: 21.05.2021). 

http://www.tdk.gov.tr/
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göstermektedir. Söz konusu etki gücünün farkında olan medya yapımları da dizi ve 

filmler aracılığıyla yarattıkları ya da uyarlamalar kapsamında düşünüldüğünde, ana 

kaynak romandan alarak uyarladıkları ya da dönüştürerek aktardıkları karakterler 

aracılığıyla tüketime dair olumlu ve tüketimi teşvik edici kalıplar yaratmayı 

amaçlamaktadırlar. Bu durumu Guy Debord‟dan aktarırsak; “Tüketimin ünlü kişisi, 

görünüşte farklı kişilik türlerini temsil etse de tüketimin bütünlüğüne eşit olarak 

ulaşabilen ve burada benzer mutluluğu bulan bu insan türlerinin her birini gösterir” 

(Debord, 2020; 61). Dolayısıyla, dizi ya da filmlerde yer alan karakterler tüketimin 

ünlülerinden farklı farklı kişilikleri temsil etse dahi, sonuçta tüketim yapan her bir farklı 

kişilik dizi ya da filmde mutluluğa erişen tek bir insan türü olarak karşılık bulmaktadır. 

Karakterler her ne kadar birbirlerinden farklı olsalar da tüketim davranışı sergilemenin 

kaçınılmaz sonucu olan mutluluk ve hazza ulaşabilmektedirler. 

Günümüz tüketim toplumlarında, tüketim ihtiyaçtan çok saygınlık, itibar, prestij, 

farklılık, bir gruba aidiyet, kimlik ve imaj edinme, sınıf atlama gibi simgesel değerler 

adına yapılmaktadır. Davidson‟a göre (1992‟den akt. Dağtaş ve Dağtaş, 2019; 7); genel 

çerçevede bakıldığı zaman medya içerikleri, tüketicilere metaları kullanarak sınıf 

atlayacağı, yaşamının olumlu anlamda değişeceği, bir gruba ait olacağı ya da farklı –iyi 

anlamda farklı- olacağı türünden iletiler sunmaktadırlar. Bu sunum, dizilerde 

karakterlerin tüketim davranışları ve tüketim biçimleri aracılığıyla varsayılan ya da 

iddia edilen sınıfa ve/veya gruba dâhil olma vaadi ile gerçekleştirilmektedir. Böylelikle, 

egemen sınıf çıkar faaliyetlerini gizleyerek empoze ettiği tüketim kalıplarını sanki 

izleyicilerin ya da toplumun ve/veya toplumun genelinin kendi bireysel tercihleriymiş 

gibi sunma imkânına sahip olur. “Homojen olmayan bireyleri standartlaştırma işlevini 

üstlenen kitle iletişim araçları, izleyiciyi edilgin kılarak yönlendirme gücüne sahiptir. 

Bu yönlendirmenin özünde ise bireyi sisteme entegre etme amacı yatmaktadır” 

(Erdoğan ve Alemdar, 1994; 196). Böylece, sisteme entegre edilen birey, kendisine vaat 
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edilen geçici ya da tam olarak karşılık bulunamayan hazzı ve mutluluğu elde etme 

amacı ile kendisinden beklenen tüketim davranışını kolaylıkla ve sorgulamadan 

gerçekleştirecektir. Tüketim aracılığıyla toplumsal değerler, bireysel beğeniler ve yaşam 

biçimleri belirlenebilmekte ve bu belirlenim başlı başına egemen söylemin 

tamamlayıcısı niteliğinde yer almaktadır. 

Tüketimin işaret etmiş olduğu toplumsal değerler dizi ve filmler kapsamında 

düşünüldüğünde, karakterler aracılığıyla izler kümeye aktarılmaya çalışılan mesajlar ve 

iletiler şeklinde kendisine yer bulmaktadır. Bauman‟a göre (2010; 92); tüketici 

kültürünün ve buna bağlı olarak tüketim toplumunun oluşmasındaki/oluşturulmasındaki 

en önemli neden, geç modern, ikinci-modern, sür-modern ya da post-modern olarak da 

adlandırılan günümüz teknoloji çağında, modern toplumun kitlesel endüstriyel iş 

gücüne ihtiyacın kalmamasından kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı da artık toplum, 

üyelerini tüketici olarak değerlendirme ihtiyacı duymaktadır. Bu durumun toplumsal 

boyutta sonucu olan “[…] sinema ve televizyon programlarındaki büyük fantezi 

yokluğunu çok rahat görebiliriz. Fantezi yokluğu, alımlamada çoğu batılı ülkelerin 

siyasetinde fark edilebileceği gibi, ekonomik sistemin kendilerinden beklediği tutuma 

uygun bir tüketici davranışını destekler” (Kotik, 1974‟ten akt. Zimmermann, 2001; 

117). Günümüzde son derece yaygın olan ve kapitalist sistemin önerdiği tüketim 

biçimini teşvik için filmlerin, dizilerin, romanların ya da her türden kitabın ve hatta 

sanatın dahi kolay anlaşılır ve toplumdaki büyük çoğunluk, daha doğrusu neredeyse 

herkese hitap eden bir türde olması gerektiğine dair popülerliği teşvik eden anlayışın 

kaynağı da bu düşünce biçiminde yatmaktadır. 
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3.2. Tüketim Kültürü, Tüketim DavranıĢı ve Kimlik 

ĠnĢası 

Tüketim kültürü içerimlerini popüler kültür ürünlerine aktarmaya uygundur. Bu 

nedenle de popüler kültür ürünlerinde aktarılan unsurların mevcut sistemin ve egemen 

sınıfın arzu ettiği istekler ve fikirler olması kaçınılmazdır; tüketim davranışı da sistemin 

devamlılığı için zaruri olduğundan dolayı genel olarak bu tür yapımlarda yer almaktadır. 

Bu tür yapımlarda, tüketim davranışı sistemin gereklerine uygun olarak ihtiyaçlardan 

çok işlevselliği ön plana çıkararak sunulmaktadır. Yurderi‟ne göre (2014; 84); 

televizyon dizileri, bireyleri tüketime yönlendirme, ürünü alıcıyla özdeşleştirme gibi, 

onun yaşamına ve kimliğine anlam katan varoluşsal değerleri temel almaktadır. 

Televizyon dizilerinde tüketim biçimine ve stil, sunum, görünüm gibi tüketim estetiğine 

ilişkin öğeleri sınıf ve statüyle birlikte kimlik belirlemede de kullanılmaktadır. 

Tüketimin ve belirli yaşam tarzlarının bir sınıf ve statü simgesi olarak sunulduğu 

televizyon dizilerindeki tüketim biçimi, kimlik oluşturma açısından da önem arz 

etmektedir. Dolayısıyla, tüketim davranışını gerçekleştirenler o tüketim ürünü ya da 

hizmetinin vaat ettiği kimliği de edinmektedir ya da edindiği yanılgısına 

düş(ürül)mektedir. Bennett‟e göre (1970; 92); bireysel kimlikler toplumsal roller 

etrafında oluştuğundan dolayı herkes herkesleşmeye başlamakta ve birey zamanla 

kendisini büyük bir anonimleşme içerisinde bulmaktadır. Bu durumun önüne 

geçebilmek için de birey sahip olduğu mal, ürün ya da hizmetler gibi her türden tüketim 

nesnesine bireysellik atfetme yoluyla kendisine diğer herkesten farklı bir kimlik 

oluşturmaya çabalayarak bu noksanlığı kapatmaya çalışmaktadır. Ancak, 

bulunduğumuz kimliğimizi, satın aldığımız kitlesel üretim mal ve hizmetlerine karşı 

duyduğumuz inanç sayesinde kazandığımızdan dolayı bu durum gerçeği yansıtmayan 

bir kimliğe ve geçici bir mutluluğa denk düşmektedir. Dizilerde bu durum karakterlerin 
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tüketim davranışlarını izleyicilerin taklit etmesi yoluyla karakterlere atfedilen kimlikleri 

edinecekleri yanılgısına düşmeleri şeklinde işlemektedir. Dolayısıyla, dizlerde yer alan 

karakterler aracılığıyla tüketim ürünleri çoğunlukla birer kimlik sağlayıcı olarak işlev 

görmektedir. 

Tıpkı televizyonda olduğu gibi “sinema seyircileri hemen her zaman sinema 

filminde yer alan figür ve imajlarla bir seri özdeşleşme sürecine girmektedir” 

(Mencütekin, 2010; 265). Bu da, aynı durumun filmler için de geçerli olduğunu ortaya 

koymaktadır. Genel olarak kitle iletişim araçları “çağdaş kitle toplumu insanlarına 

kendilerini özdeşleştirecekleri sinema yıldızlarını, TV dizilerindeki karakterleri, 

kendileriyle belirli bir marka malın tüketicisi olmakla özdeşleşebilen „ünlüleri‟ 

sunmakta […] her biri toplumsal rollere göre çeşitli anlamlar taşıyan ikonografik 

nesneler olarak sunmaktadır” (Oskay, 2017; 248). Gerek televizyon, gerek sinema, 

gerekse de internet, her türden kitle iletişim aracı vasıtasıyla tüketim davranışı kitlelere 

empoze edilebilmektedir. “Televizyon programları açık ya da gizli mesajlarla izleyiciye 

ulaşırken, onların, bireysel veya toplumsal tutum ve davranışları üzerinde değişiklik 

yaratır” (Kars, 2012; 23). İzleyicilerin tüketim davranışları da bunlardan birisidir. Bu tür 

yapımlar aracılığıyla, tüketim ürün ve hizmetlerine çeşitli değerler atfedilerek o ürün ve 

hizmeti alan veya söz konusu ürün ya da hizmete sahip olan izleyicinin de benzer bir 

değere ve saygınlığa ulaşacağı yönünde bir yanılgı yaratılır. Tüketim nesnesi olan 

izleyici de benzer bir tüketim davranışı sergileyerek kendi kimliğini inşa etmeye 

çabalar. Özkök‟e göre (1985; 12); bir televizyon dizisi göz önünde bulundurulduğunda 

izler kitle aslında bir kahramanı ya da karakteri değil,  kendilerine ihtiyaçlarını ileten 

„çağdaşlaştırılmış‟ bir aktörü izlemektedir. İzler kitle bu yolla kendi iç dinamiklerini, 

dünyasını ve aslında kendisini bir defa da televizyon karşısında dizide yer alan 

karakterler aracılığıyla izlemektedir. Mevcut dünya düzeni ve toplumsal işleyiş biçimi 

meşrulaştırılmaktadır. Dolayısıyla, bu kurgusal karakterler aracılığıyla sunulan tüketim 
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kalıpları çoğu zaman egemen sistemin işleyiş biçimleri ile uyumlu olarak olağan ve 

olması gereken(miş) gibi yansıtılmakta ve izleyiciler tarafından kolaylıkla ve büyük 

çoğunlukla da sorgulanmadan reel yaşamlarında uygulanmaktadır. 

Tüketimin bir gösteri halini almasında görsel medyanın en büyük etkisi 

gösterebiliyor oluşundan kaynaklanmaktadır. Değişen dünya düzeni ile birlikte yaşam 

tarzları ve arzulanan kimlik biçimleri de değişmektedir ve zaten mevcut dünya 

düzeninde tüketimin devam ettirilmesi mevcut sistemin sürekliliğinin sağlanabilmesi 

için ana şarttır. Tüketim davranışı, özellikle dizi türlerinde yer alan karakterler 

aracılığıyla gösterilmeye son derece açıktır ve dizi türleri de izleyicilerini gösterişçi 

tüketime özendirmeye imkân tanımaktadır. “Kitlelere tüketimin zevk ve mutluluk 

olduğu inancının benimsetilmesinin, giderek tüketim yoluyla bireyin toplumsal 

gerçeklerden kaçışına da yarayacağı anlaşılmaya başlanmıştır. Tüketimin yaşamla ilgili 

olarak, böylelikle çok yönlü anlamlar kazanması çağdaş insanı, yarışmacı ve gösterişçi 

kültürel düzenlemelerin etkisiyle, başkalarından geri kalmayacak derecede tüketimin 

„nimetlerinden‟ yararlanmaya yöneltmiştir” (Oskay, 2017; 239). Tüketime yönelik haz 

ve gösterişçi tüketim bağı, aslında tüm bunların bir üst yapının birleştirici unsurları 

olarak ortak bir amaca hizmet ettiği bağlantısını da ortaya çıkarır. Aslında hepsi 

birbiriyle bağlantılıdır da diyebiliriz. Çelenk‟e göre (2010; 24); dizilerde kurgunun ve 

senaryonun bir gereği olarak bulunan dekore biçimleri ya da olay örgüsünü destekleyici 

unsurlardan olan karakterlerin giyim tarzları ve yaşam biçimleri sürekli olarak 

değişmektedir. Bu durum televizyon dizilerinin de şov dünyasının bir parçası olduğunu 

vurgulayan bir değişime işaret etmektedir. Diziler açısından bakıldığında, iç 

mekânlardaki perdeler, oturma grupları ve yatak odası takımları birkaç bölümde bir 

değişmekte, çeşitlenmekte ve zenginlerin mekânları iyiden iyiye yaldızlanmaya 

başlamaktadır. Bu durum da yine görsel olanın etki gücünü ortaya koymaktadır, 

diyebiliriz. 2000‟li yıllar ile birlikte dizilerde, lüks otomobillerin, yatların, villaların, 
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rezidansların; dolayısıyla lüks tüketim biçimlerinin gösterilmediği bir içeriğe rastlanmaz 

hale gelindi. Dizilerde lüks yaşam biçiminin gösterilmesi,  bir yandan izleyicilerin 

karakter ile özdeşlik kurmasına fırsat tanırken ve belirli tüketim kalıplarının alt sınıflara 

empoze edilmesini sağlarken diğer taraftan da zenginlik ve yoksulluğa ilişkin sınıfsal 

ayrımların „doğallığının‟ ve buna uygun kimlik inşasının altını çizmektedir. Bu 

bağlamda genel olarak dizi türlerinde yer alan aşkın kime ait olduğu, yani izleyiciye 

hangi kimliğe ya da sınıfa ait karakterin aşkının anlatıldığı önemlidir. Çünkü dizilerde 

anlatı karakterler üzerine kuruludur ve karakterler aracılığıyla izleyicilere ve dolayısıyla 

da toplumun geneline belirli bir toplumsal konum, sınıfsal aidiyet ve yaşam tarzına 

ilişkin kodlar ve klişeler sunulur. Söz konusu kodlar ve klişeler aracılığıyla, daha 

dizinin ilk bölümünde karakterler ve olay örgüsü serimlenirken, dizi hakkında hiçbir şey 

bilmeyen izleyiciye karakterlerin sınıfsal konumuna ve kimliğine ilişkin bilgiler 

verilmiş olur. Mersin‟e göre (2007; 67); dizlerde karakterlerin işi, yer aldıkları 

mekânlar, giyim kuşamları, serbest zamanlarını nasıl değerlendirdikleri ve tüketim 

alışkanlıkları karakterlerin sınıfsal konumlarını imlemenin en bilindik yoludur. 

İzleyiciler de bu yolla çoğu zaman izledikleri karakterler ile benzer ve yaratılan sınıfsal 

konumlar ile uyumlu tüketim davranışlarını sergileyerek kimliklerini istedikleri biçimde 

inşa edebileceklerine inanırlar. 

 

3.3. Popüler Kültür Ürünlerinde Tüketim DavranıĢı ve 

Reklam ĠliĢkisi 

Popüler kültür ile reklam arasında da egemen sistemin sürdürülmesine ve 

devamlılığına hizmet edecek bir ilişki bulunmaktadır. “Reklam ve popüler kültürün 

gelişimi tüketimin gelişimine koşuttur” (Yavuz, 2006; Özet Bölümü para 1). 
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Dolayısıyla, popüler kültür ürünlerinden biri olan dizilerde de tüketim davranışı 

özendirici bir şekilde sunulmaktadır. Bu durum dizilerde bir reklam türü olarak ürün 

yerleştirme adı altında tüketim özendiriciliğinin kendine yer bulmasına ek olarak, yine 

dizilerde bu işlev karakterler aracılığıyla da gerçekleştirilmektedir. Fowles‟a göre 

(1996; 78); reklam ile popüler kültür genel anlamda tüketim mal ve hizmetlerini teşvik 

edici bir rol oynamaktadır. Bundan dolayı da popüler kültür ve tüketim ilişkisi birlikte 

ilerlemektedirler ve popüler kültür ürünleri içerisinde yer alan tüketimi teşvik edici 

iletiler de bu yolla daha anlamlı hale gelmektedir. Tez çalışmasına konu olan roman 

üçlemesinden uyarlanan dijital internet dizisi Fi/Çi‟de yer alan ürün yerleştirmeler ve 

sponsorluklar da reklam aracılığıyla tüketimi teşvik edici iletileri tanıtlamaktadır. Bu 

kapsamda Oğuzcan (2018) tarafından yürütülen çalışma tez çalışmamda yer alan dijital 

internet dizisi Fi/Çi‟yi kapsamakta, dolayısıyla ifadelerime kanıt niteliği taşımaktadır. 

Tüketici tarafından arzulanan tüketim mal ve hizmetleri satın alma davranışı ve 

kültür içerisinde saklı potansiyel anlamlar aracılığıyla kültürden reklama, reklamlardan 

da tüketiciye ulaşmaktadır. Tüketim mal ve hizmetleri kültürden reklama oradan da 

tüketiciye geçtiği gibi, popüler kültür ürünü olan dizilerde bulunan ve bir reklam türü 

olan ürün yerleştirmeler aracılığıyla izleyiciye, yani potansiyel tüketiciye ulaşabilir. Bu 

durum da hem tüketim davranışının devamlılığına hem de tüketim davranışının 

ihtiyaçlardan öte simgesel anlamlar taşıması nedeniyle tüketimin hacmini artırmaya 

katkı sağlamaktadır. “Bir reklamın başarılı olabilmesi, reklamın içinde yer aldığı 

kültürü paylaşanların reklam mesajını doğru okumaları ile gerçekleşir” (Yavuz, 2006; 

159). Bir reklam türünün başarılı olabilmesi demek aynı zamanda tüketim davranışının 

gerçekleşmesi ve mevcut sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması demektir. Bu 

nedenle de hâlihazırda popüler kültür unsurlarını içeren bir popüler kültür ürünü olan 

dizilerde de reklam formlarının kullanılması –ürün yerleştirme gibi- son derece 

olağandır. Bu durum izleyicilerin hem dizilerde yer alan karakterlerle özdeşleşmelerine 
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imkân sunduğu için hem de kültüre dair unsurlar bulunduğu için reklam verenleri 

başarıya ulaştıracağından dolayı sıklıkla popüler kültür ürünü olan dizilerde de tercih 

edilmektedir. Dizilerin izleyicilerine karakterler aracılığıyla özdeşleşme imkânı sunması 

aynı zamanda hayranlık ilişkisinin oluşmasına ve/veya pekişmesine da fırsat 

tanımaktadır. “Hayran (fan) olgusu içerisinde dizi izleyicisinin hayran olarak aidiyet ve 

üretim boyutuna geçişinde internetle birlikte ortaya çıkan fan sayfalarının varlığı ve 

kullanımı çok önemlidir. Hayranların kendisi tarafından üretilen bu sayfaların sayıca 

çokluğu, etkin kullanımı ve yayılma biçimi de bu sistemin devamını sağlamaktadır” 

(Yazıcı, 2019; 109). Hayran sayfalarının varlığı sayesinde izleyicilerin tüketime 

teşvikinin de kolaylaştığı ve arttığı söylenebilir. Karakterlerin kullandıkları ürünler, 

giydikleri kıyafetler, gittikleri ya da bulundukları mekânlar, kullandıkları ya da 

evlerinde yer alan ekipman, donanım, aksesuarlar vb. bu hayran sayfaları aracılığıyla 

diziyi izleyen ya da izlemeyen her kesime ulaştırılmakta ve hayran sayfaları tüketime 

yönelik bir kolaylaştırıcı olarak hizmet görmektedir. Tüketim davranışı aracılığıyla yine 

mevcut sistemin devamlılığına ve sürekliliğine katkı sağlanmaktadır. Egemen sistem 

içerisinde yer alan bu unsurların büyük bir kısmı mevcut toplumsal düzenin ve egemen 

sistemin kapsam alanı dışında değildir. Bu unsurların nerdeyse tamamı mevcut sisteme 

uygun biçimde yer bulmakta ve birbirlerini bağlayıcı bir görev üstlenmektedirler.



 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

BĠR UYARLAMA OLARAK FĠ/ÇĠ/PĠ 

ROMAN ÜÇLEMESĠ VE FĠ/ÇĠ ĠNTERNET 

DĠZĠSĠ ÖRNEĞĠ 

 

1. FĠ/ÇĠ/PĠ ROMANI ĠLE FĠ/ÇĠ ĠNTERNET DĠZĠSĠNE 

GENEL BAKIġ 

1.1. Fi/Çi/Pi Romanı 

Roman üçlemesinin ilk kitabı olan Fi, Azra Kohen tarafından Akilah mahlası ile 

kaleme alınmış ve Goa Basım Yayın tarafından 2013 yılında yayınlanmıştır. Aynı 

kitabın 2014 yılından itibaren basımını Destek Yayınları üstlenmiş ve bu baskılarda 

yazar kendi adını kullanmaya başlamıştır. Roman üçlemesinin ikinci kitabı Çi, Temmuz 

2014 yılında son kitap Pi ise, yine Destek Yayınları tarafından Temmuz 2015 yılında 

yayınlanmıştır. Roman üçlemesine ait her kitap uzunca bir süre çok satanlar listesinde 

kalmıştır. 2018 yılından itibaren ise, roman üçlemesi Everest Yayınları tarafından 

yayınlanmaktadır. Everest Yayınlarında Fi 21. baskı; Çi 12. Baskı ve yine Pi 12. Baskı 

sayısına ulaşmış durumdadır.
17

 Bu da, adı geçen roman üçlemesinin popüler bir tür 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum da uyarlama olarak söz konusu romanın tercih 

                                                           
17

 https://www.everestyayinlari.com/yazar/akilah-azra-kohen/109341 (Erişim Tarihi: 

11.11.2021). 

https://www.everestyayinlari.com/yazar/akilah-azra-kohen/109341


 

138 
 

edilme gerekçesini popülerlik kapsamında açıklamaktadır. Aynı zamanda söz konusu 

romanın bir siyasi şahıs tarafından parçalanması durumu ise
18

 romanın egemen sistemin 

işleyişine zarar vermesini kanıtlamanın yanı sıra romanın bir sansasyona konu olarak 

adını duyurması yoluyla popülerleşmesine yol açmıştır. Bu durum da egemen sisteme 

ek olarak popülerlik kapsamında da değerlendirilmeye fırsat sunmaktadır. Benzer 

biçimde Başak Sayan isimli yazar tarafından söz konusu romana ve yazarına intihal 

davası açılması da olaylı bir biçimde romanın adını duyurması ile sonuçlanmıştır. 

Dolayısıyla söz konusu romanın uyarlama olarak tercih edilmesinin nedenlerinden birisi 

de popüler olmasından ve hâlihazırda adını duyurmasından; bilinilirliğinden 

kaynaklanmaktadır. 

                                                           
18

 

 
Söz konusu paylaşım oldukça eski bir tarihe ait olduğundan dolayı söz konusu siyasi şahsın 

sosyal medya paylaşımının Twitter tarafından kişilik haklarına saldırı vb. gerekçeleri ile silinmesine karşı 

ve/veya söz konusu şahsın olası toplumsal tepkilerden dolayı paylaşımını kaldırması/silmesi ihtimaline 

karşı sosyal medya paylaşımının bağlantı linki yerine görseline yer verilmiştir. Paylaşımı yapan söz 

konusu siyasi şahsı kişisel olarak hedef göstermemek adına paylaşımı yapan kişinin kimliğine özellikle 

yer verilmemiştir. (Son erişim Tarihi: 16.04.2018). 
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1.2. Fi/Çi Ġnternet Dizisi 

Fi/Çi internet dizisi Ay Yapım tarafından Azra Kohen‟in Fi/Çi/Pi roman 

üçlemesinden senaryosu Nükhet Bıçakçı tarafından uyarlanan ve yönetmenliğini Mert 

Baykal‟ın üstendiği her sezon üçlemenin aynı ismi ile Puhu TV adlı internet dizi 

platformunda yayınlanan internet dizisidir. İlk sezon 31 Mart 2017-16 Haziran 2017 

tarihleri arasında üçlemenin ilk kitabı olan Fi adı ile 12 bölüm ve ikinci sezon ise, 

üçlemenin ikinci kitabı olan Çi adı ile 9 Kasım 2017- 9 Mart 2018 tarihleri arasında 10 

bölüm; toplamda ise 22 bölüm yayınlanmıştır. Romanın yazarı Azra Kohen 

uyarlamanın farklılaştığını ve amacından saptığını gerekçe göstererek dizinin 

çekimlerine müdahale etmiş ve Fi/Çi internet dizisinin üçüncü sezonu olması beklenen 

Pi bölümü yapılmadan dizinin çekimleri sonlandırılmıştır. 

Fi/Çi İnternet dizisinin gösterimi bittikten sonra Mart-Ağustos 2018 tarihleri 

arasında Show TV televizyon kanalında her hafta bir bölüm olmak üzere bazı bölümler 

RTÜK televizyon yayıncılık kuralları doğrultusunda sansürlenerek yayınlanmaya 

başlamıştır. Bu durum, özellikle, roman uyarlamasının televizyona göre daha az 

denetim ve sansürün bulunduğu internet ortamında yayınlanma gerekçesini ortaya 

koymaktadır. 

 

2. UYARLAMADAKĠ FARKLILIKLARIN NEDENLERĠ 

2.1. Fi/Çi Ġnternet Dizisini Yayınlayan Ġnternet Dizi 

Platformu „Puhu TV‟ Sahipliği 

Puhu TV, Kasım 2016 tarihinde Doğuş Yayın Grubu tarafından kurulmuş ve 

11.000 saatin üzerinde bir içerik ile yayın hayatına başlamıştır. Puhu TV, Over The Top 
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Television (OTT) olarak adlandırılan model ile kurgulanan ve izleyicinin istediği içeriği 

dilediği zaman ücretsiz bir biçimde izlemesine fırsat tanıyan ve reklam gelirleriyle 

finanse edilen bir internet dizi platformdur. Özellikle ücretsiz olması onun ekonomik 

maliyeti olmamasından kaynaklı olarak diğer internet dizi platformlarına nazaran 

izleyiciler tarafından daha kolay tercih edilmesi ile sonuçlanmaktadır. Bu durum aynı 

zamanda Puhu TV‟nin adından da anlaşılabileceği gibi yine diğer internet dizi 

platformlarına göre izleyiciler tarafından daha çok televizyon ile ilişkilendirilmesine ve 

televizyon gibi değerlendirilmesine fırsat tanımaktadır. Zaten abonelik almaması ve 

ücretsiz olmasından kaynaklı olarak Puhu TV de kendisini „yeni nesi çevrimiçi 

televizyon‟ olarak tanımlamaktadır. Puhu TV genel olarak reklam yöntemlerinden ürün 

yerleştirme aracılığıyla maddi gelir sağlamaktadır ve bunlar dizi içeriklerinde ürün 

yerleştirmelerine ek olarak 15 ila 20 dakikada bir yayına giren ve atlanamayan 

reklamlardan da oluşmaktadır. Ayrıca dizi içerisinde karakterlerin giydiği elbiseler, 

yediği ürünler, kullandığı arabalar, bulunduğu mekânlar gibi unsurlar anlatıya dâhil 

edilerek reklam üretilmektedir. Puhu TV‟de yayınlanan ilk dizi Azra Kohen‟in çok 

satan roman üçlemesi Fi/Çi/Pi kitaplarının aynı adlı uyarlaması Fi/Çi internet dizisi 

olmuştur. Bölümü 65 ila 70 dakika olan internet dizisi, her seferinde üçer bölüm ve bir 

bölüm de final bölümü olarak ayrı yayınlanmak üzere iki sezon sürmüştür. 

Puhu TV sahipliğine bakıldığında, Doğuş Yayın Grubu tarafından kurulduğu 

görülmektedir. Sekiz televizyon ve dört radyo kanalı, on internet portali, altı dergisi ile 

Doğuş Yayın Grubu‟nun Türkiye‟nin en büyük dört yayın grubundan biri olduğunu 

söylemek mümkündür. Dolayısıyla da Doğuş Yayın Grubu için sistemin sürdürülmesine 

katkı sağlamakta etken güç olan medya sahipliğini elinde bulundurmaktadır, diyebiliriz. 

Puhu TV‟de yer alan içeriklerin de egemen sistemin sürdürülmesine katkı sağlayacak 

içeriklerden oluşacağı ve söz konusu platformda yer alan Fi/Çi uyarlama internet 

dizisinin de egemen söylemler çerçevesinde egemen ideolojiyi eleştiren ve alternatif 
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ideoloji sunan ana kaynak romandan farklılaşması ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Söz 

konusu uyarlama dizinin yapımcısı, yönetmeni ve senaristi gibi dizi ekibinde yer alan 

kişiler televizyon dizilerinin de ekibinde yer alan ya da gelecekte yer alması muhtemel 

kişilerdir. Bu durum da bir bağımlılık ve zorunluluk ortamının oluşmasına katkı 

sağlamaktadır. Ancak, elbette bu demek değildir ki, her durumda benzer bir sonucun 

ortaya çıkmasından başka bir ihtimal yoktur. 

Uyarlama dizinin yayınlandığı internet platformu da bir medya sahibine aittir. 

Büyük bir çoğunluğun sahip olduğu –buna romanın yazarı Azra Kohen de dâhil- 

internet platformlarında sansürsüz yayın yanılgısının altında yatan unsur ekipte yer alan 

kişilerin bir şekilde ilerideki projelerinin etkileyeceği fikrinin veya internet 

platformunun sahibinin bir medya patronu oluşunun göz ardı edilmesinden 

kaynaklanmaktadır. Fi/Çi uyarlama internet dizisinin yayın hayatına başladığı ve 

sürdürdüğü dönemde internete yönelik yasal olarak bir sansür uygulaması olmasa da; 

dizi ekibinde yer alanların aynı zamanda yasal sansürün uygulandığı alan olan 

televizyonda dizi gibi yayınlarda ve sinema gibi projelerde yer almalarından dolayı oto 

sansür uygulama olasılıkları yüksektir. Söz konusu uyarlama internet dizisinin 

yayınlandığı internet dizi platformunun sahibi medya yayın grubunun aynı zamanda 

televizyon kanal sahipliği gibi medyanın hemen hemen her alanında bir medya sahipliği 

olmasından ötürü egemen sistemin sürdürülmesine bağımlı olmalarından kaynaklı 

olarak dolaylı bir sansürün varlığından da söz etmek mümkündür. Bu sahipliklerden 

kaynaklı olarak medya organları nasıl mevcut sistemin devamlılığına katkı sağlayacak 

yapımlar yaparak egemen sistemin sürekliliğine hizmet ediyorsa, söz konusu uyarlama 

internet dizisi de yüksek ihtimalle benzer bir amaca hizmet edebilir. Tüm bunlardan 

ötürü, uyarlama dizi mevcut sistemin devamlılığına hizmet etmeye uygun/uyumlu hale 

getirilerek egemen sistemin ideolojisine uyumlanır, bu durum da uyarlama farklılığının 

temelinde yatan nedendir. Bunun yanı sıra, egemen sistem içerisinde ticari kaygının 
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artışıyla beraber uyarlama yapımlarda ana kaynak roman genellikle kâr amacına 

ulaşmak için bir araç olarak görülmeye başlamıştır. Bundan dolayı çoğunlukla uyarlama 

yapım ana kaynak romanın yalnızca prestijini ve/veya ününü kullanarak farklı içeriklere 

yönelme eğilimi göstermektedir. Söz konusu roman yazarının kâr amacı gütmeden 

diziyi sonlandırması durumu başlı başına roman yazarının ticari hamleden uzaklığı ile 

aynı zamanda yine söz konusu romanın çok satan bir roman oluşu da uyarlamada tercih 

edilme nedeni ile ilişkilendirilebilir. 

 

2.2. Fi/Çi Ġnternet Dizisinin Yapımcısı „Ay Yapım‟ 

Sahipliği 

Ay Yapım 2005 yılında kurulan ve günümüzde Türkiye‟nin en büyük medya 

yapım şirketlerinden birisidir.
19

 Dolayısıyla, bir medya yapım şirketi olarak medyada 

yer alan içerikleri egemen söylem ve mevcut toplumsal düzen etrafında şekillendirmek, 

düzenlemek başlıca görevlerinden birisidir. Bu doğrultuda da, uyarlama internet 

dizisinin ana kaynak romandaki halinden farklılaşması ve egemen ideoloji kapsamında 

değiştirilmesi mevcut sistemin devamlılığı için neredeyse zaruri bir hal almıştır. Çünkü 

bu denli büyük bir medya yapım şirketinin egemen ideolojiye meydan okuması ve 

alternatiflere yer vermesi beklenemez. 

 

 

                                                           
19

 http://www.radikal.com.tr/kultur/en-cok-kazanan-dizi-yapimcilari-1054558/ (Erişim Tarihi: 

11.11.2021). 

http://www.radikal.com.tr/kultur/en-cok-kazanan-dizi-yapimcilari-1054558/
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2.3. Fi/Çi Ġnternet Dizisini Uyarlayan Senarist ve 

Yönetmen 

Uyarlama farklılığının oluşmasındaki bir diğer etken de yönetmen ve/veya 

senarist ile yazar arasındaki ideoloji, dünya görüşü ve bakış açısı farklılığından veya 

tüm bunları yansıtma biçimlerindeki farklılıklardan kaynaklanabilmektedir. Ancak bu 

ifade bir taraftan da yazar ve yönetmenin ideoloji ve dünya görüşüne yalnızca ortaya 

koydukları eserler ve yapıtlar üzerinden baktığı için de sorunludur. Söz konusu 

uyarlamada bu farklılığı yaratan etken özellikle Fi/Çi internet dizisinin senaristi Nükhet 

Bıçakçı‟nın daha önceden televizyon için de senaristlik yapmasından ve gelecekte de 

yapması olasılığından da kaynaklanabilir. Bu ifadeler söz konusu internet dizisinin 

yönetmeni Mert Baykal için de geçerlidir. İnternet, televizyona nazaran daha 

özgürlükçü bir alan sunsa da
20

 gerek senaristin gerekse yönetmenin daha önce 

televizyon içerikleri üretmiş olmalarından ve muhtemelen gelecekte de üreteceklerinden 

dolayı medya sahiplerine ve dolayısıyla da egemen sınıflara, söylemlere ve ideolojilere 

bir noktada bağımlı olma ihtimallerinin varlığını ortaya koymaktadır. Bu durumda her 

ne kadar yazar ve senarist ile yönetmen dünya görüşü, bakış açısı ve ideoloji yönünden 

benzer fikirlere sahip olsa da yazarın daha bağımsız ve özellikle ast üst ilişkilerinden 

                                                           
20

 İnternet dizisinin yayınlandığı dönem RTÜK denetim ve sansürlerinde internet dizilerini bağlayıcı 

maddelerin yer almayışından dolayı internet platformlarının televizyona nazaran daha özgür bir alana 

sahip olduğu savı hâkimdir. 5651 Sayılı Kanun‟da öngörülen denetleme kriterlerinin internet dizilerini 

kapsamaması durumu interneti, televizyona nazaran daha özgür bir alan haline getirmektedir. Aynı 

zamanda Fi/Çi/Pi romanlarının yazarı Azra Kohen de benzer bir görüşe sahiptir ve bu savı söz konusu 

uyarlama yapımın gerçekleşmesine ikna olmasının nedenleri arasında göstermektedir. Aynı zamanda şu 

an RTÜK‟ün denetim ve sansürleri internet platformlarında da uygulanmaktadır ve bu nedenle de bu sav 

günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Bkz: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5651.pdf , 

(Erişim Tarihi: 12.05.2022). 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5651.pdf
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kaynaklı senarist ve yönetmenin ekibe ve medya yayın kuruluşlarına bağımlı yazarın ise 

daha bireysel hareket ettiğini söylemek mümkündür. Ancak uyarlama farklılığının ana 

nedeni romanın dizi filmlere kıyasla daha bireysel bir üretim olması değildir, çünkü 

aslına bakıldığında dizi filmler de tek bir sistemin –egemen sistem- ürünüdür ve mevcut 

sistemin unsurlarını tekrar etmek zorundadır. Hal böyle olunca, internet dizisinin yayın 

hayatına başladığı dönemde internet platformları için geçerli olan özgürlük alanının 

çoğunlukla bir önemi kalmamaktadır. Çalışmada yer alan uyarlama internet dizisi de 

egemen sistemin unsurları etrafında ana kaynak romandan farklılaşmıştır. 

 

3. UYARLAMADAKĠ FARKLILIKLAR 

3.1. Popüler Kültür Çerçevesinde FarklılaĢma 

Uyarlamalar göz önünde bulundurulduğunda, hem uyarlama yapılan ana kaynak 

hem de uyarlama yapım dizi filmlerden her ikisinin de popüler kültür ürünü olduğu 

durumlarda dahi görsel türün etki gücünden dolayı, genel olarak, yeni uyarlama yapım 

daha fazla popüler kültür öğesine maruz kalmaktadır. Aynı zamanda izleyicilerin 

okuyuculara nazaran seyretme deneyimlerinin okuma deneyimine göre daha az bireysel 

çaba gerektirmesinin de bir sonucu olarak dizi filmlerin roman türüne göre daha cazip 

gelmesine neden olmaktadır. Bu da her ne kadar popüler kültür ürünü olan bir ana 

kaynak söz konusu olsa dahi, dizi filmlerin „daha kitlesel bir tür‟ ve „daha kitle kültürü 

ürünü‟ olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum da ana kaynağın bir dizi filme 

uyarlanma sürecinde onu daha cazip kılacak „cazibe merkezi motifleri‟ni içerisinde 

barındırmasıyla ve bu bağlamda da gerekirse ana kaynaktan farklılaşmasıyla 

sonuçlanmaktadır. 
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Popüler kültür ürünleri ile iletilmeye/aktarılmaya çalışılan ideolojinin hâkim 

sınıf ve egemen kültüre ait fikirlerden oluştuğunu ve bunların popüler kültür ürünleri 

aracılığıyla diğer toplumsal gruplara aktarılmaya çalışıldığını söylemek mümkündür. 

Dizilerin kitlelere ulaşmadaki başarısı göz önünde bulundurulduğunda, ideolojik 

fikirlerin aktarıcısı olarak tercih edilmeleri de daha anlamlı bir hal alacaktır. Popüler 

kültür söz konusu olduğunda, uyarlanan dizi filmlerin uyarlandığı kitabın satışını 

artırması söz konusu olmaktadır ve çok satan (best-seller) bir kitaptan uyarlama 

yapıldığında uyarlama yapımın satışı/izlenme oranı da garanti altına alınmış olmaktadır. 

Söz konusu romanın yazarı Azra Kohen de romanının popülere dayanılarak yazıldığını 

ve hatta bu anlamda okuyucusunu kandırdığını
21

 –daha fazla okur çekmek için- 

belirtmektedir. Bu bağlamda söz konusu romanın da popüler bir tür olduğunu söylemek 

mümkündür. Romanın yazarı Azra Kohen‟in daha fazla okura ulaşabilmek için 

karakterleri kullandığını ve bu bağlamda olay örgüsünü yarattığını ifade ettiği 

açıklamasından da anlaşılabileceği gibi romanın etki gücü ve popülerliği romanda yer 

alan karakterler ile ilişkilidir. Zaten romanın yazarı da roman üçlemesinin son kitabı 

                                                           
21

 “Şimdi itiraf zamanı! İtiraf ediyorum: Sana tuzaklar kurdum. Adlarını „Fi‟ ve „Çi‟ koydum. 

Can Manay‟ın Duru‟ya duyduğu açlıkla çıkardım seni yola, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını 

Deniz‟le anlatmaya çalıştım sana… Beni takip etmen için yolumuzu onların hikâyeleriyle süsledim. 

Anlamları da hemen hemen her satıra gizledim. Çünkü „Pi‟deydi asıl anlatmak istediklerim. Çaresizdim. 

Vazgeçemezdim. Sana bu manzarayı mutlaka göstermeliydim. Seninle nihayet burada buluşmak için çok 

emek verdim.  Şimdi yine gel benimle, birlikte yürümeye devam edelim. Savaşların savaşılarak 

kazanılmayacağını, asıl zaferin ancak doğrudan ayrılmayınca kazanıldığını Özge anlatsın sana, yaptığımız 

her şeyin evrende dönüp dolaşıp bize nasıl geri geldiğini Can‟dan dinle, analiz edebildiğimiz kadar güçlü, 

sadeliğimiz kadar güzel, gerçekliğimizdeki samimiyet kadar eşsiz olduğumuzu Bilge‟de gör, kendi 

değerini başkalarının gözünden biçenlerin acısını Duru‟yla anla, ve Deniz‟in düşüncelerinde tanış 

geleceğin insanıyla… Gel benimle. Yolumuz uzun değil, nihayet sana gidiyoruz, bana… BİZ‟e”. (Azra 

Kohen‟e ait bu ifadeler çalışmada yer alan roman üçlemesinin son kitabı olan Pi (2015) romanının arka 

kapağından alınmıştır.) 
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olan Pi‟de popülariteyi yakalayabilmek için karakterlerden faydalandığını ifade 

etmektedir. Uyarlama dizide de yalnızca romanda yer alan karakterlerin kullanılması 

durumu ve romanın ideolojisine yer verilmeyişi uyarlama farklılığının oluşmasının 

temelinde yer almaktadır. Aynı zamanda uyarlama dizide yalnızca romandaki 

karakterlerin yer alması popülaritenin yakalanmasında etkili olmuştur. Böylelikle 

romandaki ideolojiye dizide yer verilmemesi uyarlama dizinin popülerliğinin sağlaması 

konusunda bir eksiklik değildir, çünkü uyarlama dizide yalnızca karakterlerin yer alması 

durumu, özellikle dizideki karakterlerin ünlü kişilerden oluştuğu düşünüldüğünde, 

popülaritenin sağlanmasında etkilidir. 

Romanın yazarı Azra Kohen‟in amacı ifadelerinde de belirttiği gibi daha fazla 

kitleye ulaşabilmektir; roman uyarlaması romanın ideolojisinden uzaklaştığında ve hatta 

romanın söylemleri ile tamamen zıtlaşmaya başladığında bu durum yazarın yapımı 

durdurma kararı alması ile sonuçlanmıştır. Söz konusu uyarlama dizide uyarlama 

farklılığını oluşturan şey ana kaynak romanın yazarı tarafından aslen anlatılmak 

istenilen şeye değinilmemesi ve yine uyarlama dizideki mevcut hikâyenin de yazarın 

romanında esas anlatmak istediği şeye zıt bir biçimde dönüştürülmüş olmasıdır. Ancak 

ilk başta romanın uyarlamasının yapılmasına onay vermesinin nedeni daha fazla kitleye 

ulaşabilmek ve fikirlerini iletebilmektir. Aynı zamanda bu durum popüler roman 

yazarının daha da popülerleşmesine de fırsat tanımaktadır. Uyarlama dizi yayımlanmaya 

başladıktan sonra kitap satışlarındaki artışın yanı sıra, yazarın ününün artarak daha fazla 

televizyon programa, YouTube kanalına konuk oluşu vb. unsurlar bu duruma örnek 

olarak gösterilebilir. Dolayısıyla, yazar uyarlama yapım çerçevesinde fikirlerini 

iletemese dahi bu mecralarda kendi fikirlerini aktarma fırsatına sahip olmuş olur. 

Popüler kültür adından da anlaşılabileceği gibi popüler olma yolunda 

ilerlemektedir ancak azınlıkta olarak tam tersinin de mümkün olduğu durumlar olmakla 
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birlikte, popüler kültür ürünlerinden olan dizilerde sunulan yaşam tarzları çoğunlukla 

mevcut sistemi, toplumsal düzeni destekleyici ve doğrulayıcıdır. Dolayısıyla, medya 

sahipliği kapsamında yönetmen ve senaristin söz konusu bağımlılıkları göz önünde 

bulundurulduğunda, her ne kadar başlangıçta internetin televizyona nazaran daha özgür 

bir alan olduğu yanılsaması içine düşülse de; uyarlama internet dizisinde ana kaynak 

romanda yer alan dünyanın ve alternatif ideolojinin yansıtılması durumu mümkün 

olamamaktadır. Bu bağlamda da uyarlama çerçevesindeki olası farklılaşma çoğu 

durumda neredeyse kaçınılmaz bir hal almaktadır. Uyarlama internet dizisinde ana 

kaynak romanda alternatif olarak sunulan ideolojiye, yaşam biçimine ve toplumsal 

düzene yer verilmeyişi de bu durumu iyiden iyiye kanıtlar niteliktedir. Ancak, elbette bu 

ifadelerin tez çalışmasına konu olan uyarlama yapım Fi/Çi dijital internet dizisi için 

geçerli olduğu ve geneli kapsamadığı göz ardı edilmemelidir. 

Popüler kültürün alternatifleri de içerisinde barındırdığına dair itirazların önünü 

kapatmak adına günümüzde popüler kültürün halk tarafından değil, kitle halinde üretim 

yapan ve kâr güdüsü yüksek girişimcilerce üretildiğini vurgulamak yerinde olacaktır. 

Tıpkı popüler kültür ürünlerinin medya sahipleri, egemen sistemin yöneticileri 

tarafından oluşturulmasında ve şekillendirilmesindeki amaca uygun olarak; uyarlama 

dizide ana kaynak romanın zıttı biçiminde oluş(turul)an ve gerçekleş(tiril)en 

farklılıkların gerekçesi de egemen sistemin unsurlarını doğrulamak ve hâkimiyetini 

artırmak ve güçlendirmektir. Aynı zamanda popüler kültürün içerdiği genel kabullerin 

de mevcut toplumsal ön kabuller ile çoğunlukla benzer olduğunu söylemek 

mümkündür. Hâlihazırda toplumsal yaşam tarzı içinde yer alan unsurlar popüler kültür 

ürünlerinde de tekrarlandıklarında göze batmazlar, sırıtmazlar ve sorgulanmazlar. 

Aksine, bu unsurların tekrarı mevcut sistemi ve toplumsal düzeni daha da güçlendirir, 

normalleştirir ve olması gereken buymuş, alternatifi ya da daha iyisi yokmuş algısının 

oluşumuna katkı sağlar. Dolayısıyla uyarlama gerçekleştirilirken toplumsal genel 
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kabullerin neleri içerdiği de dikkate alınmakta ve bu kapsamda bir farklılaşma da söz 

konusu olabilmektedir. 

Popüler kültür ürünleri çoğunlukla egemen sınıfın elinde/yönetiminde 

olduğundan dolayı popüler kültür ürünleri genel olarak egemen sınıfın ve mevcut dünya 

düzeninin çıkarlarına hizmet etme aracı olarak işlev görmektedirler. Çalışmamda yer 

alan ve bir popüler kültür ürünü olan uyarlama dijital internet dizisinde de ana kaynak 

romandan farklılaşan noktalar tam da egemen sınıfın ve mevcut toplum düzeninin 

devamlılığına ve sürekliliğine engel teşkil edebilecek ve bu durumu eleştiren 

unsurlardan oluşmaktadır. 

 

3.2. Egemen Ġdeoloji Çerçevesinde FarklılaĢma 

Egemen ideolojiye ait egemen söylemler medya türlerinin neredeyse tümünde 

hâkim olmaktadır. Egemen söylemler mevcut toplumsal düzeni devam ettirmeye 

yönelik çabaları da içerisinde barındırmaktadır. Özellikle, medya türlerinden dizi 

filmler, mevcut toplumsal düzenin dizi filmlerde yer alan karakterler aracılığıyla 

izleyicilere aktarıldığı ve çoğunlukla da özendirildiği en etkili, en çok takip edilen 

medya yapımlarındandır. Çünkü dizilerde karakterlerin gündelik hayatlarını izleriz ya 

da izlediğimizi düşünürüz, dolayısıyla diziler aracılığıyla sunulan kültüre ait öğeler 

gündelik hayatı yönetmeye yönelik bir güce sahiptir ve mevcut toplumsal düzen ile 

uyumlu olarak bireysel yaşam biçimini de şekillendirmeye ve/veya yaşam tarzının nasıl 

olması gerektiğine dair mesajlar içermektedir. Söz konusu uyarlama internet dizisinde 

de toplumumuzda yer alan gündelik hayat tarzına ve onun ideolojisine ilişkin mesajlar 

ve onun aracılığıyla gerçekleşen toplumsal kabuller ile onaylamalar bu yolla; 

karakterlerin başından geçen olaylar ve gündelik hayatlarını sürdürme biçimlerinin 
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sunumu aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu kapsamda ana kaynak romandan 

farklılaştırılarak uyarlama internet dizisinde işlenen hususlar toplumsal düzlemde 

gerçekleşen bu ön kabuller ve onaylamaların belirleyicisi olduğu için önem 

taşımaktadır. Parçalanmış kimliğiyle post-modern insan türü olarak öne çıkan ve 

kapitalizmin ihtiyaç duyduğu uysal insandır ve bu insan türü hem tahakküme karşı 

çıkmayarak hem de durmaksızın tüketerek sistemin devamlılığını sağlamaktadır. Bu 

nedenle ana kaynak romanda egemen sisteme karşı mücadele eden, savaş açan ya da 

uyum sağlayamayan karakterlerin uyarlama dizide farklılaşması beklenmektedir. 

Egemen ideolojinin hâkim olduğu medya türlerinde egemen ideoloji karşıtı alternatif 

ideolojilere ya da egemen ideoloji eleştirilerine yer verilmemesi son derece anlaşılabilir 

bir durumdur. Yine bu kapsamda, uyarlama yapımlar egemen ideoloji ve alternatif 

ideoloji çatışmasının en belirgin olduğu alanlardan birisidir. Çünkü uyarlama türler söz 

konusu farklılığı, değişimi ve/veya dönüşümü ortaya koymak açısından elde bulunan iki 

farklı kaynağın; -ana kaynak roman ile yeni uyarlama yapım dizi film- kıyaslanarak 

incelenmesine imkân tanımaktadır. Ana kaynak romanın egemen ideoloji karşıtı 

unsurlara ve/veya egemen ideoloji eleştirisine yer vermesi halinde uyarlama yapım her 

ne kadar özgürlük alanı daha geniş olan internet platformlarında da yayınlansa egemen 

ideoloji çerçevesinde farklılaşmaktan kaçamamaktadır. Çünkü medya sahipliği 

kapsamında bulunan yöndeşme eğiliminin ve özellikle tekelleşme içerisinde olan medya 

türlerinin bir getirisi olarak gerek televizyon kanalları gerekse internet dizi platformları 

benzer şeyi söyleyen, ileten, aktaran ve çoğunlukla da tekrar eden farklı kanallar 

olmaktan öteye gidememektedir. Sonuç itibariyle, televizyon ve internet de bir 

endüstriye dayanmaktadır ve bu endüstrinin işleyişini sağlayabilmek mevcut sistemin 

sürekliliğine ve devamlılığına bağlıdır. Bunun için de medya dolayımında egemen 

söylemlerin tekrarına ve bu yolla da içselleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

nedenle bu mecralarda yer alan yapımların neredeyse tamamı mevcut sistemin işleyişine 
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uygun unsurlara yer vermektedir. Eğer ana kaynak romanda mevcut sistemi eleştiren ve 

alternatifler sunan bir yapı varsa, tam tersi sunumların da olabileceğini yok saymamakla 

birlikte, çoğunlukla uyarlama dizilerin bu çerçevede romandan farklılaşarak sürece katkı 

sağlamak durumunda kalabileceğini ifade etmek de mümkündür. 

Egemen ideolojinin içerimlerinde yer alan bir diğer unsur da erkek egemen 

toplum yapısı ve ataerkil dünya düzenidir. Bu doğrultuda, genel olarak, egemen 

ideolojilerin hâkim olduğu medya yapımlarında erkeklerin kaybetmesi ya da kadınların 

kazanması söz konusu olmamaktadır. Hatta bu durum öyle bir boyuttadır ki çoğu zaman 

kadınlar yalnızca kazanıyor(muş) gibi görünmektedir. Bu durum da alternatif 

ideolojinin hâkim olduğu romanlardan yapılan uyarlamalarda iyice göz önüne 

çıkmaktadır. Dizilerde kazananların, cezalandırılmayanların kimler olduğu sistemin 

sürdürülmesine yönelik olduğundan egemen ideolojinin tespiti için de oldukça önem 

taşımaktadır. Toplumun büyük çoğunluğunun popüler kültür ürünü olan dizileri takip 

ettiği düşünüldüğünde, egemen sistemin içerimlerine göre dizide yer alan karakterlerden 

kimlerin cezalandırılacağı ya da ödüllendirileceğinin önceden belirlenmişliği ile egemen 

sistemin devamlılığı arasındaki ilişki daha anlamlı bir hal almaktadır. Örneğin, erkek 

egemen toplumsal yapı içerisinde dizide açık ya da örtük bir biçimde kadın karakterler 

çoğunlukla bir erkeğin himayesi altında huzur bul(durul)urlar. Romanda olduğunun tam 

tersine uyarlama dizide egemen sisteme karşı mücadele etmeyenler çoğu zaman 

kazanan konumda yer almakla birlikte, erkekler de sadece cinsiyetlerinden ötürü 

ataerkil sistemin güçlü ayağında yer aldıkları için her ne kötülük yaparsa yapsınlar 

kazananlar listesinde bulunmaktadırlar. Bu da mevcut sistemin olduğu şekliyle 

sürdürülmesinin en doğrusu olduğuna yönelik inançları güçlendirmekte ve olası 

itirazların önüne geçmektedir. Söz konusu uyarlama dizinin ana kaynak romandan 

farklılaş(tırıl)arak kadın ile erkek arasında hâlihazırda var olan toplumsal eşitsizliklerin 

sürdürülmesine, doğal ve evrensel olarak kabul edilen kadın ve erkek kimlikleri 
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aracılığıyla toplumsal cinsiyet kavramının onaylanmasına ve haklılaştırılmasına hizmet 

ettiğini söylenebilir. Kısacası, romanın diziye uyarlanırken ideolojik bakış açısının 

farklılaştırılması ve değiştirilmesi; bu hususta yazarın romanda yer verdiği alternatif 

ideolojiye uyarlama dizide yer verilmemesi veya değiştirilerek yer verilmesi yoluyla 

yazarın kapitalist sisteme, mevcut düzene, ataerkil dünya düzenine ve erkek egemen 

toplumsal yapıya yönelik itirazlarının da etkisi azaltılmış olmaktadır. Romanda yer alan 

alternatiflere –yaşam biçimi ve ideoloji- uyarlama dizide yer verilmeyerek, izleyiciler 

de mevcut düzenin en doğrusu olduğuna daha kolay bir biçimde ikna edilmiş olur. 

Uyarlama dizide egemen sistem ile medya ilişkisinin karanlık boyutlarına yer 

veren tek olay örgüsü Fi/Çi dizisinin birinci sezon üçüncü bölümünde Sadık Murat 

Kolhan, Can Manay ve Kaya arasında geçen diyalogdur. Bu diyalogda Can Manay‟ın 

programında bakanın oğlunun sırları ortaya çıkarılmış ve program ile kanal bundan 

kaynaklı olarak sıkıştırılmaya başlanmıştır. Kanalın sahibi Sadık Murat Kolhan bu 

durumdan dolayı Can Manay‟ın bakanın oğlundan özür dilemesini ve tekzip 

yayınlamasını talep etmekte ve Can Manay‟ın asistanı Kaya da ona destek vermektedir. 

Can Manay ise, bakanın oğlunun ruh hastası olduğunu iddia ederek yatarak tedavi 

görmesi gerektiğini belirtmektedir. Can Manay‟ın dürüst olmaktaki bu ısrarı izleyiciler 

gözünde Can Manay‟ı iyi birisi kategorisine yerleştirmekte ve ileride yapacağı ve 

geçmişte yapmış olduğu kötülükleri hafifletecektir. Zaten uyarlama dizide ilk ve tek 

olarak yer alan egemen sistem eleştirisi de yine Can Manay‟ın aklanmasına hizmet 

etmek için bilinçli bir biçimde olay örgüsüne dâhil edilmiştir. Bundan kaynaklı olarak 

uyarlama dizide egemen sistem, iktidar ve medya karanlık ilişkisinin eleştirildiği 

sonucuna varmak hatalı olacaktır. 

Egemen ideoloji kapsamında yer alan bir diğer unsur da egemen sistemin 

sürekliliğine hizmet eden tüketim hususudur. Bu durum uyarlama internet dizisinde ana 
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kaynak romanda yer almayan bir biçimde –hatta romanda sıklıkla bu durum 

eleştirilmesine rağmen- uyarlama dizinin içerisinde gerek lüks tüketim gerekse 

gösterişçi tüketim şeklinde yer almakta ve idealize edilmektedir. Bu durum tekrarlanır 

bir biçimde lüks yaşam tarzının ve gösterişçi tüketim biçiminin her yerdeliğine vurgu 

yapmakta ve dolayısıyla da izleyiciler ve beraberinde de toplum tarafından 

içselleştirilmesine yol açmaktadır. Bu durum söz konusu uyarlama dizide olduğunun 

aksine; ana kaynak romanda yer alan lüks yaşam tarzına ve onun desteklediği mevcut 

sisteme dair alternatiflerinin dışlanmasını, dönüştürülmesini ve bu kapsamda da 

uyarlama farklılığının oluş(turul)masını da beraberinde getirmektedir. Uyarlama dijital 

internet dizisinin ana kaynak romanda yer alan unsurlardan istediğini alma, istemediğini 

almama ya da egemen ideoloji çerçevesinde farklılaştırarak uyarlama dizide yer 

verdiğini söylemek mümkündür. Söz konusu uyarlama dizide yer alan unsurlar egemen 

sisteme ve kapitalizme uygunluğu sağlamaya yönelik olarak düzenlenmekte ve 

dönüştürülmektedir, üstelik bu durum uyarlamalarda romanda tam tersi bir dünya 

görüşü savunulmasına rağmen bu biçimde işlemektedir. Fi/Çi/Pi roman üçlemesi ve 

uyarlaması olan Fi/Çi dijital internet dizisi, bu kapsamda bir örnek teşkil ettiği için 

ayrıca öneme sahiptir. Her ne kadar romanda egemen sistem eleştirilse ve mevcut 

sistemi değiştirmeye yönelik mücadelelere yer verilse de, egemen sınıf sahipliğinde 

olan medya organlarından internet dizi platformunda yayınlanan internet dizisine 

uyarlanma sürecinde bu durum egemen sisteme yönelik eleştirisinden dolayı sorun 

teşkil etmek şöyle dursun, istenilen biçime göre şekle sokulmakta ve arzu edilene uygun 

bir biçimde sunulmaktadır. En uç örneklerden biri olarak değerlendirilebilecek egemen 

sisteme eleştirel bakan ve mevcut toplumsal düzenin alternatifini savunan bir ideolojik 

bakış açısına sahip roman dahi uyarlanma aşamasında egemen sisteme yönelik bir tehdit 

unsuru olmaktan kolaylıkla çıkarılabilmektedir. 
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Ana kaynak romanda yer alan ve sürdürülmekte olan egemen sistem ve mevcut 

toplumsal düzen eleştirisinin yapıldığı Özge‟ye ait „Darbe‟ isimli derginin uyarlama 

internet dizisinde „Manifesto-x.com‟ şeklinde değiştirilerek bir magazin web sitesi 

halini alması bile başlı başına ana kaynak romanda yer alan ve sisteme yönelik tehditleri 

içeren her türden unsurun uyarlama dizide ortadan kaldırıldığını kanıtlamaktadır. Ana 

kaynak romanda sistem eleştirisi yapan ve sadece adı bile sisteme yönelik bir darbe, 

yani değişim mesajı içeren derginin adı dahi değiştirilmiştir. Böylelikle, egemen 

sistemin bir parçası olan ve ona hizmet eden bir yapımın ana kaynak romanda olduğu 

biçimde sistem eleştirisi yapması beklenememekte bir nebze haklılık payı 

bulunmaktadır. Romanda yer alan egemen sistem eleştirisi uyarlama dizide kendisine 

yer bulamadığı gibi yine romanda sistemin sürdürülmesini engelleyecek sorunların 

çözüme ulaşmasını sağlayan elektrik enerjisi yerine tercih edilen güneş enerjisi 

projesine dair herhangi bir unsura da uyarlama dizide yer verilmemektedir. Bu durum 

da egemen sistemin devamlılığını zedeleyeceği için bilinçli bir biçimde uyarlama 

farklılığının oluşmasının tercih edildiğini gözler önüne sermektedir. Aynı zamanda ana 

kaynak romanda internetin özgürlükçü bir alan sunduğu ve bu alan vasıtasıyla egemen 

sistem eleştirisi yapılabileceği ve egemen sistemin yerini alternatif ideolojinin 

alabileceği savunulurken; uyarlama internet dizisinde alternatif ideoloji savunusunun 

internet üzerinden yapılması durumunda “Ne olacak? Facebook‟ta paylaşacaksın da 

hala kızı mı likelayacak?” şeklinde küçümsenmesi yoluyla bir uyarlama farklılığı 

yaratılarak aslında egemen sistemin yıkılmazlığı ve egemen sisteme yönelik yürütülen 

her türden mücadelenin işe yaramazlığı iletilmektedir. Söz konusu değişim ile 

oluşturulan uyarlama farklılığı egemen sistemin devamlılığını zedeleyeceği için bilinçli 

bir biçimde değiştirilerek uyarlama internet dizisinde sunulan unsurlardan birisi olma 

özelliğini taşımaktadır. 
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4. FĠ/ÇĠ/PĠ ROMANI VE FĠ/ÇĠ ĠNTERNET DĠZĠSĠ 

4.1. Karakterler Kapsamındaki Farklılıklar 

Roman ile uyarlama dizi arasında karakterler kapsamındaki başlıca farklılık 

romandaki karakterlerin ünlü ya da tanınmış kişilerden oluşmamaları, uyarlama dizideki 

karakterlerin ise ünlü kişilerden oluşması noktasında ortaya çıkmaktadır. Buna ek 

olarak, romanda yer alan sıradanlığa uyarlama dizide yer verilmemesi hali de bu 

farklılığın temelinde yer almaktadır. İki tür arasındaki bu tip farklılıklar uyarlama 

farklılığının oluşmasına da ortam hazırlamaktadır. 

 

4.1.1. Hem Romanda Hem de Uyarlama Ġnternet 

Dizisinde Yer Alan (Ortak) Karakterler 

4.1.1.1. Can Manay 

Ruhsal sorunları olan ve hatta geçmişte akıl hastanesinde tedavi görmüş Can 

Manay karakteri, şimdilerde ise üniversitede akademisyen, psikolog ve uyarlama 

dizideki haliyle „Vizyon Terapi‟ adında bir televizyon programında sunucu olarak 

başarılı bir biçimde hayatını sürdürmektedir. Can Manay karakteri ana kaynak roman ve 

uyarlama dizide; her iki yapımda da başkahraman rolünde yer almaktadır. Uyarlama 

dizideki Can Manay karakteri Özge onu alt ettiği için değil, kendi öyle istediği için 

bilinçli tercihi sonunda sahip olduğu saygınlığı kaybetmektedir ve sonunda ona âşık 

başka bir kadın olan Bilge tarafından akıl hastanesinden –muhtemelen iyileşmediği 

halde- çıkartılmaktadır. Oysa romanda Bilge karakteri Can Manay‟ın akıl hastanesinde 

kapatılması için Can Manay‟ın arkasından iş çevirerek Eti ile iş birliği yapmaktadır. 

Ancak bu durum kadının erkek karşısındaki güçlü konumuna işaret ettiği ve ataerkil 
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toplum yapısının sürdürülmesine yönelik tehdit içerdiğinden dolayı egemen söylemlerin 

hâkim olduğu uyarlama dizide kendisine yer bulamamaktadır. Roman ile uyarlama dizi 

arasında Can Manay karakteri çerçevesindeki bir diğer farklılık ise, uyarlama dizide 

romanda yer alan Can Manay‟a dair hemen hemen kötü hiçbir unsura yer verilmeyişi 

noktasındadır. Örneğin, uyarlama dizide Can Manay‟ın Duru ile birlikteyken Duru‟ya 

ilaç verip tecavüz ettiğine ve aslında ikili arasında geçenlerin aşk değil hastalık 

boyutunda bir saplantı olduğuna yer verilmemektedir. Aslında bununla amaçlanan Can 

Manay karakterinin ataerkil toplum yapısı içerisinde suçlanmasının önüne geçmek ve 

böylelikle sistemin sorgulanmamasını sağlamaktır. Çünkü sistemde yer alan her erkek 

yalnızca kadınları sevmekte, geçmişte hataları ve kötülükleri olsa da bunlardan dolayı 

pişmanlık duymaktadırlar. Böylelikle egemen sistemin sürdürülmesine yönelik hiçbir 

sakınca bulunmamakta ve yine mevcut toplumsal düzenin devamlılığının 

sorgulanmasına ve alternatiflerinin düşünülmesine gerek kalmamaktadır. 

Uyarlama dizide tutkulu düzeyde âşık ve romantik bir Can Manay karakteri 

izleriz, romanda olduğu gibi uyarlama dizide Can Manay‟ın ruhsal sorunları üzerinde 

fazlasıyla durulmamaktadır. Uyarlama dizide Can Manay‟ın Duru‟ya olan aşkı 

romantikleştirilmiştedir ve bunu zedeleyecek hiçbir unsura ana kaynak romanda bulunsa 

dahi uyarlama dizide yer verilmemektedir. Örneğin, romandaki Can Manay karakteri ilk 

başta Duru‟ya saplantılı bir biçimde âşık olsa da Duru‟nun kendisini terk etmesinin 

ardından depresyona girmektedir ve bu döneminde Bilge ona Eti‟nin direktifleri 

doğrultusunda yardımcı olmaktadır. Daha sonra Can Manay ile Bilge birlikte olmakta 

ve dahası Can Manay onunla evlenmektedir. Bu durum olayın özüne inmeyi engelleme 

amacıyla uyarlama dizide yaratılmaya çalışılan romantik âşık Can Manay karakteri ile 

ters düşeceğinden ve egemen sistemi ve ataerkil dünya düzenine yönelik sorgu gibi 

derinliklere inebileceğinden dolayı uyarlama dizide bu biçimde işlenmemektedir. 

Uyarlama dizide Can Manay Duru onu terk ettiğinde Bilge ile hiçbir zaman birlikte 
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olmamakta, ona karşı dostluk dışında bir şey hissetmemekte ve romanda Duru‟dan 

vazgeçse de uyarlama dizide asla Duru‟dan vazgeçmemektedir. Aynı zamanda Deniz 

her şeyi öğrendiğinde ve buna rağmen Duru kendisi ile birlikte olmadığında Sadık 

Murat Kolhan gibi tehlikeli birinin program teklifini reddederek Duru‟ya olan 

bağlılığını izleyicilere bir kez daha kanıtlamaktadır. Daha önceki bölümlerde Eti‟ye 

söylediği gibi Duru için Can Manay‟ı bile silmektedir. Duru ile aralarının açıldığını 

hissettiği dönemde işlerine konsantre olamamakta, toplantılara katılmamakta, programa 

çıkamamakta, danışmanlarına yoğunlaşamamakta ve konuklarını reddetmektedir; yani, 

uyarlama dizideki Can Manay karakteri için Duru her şeyden önemlidir. Hatta Duru ile 

aralarının Eti yüzünden açıldığını düşündüğünde bağımlılık düzeyinde ilişkileri olan 

Eti‟yi bile hayatından çıkarmıştır. Can Manay karakteri uyarlama dizide ana kaynak 

romanda olduğu gibi Duru işlerine ket vurduğunda ya da işleri zora soktuğunda ona 

sinirlenmemekte ve işini ve adını Duru‟nun önünde tutmamaktadır. Böylelikle uyarlama 

dizide egemen sisteme yönelik eleştirinin ve olası sorgunun önü kapatılarak asıl olayı 

örtecek romantik aşk hikâyesi yaratılmaya çalışılmaktadır, diyebiliriz. Buna ek olarak, 

yine uyarlama dizide yaratılmaya çalışılan romantik âşık Can Manay karakterine uygun 

olarak Can Manay‟ın psikolojik rahatsızlığı konu dışı edilmektedir. Örneğin, Can 

Manay romanda hamile karısı Bilge ile alay ettiği için bir psikolog olarak kendisine 

terapiye gelen danışmanı Veli‟yi intihar etmesi için manipüle etmektedir, oysa uyarlama 

dizide bu tip unsurlara yer verilmemekte ve Can Manay‟ın tüm manipülasyonları Duru 

ile birlikte olmasına engel olanlar ve Deniz ile Duru ikilisini ayırmaya yönelik eylemler 

ile sınırlı tutularak Can Manay‟ın Duru‟ya olan tutkulu aşkına indirgenmektedir. 

Uyarlama dizide Duru ile Can Manay‟ın birlikte olmalarına engel olmak isteyenlerin 

düşündüğü gibi Can Manay Duru‟ya zarar vermemektedir. Hatta Duru‟nun onu 

aldattığını bilmesine rağmen sakinliğini koruyabilmiş ve hiçbir şey olmamış gibi Duru 

ile yaşantısına devam edebilmiştir. Can Manay yalnızca Duru onu terk etmek 
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istediğinde kontrolden çıkmaktadır. Bu durum da yine uyarlama dizide yaratılmaya 

çalışan Duru ile birlikte olmak için her şeyi göze alan romantik ve tutkulu âşık Can 

Manay karakteri ile özdeşleşmektedir. Kısacası, ana kaynak romanda vurgulanan Can 

Manay‟ın psikolojik rahatsızlığı uyarlama dizide tutkulu âşık rolüne indirgenmiş ve 

tehlikeli boyutları törpülenmiş ve/veya yer verilmemiştir. Bu kapsamda da uyarlama 

dizideki Can Manay karakterinin ana kaynak romandaki halinden farklılaştı(rıldı)ğını 

söylemek mümkündür. 

Can Manay‟ın Duru‟ya olan aşkı izleyicisi aracılığıyla toplumsal bağlamda 

kanıksanmaya son derece açıktır. Erich Fromm (1993‟ten akt. Yıldıran Arslanoğlu, 

2017; 257); insanın yalnızca sevgi nesnelerinden ibaret olması durumunda onları 

yitirdiği zaman kendisini de yitireceğini ve kim olduğunu bilemeyeceğini 

belirtmektedir. Bu durum da uyarlama dizi çerçevesinde düşünüldüğünde, Can 

Manay‟ın Duru‟yu kaybetmesinin ardından kendisini kaybetmesi ve kim olduğunu 

bilemeyişi ile ilişkilendirilebilir. Oysa, ana kaynak romanda Can Manay karakteri 

Duru‟nun kendisini terk etmesinin ardından ilk başta kendisini kaybetse de zamanla 

duruma alışmış ve Duru‟nun yerine başkalarını koyma çabası içerisine girmiştir. Ancak 

bu durum egemen sistem savunucusu olan medya formlarında yer bulan romantik aşık 

erkek sıfatıyla örtüşmediği için uyarlama internet dizisinde farklılaştırılarak kendisine 

yer edinebilmiştir. Buna kapsamda her iki tür arasındaki tek farklılık ana kaynak 

romanda Can Manay karakterinin hayatının yalnızca sevgi nesnelerinden ibaret olması; 

uyarlama internet dizisinde ise, yalnızca bir adet sevgi nesnesinden –o nesne de Duru 

karakteridir- ibaret olması noktasındadır. 
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4.1.1.2. Deniz Sarızeybek 

Uyarlama dizide yer alan Deniz karakteri ataerkil toplumsal düzenin öğretilerine 

uygun bir biçimde Duru‟ya sahip çıkmadığı, onu yeterince kollamadığı için kaybeder ve 

dizinin sonunda mevcut toplumsal düzen ile uyumlu olacak bir biçimde hatasının 

farkına vararak Duru‟ya yeniden sahip olmaya çalışır. Ancak Duru tarafından 

reddedilerek mevcut toplumsal düzen içerisinde kadınına sahip çıkmayan erkeklerin 

hazin sonu olarak izleyicilere; yani, toplumun büyük çoğunluğuna sunulmaktadır. Oysa 

uyarlama diziye kaynaklık eden romanda Deniz karakteri Duru‟nun hata yaptığının 

bilincindedir bu nedenle de Duru ile yeteri kadar ilgilenemediği gibi gerekçeler ile 

kendisini suçlamaz. Zaten dizideki Deniz karakteri popüler kültür karşıtı, mevcut dünya 

düzeni eleştiricisi olduğu için dahi başlı başına kaybetmeye mahkûmdur. Bu nedenle de 

uyarlama dizide tüm toplum dışı özellikler Deniz karakterinde toplanmış ve dizide ceza 

çeken tek erkek karakter olmuştur. Dizi aracılığıyla, erkek izleyicilere siz de kaybeden 

ve/veya ceza çeken bir erkek olmak istemiyorsanız hayatınızdaki kadına ataerkil dünya 

düzeninde olduğu gibi sahip çıkın, başıboş bırakmayın mesajı verilirken; kadın 

izleyicilere ise yine ataerkil toplum yapısına uygun bir biçimde size sahip çıkmayan 

erkeği bırakın mesajı verilmektedir. Genel olarak ise, yine uyarlama dizide yer alan 

Deniz karakteri aracılığıyla tüm izler kitleye mevcut toplumsal düzeni eleştirmeyin, 

egemen ideoloji ile çatışmayın ve ataerkil dünya düzenine ve erkek egemen topum 

yapısına ve dolayısıyla da bunların hâkimiyet alanı olan egemen sisteme karşı çıkmayın 

ki, kaybeden olmayın, mesajı aktarılmaktadır. Aynı zamanda romanda Deniz‟e hayran 

olan Bilge uyarlama dizide Can Manay‟a hayrandır ve hatta bu durum bir noktadan 

sonra aşka doğru da everilmektedir. Yine Bilge karakteri Duru karakteri Deniz ile 

birlikteyken Duru‟ya Deniz‟i överken; uyarlama dizide sürekli olarak Can Manay‟ı 

övmekte ve Can Manay ile birlikte çalışmanın, onun gibi birisinin bir insanın hayatında 
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olmasının güzelliklerinden, avantajlarından söz etmektedir. Dizi ile roman arasındaki bu 

belirgin ayrım da egemen sistemin içerisinde yer alanların ve onunla uyumlu olanların 

kazanacağına dair mesajı içerisinde barındırarak sistemin ve düzenin olduğu gibi 

sürdürülmesine katkı sağlamaktadır. Kısacası, egemen sistem ve popüler kültür karşıtı 

olan Deniz karakterinin egemen sistemin devamlılığını kendisine amaç edinmiş medya 

yapımı bir dizi olan uyarlama internet dizisinde övülecek bir tarafı yoktur da diyebiliriz.  

Deniz Sarızeybek karakteri roman kapsamında ayrı bir öneme sahiptir; çünkü 

söz konusu roman üçlemesinin yazarı Azra Kohen‟in ilk soyadı „Sarızeybek‟tir. Bundan 

kaynaklı olarak da roman yazarının romanında kendi soyadını verdiği Deniz karakteri 

aracılığıyla kendi fikirlerini okuyucusuna aktardığı söylenebilir. Yani, romanda yer alan 

Deniz karakterinin ideolojisi ile roman üçlemesinin yazarı Azra Kohen‟in ideolojisi 

aslında aynıdır. Ancak uyarlama internet dizisinde diğer tüm karakterlerde olduğu gibi 

Deniz karakterinin de ideolojik bakış açısı, dünyaya bakışı ve fikirleri 

farklılaştırılmıştır. 

 

4.1.1.3. Sadık Murat Kolhan 

Dizideki Sadık Murat Kolhan karakteri ile romandaki Sadık Murat Kolhan 

arasındaki farklılık ise, uyarlama dizide her ne kadar kötülükler yapmış olsa da bundan 

pişmanlık duymasının onun aklanmasında yeterli olmasıdır. Dizi ile roman arasında söz 

konusu karakter kapsamındaki farklılığın nedeni mevcut toplumsal düzene yön verme 

gücüne sahip medya ürünü dizilerde genellikle sistemin devamlılığını sağlama amacının 

güdülmesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, Sadık Murat Kolhan karakteri romanda 

Özge ile birlikte olup kendisinin de içerisinde yer aldığı egemen sistemin değişmesine 

yönelik bir savaş verirken uyarlama dizide çoğu zaman Özge‟ye karşı çıkmış ve egemen 
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sistemin devamlılığına zarar verecek her türden eylemini ve yaptıklarını/yapacaklarını 

engellemeye çalışmıştır. Bu anlamda da uyarlama dizideki Sadık Murat Kolhan 

karakteri sistemin devamlılığı için doğru örnektir. Zaten uyarlama dizinin sonunda da 

egemen sistemin değişmezliğini vurgulayıcı bir biçimde ancak kendisini ölmüş gibi 

göstererek egemen sistemden kopabilmiş ve sevdiği kadın ile yeni bir hayat 

kurabilmiştir. Oysa romandaki Sadık Murat Kolhan karakteri egemen sistemin 

adaletsizliğine karşı Özge karakteri ile birlikte mücadele etmektedir; tıpkı uyarlama 

dizide tek başına mücadelesini sürdüren Deniz karakteri gibi. Ancak romanda olduğu 

gibi uyarlama dizide de Sadık Murat Kolhan karakterinin egemen sisteme karşı 

mücadele etmesi demek yine uyarlama dizide popüler kültür ve egemen sistem 

mücadelesini sürdüren Deniz karakteri gibi kaybetmesini gerektirecektir. -Deniz 

karakteri bu uğurda sevdiği kadını ve işini kaybetmektedir.- Bundan kaynaklı olarak da 

uyarlama dizide Sadık Murat Kolhan karakteri egemen sisteme karşı mücadele etmemiş 

ve yalnızca yaptığı kötülükleri ve kirli işleri gerekçelendirerek pişmanlığını belirterek 

aklan(dırıl)mıştır. Özge‟nin onu affetmesi ve ana kaynak romandakinin aksine onunla 

birlikte olması şeklinde gelişen uyarlama farklılığı da bu amaca hizmet etmektedir. 

 

4.1.1.4. Duru Durulay 

Romanda her defasında işini her şeyden önde tutan Duru‟yu uyarlama dizide 

izleyemeyiz. Uyarlama dizide Deniz‟e âşık, onu kariyerinin önünde tutan ve aşkı için 

yurtdışına gitmekten vazgeçen bir Duru izleyici ile karşı karşıyadır. Bu durum Deniz ile 

ilişkilerini bitirmelerinin ardından da aynı şekilde devam eder. Romanda kendi kariyeri 

için Can Manay ile birlikte olan Duru karakteri uyarlama dizide bu defa da Can 

Manay‟a da âşık olmuştur. Yani bir yerde Deniz‟in yerini başka bir erkek; Can Manay 

almıştır. Duru, Can Manay ile olan ilişkisini Can Manay‟ın onun kariyerini engellemeye 
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çalıştığını fark ettiğinde ya da onun saplantılı aşkını öğrendiği zaman değil, Deniz‟e 

karşı hislerine karşı koyamadığını hissettiği anda bitirme kararı alır. 

Medya dolayımında genel olarak yarışma programlarında yer alan „sahip olma 

hırsı‟ ile „rekabetçi bireycilik‟ unsurları Fi/Çi uyarlama internet dizisinde de 

bulunmaktadır. Duru karakteri ile diğer dansçılar arasındaki baş dansçılığa sahip olma 

mücadelesi, Duru‟nun yılsonu gösterisinde ekip arkadaşlarına yönelik tavrı, dizi 

genelinde de ekip arkadaşlarını önemsemeyişi ve sadece kendisinin baş dansçı olması 

ile ilgilenmesi durumu onun bencilliğini gösteren durumlardandır. Dizide Duru 

karakterinde kendisine yer bulan rekabetçi bireycilik ve beraberinde gelen bencillik gibi 

kişisel özellikler, ana kaynak romanda yer almayan egemen sisteme ait unsurlara dizide 

yer verilmesi durumu ile karşılık bulmaktadır. Böylelikle, dizideki Duru karakteri 

aracılığıyla izler kitleye rekabetçi bireycilik, bencillik ve sahip olma hırsı aşılanmış 

olur. Böylelikle, aslında romanda bulunmayan egemen sisteme ait sahip olma hırsı, 

rekabetçi bireycilik ve bencillik gibi unsurlar kapitalist sistem ile egemen ideolojiyi 

savunan popüler kültür ürünlerinin neredeyse tümünde olduğu gibi söz konusu 

uyarlama internet dizisinde de ana kaynak romandan farklılaşmak ve romanın 

ideolojisine ters düşmek pahasına değişerek ve dönüşerek kendisine yer bulmuştur. 

Uyarlama dizide Duru karakteri tam olarak bu ifadenin bir yansıması niteliğindedir. Bir 

ekip çalışması olarak ortaya çıkarılan gösteride kendini ön plana çıkarma çabası; 

bireyselliğine ve bencilliğine, Deniz‟i terk ederek Can Manay‟a gidişi; onun güç 

arayışına işaret etmektedir. Ekipte yer alan herkese nazaran daha çok çalıştığını ve 

dolayısıyla da baş dansçılığın herkesten çok kendi hakkı olduğunu savunmasının 

ardından sakatlanmasına rağmen yurt dışında tedavi görürken aynı zamanda eğitim alan 

yakın arkadaşı Ceren‟in sergilediği başarıyı ve azmi görmezden gelerek savunduğunun 

tersi bir tavır sergilemesi ve onun arkasından iş çevirerek gösteriye çıkmasını 

engellemesi, başarı odaklı oluşunun yanı sıra, Duru‟nun yine bencil dürtüler ile hareket 
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edişine, dolayısıyla savunduğunun aksi türde davranan bir insan türüne; tutarsızlığına ve 

başarı, güç ve bireysellik odaklı oluşuna örnek niteliğindedir. Uyarlama farklılığına 

neden olan bir diğer boyut da karakterlerin mevcut toplumsal düzen ile uyumlu olması 

hususundadır. Bu kapsamda Duru karakteri romandaki haliyle mevcut toplumsal düzen 

ile uyumlu değildir, oysa dizideki hali ile ana kaynak romanda olduğu halinden 

farklılaştırılarak mevcut toplumsal düzene entegre edilmiştir. 

Romandaki Duru karakteri kendi amacı uğruna etrafındaki hiçbir şeye teslim 

olmayan, yenilmeyen, mücadeleci bir karakterken; uyarlama dizide dönüştürülen Duru 

ise romantik bir kadın âşık, yalnızca sevilmek isteyen ve bu uğurda hayallerinden 

vazgeçen fedakâr kadın ve görünmek, tanınmak istemesinin annesi tarafından kabul 

görmemesi ile ilişkilendirildiği psikolojik olarak eksik, ancak dizinin sonunda az ile 

yetinmeyi öğrenen mevcut toplumsal düzen ile ters düşmeyen bir kadın karakterdir. 

Duru karakterinin roman ile uyarlama dizi arasındaki bir diğer farklı yanı ise, Can 

Manay‟ın kurbanı olarak değil, Can Manay‟ı kurban olarak seçmesi hususundadır. 

Romanda Duru, Can Manay tarafından kandırılarak, manipüle edilerek, kıskandırılarak 

Deniz‟den ayrılığa itilmiş/zorlanmış bir karakter iken; uyarlama dizide kendisinin 

izlendiğinin farkında olarak Can Manay‟ın karşısında dans etmiş ve onun hazlarını ve 

açıklarını kullanarak bir avcı rolüne bürün(dürül)müştür. Roman ile uyarlama dizi 

arasındaki bu farklılık aracılığıyla uyarlama dizide Duru‟nun aslında zannedildiği kadar 

masum olmadığı ve aslında kurban olarak kendisinin Can Manay‟ı seçmiş olabileceği 

ihtimali vurgulanmıştır. Bu sayede Can Manay avcı rolünden kurban rolüne geçmiş ve 

masumlaştırılarak aklanmıştır. Duru ise, kurban rolünden avcı rolüne geç(iril)erek 

masumken suçlu hale dönüş(türül)müştür. Bu yolla izleyicilere Duru‟nun başına 

gelenleri aslında hak etmiş olabileceği gibi bir ihtimal aktarılmaktadır. Üstelik bu 

aktarım en başından beri Can Manay‟ı suçlayan ve ondan intikam almak için savaşan 

Özge karakteri tarafından yapılmaktadır. Aynı zamanda ana kaynak roman ile uyarlama 
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dizi kıyaslandığında Duru karakterinin bu bencil hali, görünme ve bilinme arzusu 

uyarlama dizide annesi Hazal‟ın onu istemeyişi ve bebekken anneannesine bırakması ile 

ilişkilendirilmiştir. Böylelikle, ana kaynak romanda gerekçelendirilmeyen Duru‟nun 

hırsı uyarlama dizide anne boşluğunu doldurma arzusu ile ilişkilendirilerek 

farklılaştırılmıştır. Müzikale Duru‟yu izlemek için annesinin gelmesinin ardından Duru 

karakteri de kendisini gösterme, kabul görme, beğenilme gibi arayışlardan ve bencil 

hırslarından vazgeçerek yatışmış şeklinde sunulmuştur. Bunun ardından Duru karakteri 

mevcut toplumsal düzenin işleyişine uygun ve erkek egemen toplum yapısı ile uyumlu 

olarak bir kadın olarak hırslarından vazgeç(iril)erek çocuklara bale öğretmenliği 

yapmaya karar vererek doğru yolu bulmuş bir biçimde sunulmuştur. Uyarlama dizide 

Duru‟nun hayallerinden vazgeçtiği ve istemediği bir iş ile yetindiği gibi hususlar 

üzerinde durulmayarak bu tip isteklerin ancak psikolojik altyapıları olabileceği 

vurgulanarak bir kadının daha az ile yetinmesi gerektiği mesajı aktarılmıştır. Uyarlama 

dizide ana kaynak romandaki halinden bambaşka olay örgüleri içerisinde yer alarak 

dönüştürülen Duru karakterinin dizideki işlevi ataerkil dünya düzeni ve erkek egemen 

toplum yapısının onadığı bir kadın karaktere uyarlanarak izleyicilere egemen sistemin 

çerçevelerini sunmaktır. Aynı zamanda uyarlama dizide ataerkil toplum düzeninin 

kadına yönelik bakış açısı Duru karakteri aracılığıyla bir kez daha tekrarlanmıştır; Duru, 

can güvenliğinin olmadığını iddia ederek Can Manay‟dan şikâyetçi olmak için karakola 

gittiğinde şikâyeti dikkate alınmayarak karakolda çalışan polis memurları tarafından 

Can Manay ile bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Senaryoya eklenen bu olay örgüsü ile 

kadının hakkını aramasının işe yaramazlığı gözler önüne serilmiştir. Ancak bu durum, 

ataerkil dünya düzenini ile erkek egemen toplum yapısının kadına bakış açısının 

eleştirisi şeklinde değil, gayet olağan bir durummuş gibi sunulmuştur. 
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4.1.1.5. Özge Egeli 

Romanda Özge karakteri sisteme ve düzene karşı mücadelesini tek başına 

sürdürürken dizide bu mücadelesinde ilerleme kaydedebilmek için iki erkeğin 

yardımına ihtiyaç duymaktadır. Romanda her işini kendi başına halledebilirken dizide 

çoğu zaman teknolojiden anlamaz halleri ile ön plana çıkarılarak pasif ve beceriksiz 

kadın imajının temsilcisi konumuna yerleştirilmektedir. Dizide Özge karakteri de diğer 

kadın karakterlerde olduğu gibi sonunda bir aşk uğruna mücadelesinden vazgeçmekte 

ve Can Manay‟ı bile kurban olarak düşünmeye başlamaktadır. Uyarlama dizide Özge 

karakterinin sorunları ile baş ettiği dönemde gece kulübünde oldukça hareketli ve 

olağandışı olarak adlandırılabilecek bir biçimde dans etmesi ve gece kulübünde bir 

başka kadını rahatsız etmesi gibi unsurlar romandan farklı bir biçimde dizi senaryosuna 

dahil edilerek eşcinsellere yönelik ayrıksı algı yeniden pekiştirilmiş olur. Zaten Özge 

karakteri dizide özünde iyi birisi, yalnızca babası annesini aldattığı ve karanlık işler 

yaptığı için ondan nefret etmesinin sonucu olarak psikolojik bir travma sonucu eşcinsel 

yönelimi olan bir kadın karakter şeklinde sunulmakta ve eşcinsel oluşu 

gerekçelendirilmektedir. Aksi takdirde, egemen sistem içerisinde eşcinsel bir karakterin 

aynı zamanda özünde de iyi bir karakter olması düşünülemez. Böylece, dizideki Özge 

karakterinin iyi olmasını yadırgamayız ve onu mevcut toplumsal düzen ile uyumlu 

olmasa da haklı gerekçeleri olan ve dolayısıyla da bizden birisi olarak kabul edebiliriz. 

Aynı zamanda Özge karakterinin eşcinsel ilişkilerine devam ettiği dönemde gece 

kulübünde anormal denilebilecek düzeyde abartılı hareketler içeren dans koreografisi de 

onu toplumdan dışlamaya ve bir yerde ötekileştirmeye fırsat sunmaktadır, hatta sırf 

bunu sağlamak için uyarlama diziye bilinçli olarak yerleştirildiğini dahi söylemek 

mümkündür. Mevcut toplumsal yapının devamlılığını sürdürebilmesinin ön koşulu 

olarak söz konusu toplumsal yapı içerisinde arzu edilen şey; romanda yer alan Özge 
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karakterinin bizden birisi olarak kabul edilmekte zorlanabileceğini düşünmemizdir. 

Zaten bu nedenle de söz konusu karakter uyarlama dizide mevcut toplumsal düzene 

karşı savaş açan ve egemen sistemi eleştiren bir biçimde değil, daha ılımlı olacak bir 

biçimde yer almaktadır. Elbette bu kanıya varırken okur kitlesi ile izleyici kitlesinin 

bilişsel ve düşünsel düzeylerinin aynı düzeyde değerlendirilemeyebileceğini belirtmekte 

fayda vardır, bu da toplumdaki farklı kesimlerin algılayış ve kabullenişlerini 

farklılaştıran bir olgudur. Zaten Özge karakteri her ne kadar mevcut toplumsal düzen ile 

uyumsuz bir cinsel yönelime sahip olsa da dizide Sadık Murat Kolhan ile birlikte 

olmaya başlayarak egemen söylem çerçevesinde doğru yolu bulmaktadır. Üstelik 

romanda Özge‟nin Sadık Murat Kolhan‟ı reddetmesine ve Deniz ile birlikte olmaya 

başlamasına rağmen uyarlama dizide tam tersi bir biçimde işlenmektedir. Böylelikle, 

ana kaynak romanda yer alan alternatif düzenin savunucusu olan ve egemen söylem ile 

ters düşen Özge karakterinin uyarlama dizide farklılaştırılması yoluyla mevcut 

toplumsal düzenin sürdürülmesine yönelik tehdit de ortadan kaldırılmış olur. Çünkü 

romanda popüler kültür karşıtı Deniz ile birlikte olmaya başlayan Özge karakteri 

egemen sisteme yönelik mücadelesini sürdürmeye devam etmektedir. Romanda mevcut 

sisteme karşı ve mevcut düzeni alt etmeye yönelik olarak mücadele veren Özge 

karakteri uyarlama dizide başta mücadelesini sürdürse de sonradan durulur ve sisteme 

boyun eğen, uyum sağlayan bir konuma yerleştirilir. Üstelik uyarlama dizide Özge‟nin 

mücadelesi Can Manay ile şahsi bir hesaplaşmaya döndürülerek kişiselleştirilmektedir. 

Oysa romanda Özge‟yi ilk başta egemen sistemi ve mevcut toplumsal düzeni 

sorgulamaya iten husus Can Manay olsa da sonradan genel olarak egemen sisteme karşı 

savaş açmakta ve bu mücadelesinde Can Manay‟ı dahi unutmaktadır. Özge karakteri 

romanda Can Manay‟a duyduğu intikamdan güç alıp egemen sisteme karşı savaşırken; 

uyarlama dizide Can Manay‟a olan intikamını her şeyin üzerinde tutup sisteme dâhil 

olmaktadır. Özge karakteri ana kaynak romanda milletvekili olarak ezilenlerin haklarını 
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savunup egemen sisteme karşı savaşırken uyarlama dizide magazin sunucusu olarak 

sisteme dâhil olmaktadır. Magazin sunucusu olduğu bir dönemde Can Manay‟ın eski 

sevgilisi Billur‟u itirafçı olarak canlı yayına çıkartarak sisteme yönelik mücadelesini 

yeniden yürütmeye karar verdiğinde ise, daha önce bu mücadelede iş arkadaşı Furkan‟ın 

ölümüne neden olduğu gibi şimdi de bu mücadele Billur‟un ölümü ile 

sonuçlanmaktadır. Bu yolla egemen sisteme karşı yürütülen mücadelenin mutluluk 

getirmeyeceği gerçek mutluluğun sorgusuz bir biçimde egemen sisteme dâhil olmaktan 

geçtiği mesajı izleyicilere dolayısıyla da toplumun büyük çoğunluğuna aktarılmış olur. 

Aynı zamanda kendi arzusu ile mutluluğu için Sadık Murat Kolhan ile birlikte olarak ve 

onunla toplumdan uzak bir yaşam sürmeye başlayarak egemen sistemden, mevcut 

toplumsal düzenden ve toplum yapısından kaçarak/uzaklaşarak aslında bir yerde 

egemen sistemin olağanlığını ve kaçınılmazlığını kabullenmektedir. Bu durum egemen 

sistemin sürdürülmesine hizmet eden popüler kültür ürünü olan dizilerin oyunudur. 

Dizide romandan farklı olarak Özge karakterinin mevcut toplumsal düzene karşı 

bir direnişçi olarak tek başına mücadele edilmesinin sunulmayışı; erkek egemen toplum 

düzenine aykırı olduğu için ve bu mücadele süreci boyunca mutlu ve huzurlu bir 

biçimde sunulmayışı ise; direnmenin ve mücadele etmenin başlı başına anlamsız 

olduğunun vurgulanmasını sağlamak açısından önemlidir. Daha önce söz edildiği gibi 

romandan farklı olarak dizide mevcut toplumsal düzene karşı bir direniş gösteren Özge 

karakterinin bir magazin programı sunucusu olarak sisteme entegre edilmesi, iş arkadaşı 

Furkan‟ın cinayetini aydınlatabilmek için girişimde bulunmayışı ve Billur‟un sırrını 

ortaya çıkarmadaki başarısızlığı gibi olumsuzluklarla sunuluşu da mevcut toplumsal 

düzenin ve egemen sistemin sorgulanmasını engelleyerek onaylanmasını sağlamaktadır. 

Popüler kültür ürünü olan dizilerde genel olarak egemen sisteme ve toplumsal düzene 

karşıt olan aykırı tiplere yer verilmemesi ya da verildiği noktalarda da yolunda gitmeyen 

şeyler ile durumun yanlışlığının desteklenmesi ve ancak egemen sisteme karşı mücadele 
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eden karakterlerin mevcut toplumsal düzene ve egemen sisteme adapte olduklarında her 

şeyin yoluna girdiği mesajının açık ya da örtük bir biçimde iletilmesi şartıyla yer 

verilmesi durumu egemen sistemin devamlılığını garantiye almaktadır. Popüler kültür 

ürünü olan diziler sürekli olarak bu argümanı destekleyen unsurlara yer vererek benzer 

şeyleri tekrar etmelidir, çünkü başka şekilde meşrulaştırma ve toplumsal genel kabul 

sağlanamaz ve mevcut sistemin devamlılığı sürdürülemez.  Kısacası, Özge karakteri 

uyarlama dizide tam da kapitalist sistemin arzu ettiği post-modern ve uyumlu insan 

türüne dönüştürülmüş ve ancak egemen sistem ile savaşmayı bırakıp ona dâhil 

olduğunda mutlu olabilmiştir. 

Fi/Çi dizisinin ikinci sezon dokuzuncu bölümünde psikoloğa giden Özge 

karakteri mevcut toplumsal düzenin yanlışlığına, egemen sistemin adaletsizliğine 

yönelik görüşlerinden bahsettiğinde doktor tarafından kendisine akli dengesinin yerinde 

olmadığı yönünde teşhis koyulmuştur. Uyarlama dizide bu tip bir olay örgüsünün 

senaryoya dâhil edilmesi yoluyla izleyiciye iletilen mesaj da sürdürülmekte olan düzene 

ilişkin eleştirilerin toplum tarafından tuhaf karşılanacağı ve bu fikirlerini beyan 

edenlerin fikirlerinin hastalıklı bir düşünce olmaktan öteye geçemeyeceğidir. Doktor 

ilaçları reçete ettiğinde Özge‟nin aynı ilaçları geçmişte annesinin de kullandığını 

belirtmesi söz konusu hastalığın kalıtsal olarak gerçekten var olabileceği yönünde bir 

algının oluşmasına da sebebiyet verir. Ya da en iyi ihtimalle bu tip düşünceler mevcut 

toplum yapısı içerisinde hastalıklı olarak değerlendirilmektedir. Böylelikle, toplum 

içerisinde çoğu birey baskı altında hissederek egemen ideoloji karşıtı fikirlerini dile 

getiremeyecektir, diyebiliriz. Aynı zamanda romanda yer alan Özge karakteri mevcut 

sistemin dışında ve devam etmekte olan toplumsal düzene aykırı bir kişiliği temsil 

etmektedir. Ancak, uyarlama dizide ana kaynak romandan farklı olarak sisteme boyun 

eğerek ve sistemle savaşmayı bıraktığında sistemle mücadele ettiğinden daha mutlu bir 

biçimde sunularak izleyicilere olması gerekenin, doğru olanın bu olduğu mesajını 
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iletilmektedir. Bunun tam zıttı olarak romanda ise; Özge karakteri sisteme karşı 

mücadelesini başarıyla tamamlamış ve alternatif ideolojiyi topluma sunarak egemen 

ideolojiye yönelik savaşını kazanmış bir karakter olarak sunulmaktadır. 

 

4.1.1.6. Bilge Görgün 

Romanda yer alan Bilge karakteri bir diğer kadın karakter olan Eti ile güçlerini 

birleştirerek Can Manay‟ın arkasından iş çeviren ve onu alt ederek akıl hastanesine 

gönderilmesini sağlayacak güçte ve bilgelikteyken; uyarlama dizide Eti‟nin tüm 

ısrarlarına rağmen onunla iş birliğini sürdürmeyen ve aynı zamanda Can Manay‟a âşık 

olduğu için ona sürekli yardımcı olmak isteyen ve romanın aksine Can Manay‟ın akıl 

hastanesinden –muhtemelen iyileşmeden- taburcu olmasına yardım eden pasif bir 

karakter olmaktan öteye geçememiştir. Bu değişkenliğin olmasındaki en önemli neden 

ataerkil dünya düzeni ve erkek egemen toplum yapısı içerisinde iki kadının bir erkeği alt 

etmek için yaptıkları iş birliğinin kabul göremeyecek olmasından ve mevcut toplum 

düzeni içerisinde bir kadın karakterin bir erkek karakter karşısında zaferinin pek de 

mümkün olmayacağından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda Can Manay onu işten 

çıkardıktan sonra da daha önce reddettiği Murat‟ın yanına gitmiştir, yani bir erkek 

beklentilerini karşılamayarak onu hayal kırıklığına uğratınca soluğu diğer bir erkeğin 

yanında almıştır. Bu nedenle de uyarlama dizideki Bilge karakteri kapitalist sistem 

içerisinde maddi olarak, erkek egemen toplum yapısında erkek olmasından kaynaklı güç 

sahibi olarak konumlandırılan Can Manay karakterini her koşulda sevmeye ve yardımcı 

olmaya mahkûm edilmiş Can Manay‟ın olmadığı dönemde ise yerini bir başka erkek 

olan Murat ile doldurmaya çalışmıştır. Bu kapsamda uyarlama dizideki Bilge karakteri 

ana kaynak romandaki Bilge‟nin kişisel özelliklerini taşımadığı gibi onun yaptıklarının 

tam tersini uygulayan bir karaktere dönüş(türül)erek farklılaştırılmıştır. Aynı zamanda 
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Bilge karakteri kapitalist dünyanın öğretilerine uygun bir biçimde uyarlama dizide ana 

kaynak romanda olduğu halinden farklılaşarak tüketim davranışları kapsamında da 

farklılaş(tırıl)mış ve her ne kadar tüketim karşıtı gibi görünse de kendisini tüketim ile 

var etme çabası içerisine girmiştir. 

 

4.1.1.7. Eti Yönder 

Eti karakteri romanda bir erkek olarak Can Manay‟ı yönetebilecek güce sahip 

olmasına rağmen uyarlama dizide intihar ederek sisteme ve bir erkeğe karşı mücadele 

etme gücü gösteremeyerek yenik düşen kadınlardan birisi olmuştur. Aynı zamanda 

uyarlama dizide yapılan tüm kötülüklerin sorumluluğu Eti karakterine yüklenmiştir. 

Eti‟nin de tıpkı Göksel karakteri gibi bir taciz mağduru olması nedeniyle yaptığı kötü 

işlerin ya da davranışların gerekçelendirilmesi yapılmamıştır. Örneğin; Göksel‟in sert 

mizacının ve arkadaş canlısı olmayışının arkasında taciz mağduru olması ve insanlara 

güvenemeyişi hikâyesi oluşturulmuş, ancak Eti‟nin de bir taciz mağduru olması ile kötü 

işler yapması ilişkilendirilmemiş ve bu durum Eti karakteri için göz ardı edilmiştir. 

Aynı zamanda tıpkı Can Manay gibi ailesi tarafından sevilmeyişinden kaynaklı ruhsal 

sıkıntılarının olması üzerinde de durulmamıştır. Yani, Eti karakterinin yaptığı 

kötülüklerin bahanesi ya da gerekçelendirilmesi yapılmamış ve Eti karakteri başlı başına 

tüm suçların ve kötülüklerin sorumlusu ilan edilmiştir. Zaten Eti karakteri uyarlama 

dizinin birinci sezonunun son bölümünde zaten ölüm döşeğinde olan babasını öldürerek 

ancak bu şekilde bir erkekten intikamını alabilmiştir ve bu yolla daha fazla intikam 

almasına, yaşadığı haksızlıkların bedelini ödetmesine, kötülük yapmasına ve halen 

yaralı kalmasına gerek olmadığı mesajı verilmiştir. Bunun nedeni de bahsi geçen iki 

erkek karakterin aklanıp kadın karakter olarak Eti‟nin suçlanmasından da açık bir 

biçimde anlaşılabileceği gibi kadın olmasından kaynaklanmaktadır. Ataerkil dünya 
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düzeni ve erkek egemen toplum yapısı içerisinde kadın karakterlerin erkekler karşısında 

başarılı olmasının önüne geçildiği gibi erkek karakterlerin aklanması için kadın karakter 

olarak Eti‟nin harcandığını söylemek mümkündür. Bu hususta da roman ile uyarlama 

dizi arasında belirgin bir farklılık bulunmaktadır ve bu farklılığı yine birbirine tezat iki 

unsur oluşturmaktadır. Romanda Eti karakteri amansız bir hastalığın pençesinde iken 

iyileşmekte; uyarlama dizide ise intihar ederek hayatını kaybetmektedir. Bu durum da 

yine romanda eleştirilen ataerkil dünya düzenine karşı savaşan ve hayatta kalarak 

kazanan bir kadın karakter uyarlama dizide ataerkil dünya düzenine kurban 

edilmektedir. 

 

4.1.1.8. Ada 

Romanda Ada herkesin tanıdığı ve popüler kültür ürünleri üreten ünlü bir 

müzisyen olmaktadır. Ancak uyarlama dizide Ada karakteri ünlü olamaz ve ancak 

Duru‟nun tabiriyle Deniz‟in yancısı olarak gösteride yer alabilir. Bu durum da ataerkil 

dünya düzeninde bir kadının bir erkeğin yardımı ve desteği olmadan bir yerlere 

gelemeyeceği vurgusunu güçlendirmeye fırsat vermektedir. Aynı zamanda ana kaynak 

romanda da işlenen Ada‟nın uyuşturucu madde bağımlılığı uyarlama dizide de yer 

almaktadır, ancak uyarlama dizide bu durum ana kaynak romandaki gibi Ada‟nın ünlü 

olmasından dolayı değil, güçsüz olmasından kaynaklanmaktadır. Ada karakteri, 

Deniz‟den gelen „Afife‟ müzikali teklifi için stüdyoya gittiğinde Duru ile karşılaşır ve 

halihazırda babası ile olan iletişimsizliğinden kaynaklı olarak ailesinin onu anlamadığını 

ve duygusal ihtiyaçları karşılanmadığı için sevilmediği düşüncesi onu uyuşturucu 

maddeye teşvik etmektedir. Uyarlama dizideki Ada karakteri ana kaynak romanda 

olduğu gibi ünlü olmayı başaran güçlü bir karakter değil, tam da ataerkil toplum 
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yapısını sürdürücü bir biçimde güçsüz ve Deniz olmadan bir yerlere gelebilecek 

yeteneğe sahip olamayan bir karakter olarak sunulmaktadır. 

 

4.1.1.9. Göksel 

Göksel karakteri romanda Ada‟ya âşık değil, onun yaptığı müziğe tutku ile bağlı 

hatta bağımlı ve ruhsal sıkıntıları olan bir karakterdir. Onunla aynı okulda olmasına 

rağmen ve Ada‟yı defalarca görmesine rağmen müziğini duyana kadar onun varlığını 

dahi fark etmemiştir. Oysa uyarlama dizide Göksel karakteri Ada‟yı tanıdığından beri 

ona âşıktır ve uyarlama dizide bu durumun Ada‟nın yaptığı müzikler ile bağlantısı 

kurulmamıştır. Bu çerçevede Göksel karakteri uyarlama dizide mevcut toplumsal düzen 

içerisinde olması gereken âşık erkek rolüne büründürülmüş ve bu bağlamda da 

farklılaştırılmıştır. Yine tüketim kapsamında romandan farklı olarak Ada‟ya olan 

sevgisini maddi hediyeler aracılığıyla göstermektedir. Romanda yer almasına rağmen 

uyarlama dizide kendisine yer bulamayan bir diğer husus da Göksel karakterinin polis 

olarak egemen sisteme hizmet eden polislerin aksine başkaldırarak topluma gerçek 

anlamda adalet dağıtmasıdır. Bu durum yine egemen sistem eleştirisi içerdiği için 

uyarlama dizide bulunmamaktadır. 

 

4.1.1.10. Ali 

Romanda yer alan Ali ile uyarlama dizideki Ali de birbirlerinden 

farklılaşmaktadır ve bu farklılığın ana kaynağını da yine mevcut toplumsal düzen ve 

kapitalist sistem ile karakterin uyumlu olması gerekliliği oluşturmaktadır. Ali romanda 

Bilge‟nin fikirlerinden ve defalarca Can Manay‟ı sözleri ile alt etmesinden etkilenirken; 
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uyarlama dizide Bilge karakteri defalarca Can Manay tarafından küçük düşürülmekte ve 

alt edilmekte olsa da ondan hoşlanmaktadır. Yani, uyarlama dizide kadının gücünden ve 

fikirlerinden etkilenen bir erkek sunumu göremeyiz. 

 

4.1.1.11. Kaya 

Uyarlama dizide Can Manay‟ın uzun süredir asistanlığını yürütmüş olan Kaya, 

Can Manay onu kovduktan sonra sinirlenmekte ve Eti ile birlikte hareket ederek Can 

Manay‟dan intikam almak için mücadele etmektedir. Hatta Kaya karakteri Eti‟ye 

ulaşamadığında Sadık Murat Kolhan‟a giderek Can Manay ile ilgili muhbirlik 

yapmaktadır. Oysa romanda Kaya ile Bilge‟nin karşılaşmalarından anladığımız 

kadarıyla durum çok farklıdır ve Kaya karakteri Can Manay‟ın yanından ayrıldıktan 

sonra yeni bir hayat kurmakta ve doğa ile iç içe bir hayat sürmektedir. Üstelik Can 

Manay tarafından kovulduğu için sinirli değil, aksine ondan kurtulduğu için mutlu ve 

huzurludur. Uyarlama dizi ile ana kaynak roman arasındaki söz konusu farklılığın 

yapılma gerekçesi de aslında her şeyin Can Manay‟a, yani egemen sisteme bağlılığını 

vurgulayabilmek içindir. Uyarlama dizide Kaya karakterini bir dönem de Bilge 

karakterinde olduğu gibi Can Manay‟dan ayırmanın –işten ayrılmak zorunda kalmaları 

yoluyla- onların hayatında işlerin çok da yolunda gitmemesi ile sonuçlandığına dair bir 

olay örgüsü bulunmaktadır. Onların Can Manay‟a bağlılıkları aslında onunla 

ilişkilendirilmiş olan egemen sisteme bağlılıklarını ve bağımlılıklarını ortaya 

koyabilmek ve izleyicilere de bu mesajı örtük olarak aktarabilmek için uyarlama dizide 

özellikle yer almaktadır. 
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4.1.1.12. Doğru Görgün 

Bilge‟nin otizmli erkek kardeşidir. Romanda toplumun otizmli bireylere yönelik 

yanlış ve eksik bakış açısının göstergesi niteliğinde birçok başarıya imza atarak 

matematik dâhisi olarak para ödülü bile almaktadır. Aynı zamanda üniversiteye 

gitmekte ve derslerini zorlansa da başarı ile tamamlamaktadır. Oysa uyarlama dizide 

herhangi bir başarıya imza atmamakta, özel eğitim almakta ve mevcut toplumsal 

kanıların öteside bir davranış sergilememektedir. Hatta toplumsal öğretiler ile uyumlu 

bir biçimde otizmli olarak sunulan Doğru karakteri sıklıkla ablası Bilge‟ye ayak bağı 

olmaktadır. Bu durum da mevcut toplumsal düzene aykırı kişilere mevcut toplumsal 

düzenin sürdürülmesine katkı sağlayan egemen sistem içerisinde toplumsal inançlar ile 

uyumlu bir biçimde yer verildiğini ortaya koymaktadır. Söz konusu uyarlama farklılığı 

yine egemen sistemin, mevcut toplumsal düzenin ve toplumsal kanıların sürekliliğine 

hizmet etmektedir. 

 

4.1.1.13. Aylin Karasu / Aylin Boran 

Ana kaynak romanda Aylin Karasu adı ile yer alan karakter uyarlama dizide 

Aylin Boran adı ile yer almaktadır. Aylin karakteri romanda olduğu gibi uyarlama 

dizide de Can Manay‟a hayran olan ve onunla birlikte olma ihtimalini artırabilmek için 

Can Manay ile röportaj yapacağı güne abartılı hazırlıklar yapan gazetecidir. Romanda 

da uyarlama dizide de Özge ile tartışırken merdivenlerden düşerek ayağını kırar ve 

bunun sonucunda Can Manay ile röportaja Özge katılmak zorunda kalır. Romanda silik 

bir karakter olarak hafızalarda yer etmeyerek unutulurken, uyarlama dizide sisteme 

karşı mücadele edenlerin mutsuzluğundan beslenerek olması gereken kadın biçiminin 

bu olduğu ve sistem ile uyumlu, en önemli gayeleri erkekleri etkilemek için süslenmek 
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olan kadınların mutlu ve huzurlu olacağı mesajını örtük bir biçimde izleyicilere 

aktarmaya hizmet etmektedir. 

 

4.1.1.14. Tayfun 

Romanda Ada karakterinin müzik yeteneğini reklam ve egemen sistemin diğer 

üyelerinin çıkarları uğruna kullanan medya patronudur. Ada‟nın uyuşturucu 

bağımlılığına neden olmasından dolayı Göksel tarafından Ada‟nın öldüğü gibi 

öldürülmektedir. Uyarlama dizide ise, Ada ile hiçbir biçimde ilişkisi bulunmadığı gibi 

Sadık Murat Kolhan ile iş birliği yaparak kendi kanalında program yapan Can Manay‟a 

kumpas kurduğu ortaya çıktıktan sonra Can Manay karakteri tarafından kendi kanalını 

sabote eden Ceo haberini basına vermekle tehdit edilerek intihara sürüklenmektedir. Bu 

uyarlama farklılığı romanda açığa çıkarılan egemen sistemin işleyişini uyarlama dizide 

gizlemeye ve bu yolla egemen sistemin devamlılığına katkı sağlamaktadır. 

 

4.1.1.15. Zeynep 

Romanda olduğu gibi uyarlama dizide de Can Manay‟ın ofisindeki çalışanlardan 

birisidir. Uyarlama dizide ana kaynak romandaki halinden farkı ise; bir kadın olarak 

zayıflığı noktasındadır. Ana kaynak romanda güçlü, kendi ayakları üzerinde duran 

Zeynep karakteri uyarlama internet dizisinde sürekli ağlayan, insanların kendisini küçük 

düşürmelerine izin verecek düzeyde pasif ve kendine değer vermeyerek sağlıksız 

beslenen ve yanlış diyetler uygulayan, hayatında çoğu hususta sürekliliği olmayan 

kararsız bir karakter olarak yer almaktadır. 
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4.1.1.16. Erbil 

Can Manay‟a ev kiralamasında yardımcı olmaya çalışan ve Can ile Duru‟nun ilk 

karşılaşmalarına vesile olan emlakçıdır. Toplumda saygınlığın para ile ölçüldüğü 

mesajını aktararak egemen işleyişe katkı sağlaması açısından uyarlama dizide yer 

alması anlamlıdır. 

 

4.1.1.17. Numan 

Uyarlama dizide de ana kaynak romanda da Sadık Murat Kolhan karakterinin 

yardımcılarındandır ve onun Özge karakteri ile irtibat kurmasını sağlamaktadır. 

Uyarlama dizide ana kaynak romandan ayrılan yanı Ada‟nın babası rolünde olmasıdır. 

Ada‟nın duygusal ihtiyaçları ile ilgilenmemesi yalnızca maddi olarak destek olması ve 

mesleğini önemsememesi gibi hususlar Ada‟nın uyuşturucu maddelerde mutluluk 

araması ile sonuçlanmaktadır.  Uyarlama dizide Ada‟nın uyuşturucu maddeden dolayı 

hapishaneye girmesi ile tehdit edilerek Sadık Murat Kolhan ile ilgili bilgiler talep 

edilmekte ve bundan dolayı Sadık Murat Kolhan‟a ihanet etmektedir.  Bu ihaneti de 

Özge karakteri tarafından ortaya çıkarılmaktadır. Ana kaynak romandan farklı olarak 

uyarlama dizide Özge ile Sadık Murat Kolhan karakterlerinin yakınlaşmasına fırsat 

sunmaktadır. 

 

4.1.1.18. Murat Yılmaz 

Romanda Murat karakteri, Bilge ile aynı üniversitede psikoloji bölümünde olan 

ve Bilge‟nin platonik âşık olduğu kişidir. Yine romanda yer alan isyan hareketinde darp 

edilerek hastaneye kaldırılmakta ve sonrasında da vefat etmektedir. Oysa uyarlama 
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dizide sadece zengin züppe genç tipi olarak yer almakta ve herhangi bir direniş 

hareketine katılmamaktadır. Bilge ile birlikte olduğunda sevgilisi tarafından yakalanmış 

ve Bilge yerine sevgilisini tercih etmiştir. Sonradan pişman olup Bilge‟ye dönmüş, 

ancak Bilge tarafından reddedilmiştir. Daha sonra ise, Bilge karakteri dizinin birinci 

sezonunun son bölümünde Murat‟ın evine gitmiş ancak Murat karakteri dizinin ikinci 

sezonunda hiç olmamışçasına ortadan kaybolmuş ve bir daha uyarlama dizinin hiçbir 

bölümünde yer almamıştır. Murat‟ın bir karakter olarak uyarlama dizi ile ana kaynak 

roman kapsamındaki farklılığının gerekçesi egemen sisteme ve sürdürülmekte olan 

toplumsal düzene yönelik olası bir isyan hareketini teşvike mahal vermemektir. Bu 

nedenle de romanda sisteme karşı mücadelesi uğruna hayatını kaybeden Murat karakteri 

uyarlama dizide şımarık ve zengin bir üniversiteli genç olmaktan öteye geç(iril)emez ve 

bir anda hiç olmamışçasına ortadan kaybolur. 

 

4.1.1.19. Cansu 

Hem romanda hem de uyarlama internet dizisinde Can Manay‟ın birlikte olduğu 

kadınlardan birisidir. Her iki türde de ataerkil dünya düzeni ve erkek egemen toplum 

yapısına ait söylemlerde yer aldığı şeklinde kadını önemsizleştirmesinin yansıması 

olarak yer almaktadır. Aslında Cansu karakteri aracılığıyla romanda ataerkil toplum 

yapısı eleştirilirken; uyarlama dizide süregelmekte olan düzenin mesajı aktarılmaktadır. 

Romanda da yer alan Cansu karakterinin uyarlama internet dizisindeki bir diğer farkı 

ise; romanda medyanın da dâhil olduğu egemen sistemin içerisinde yer alan kirli 

bağlantılara uyarlama dizide yer verilmeyişi noktasındadır. Dolayısıyla, hem uyarlama 

diziye kaynaklık eden romanda hem de internet dizisinde yer alan Cansu karakterinin 

uyarlama internet dizisinde ataerkil dünya düzeni, erkek egemen toplum yapısı ve 
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egemen sistem kapsamında ana kaynak romanda olduğu halinden zıt bir duruma hizmet 

ettiği ve bu çerçevede olay örgüsünde farklılaşmaya gidildiği iddia edilebilir. 

 

4.1.2.Yalnızca Ġnternet Dizisinde Yer Alan 

Karakterler 

4.1.2.1. Yıldız 

Uyarlama dizide Sadık Murat Kolhan‟ın ölen karısı ve Can Manay‟ın danışanı 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Can Manay ile Sadık Murat Kolhan ilişkisinin nasıl 

başladığını ve Can Manay‟ın nasıl ünlü olduğunu aktarmak ve temel olarak egemen 

sistemin işleyişini basitleştirmek için uyarlama diziye eklenmiştir. Sadık Murat Kolhan 

ile babasının kirli işlerine ve yaptıkları kötülüklere tahammül edemeyerek Can Manay 

ile terapisi sırasında ses kaydı bırakarak intihar etmektedir. Yıldız‟ın ardında bıraktığı 

ses kaydı ile intihar etme amacı sürdürülmekte olan düzenin değişmesi ve egemen 

sistemin karanlık yanının ortaya çıkarılması iken, Can Manay bu kaydı kendi çıkarı için 

Sadık Murat Kolhan ve onun kayınbabasına karşı şantaj olarak kullanılmaktadır. 

Böylelikle Can Manay, Sadık Murat Kolhan‟ın sahibi olduğu televizyon kanalında 

program yapmaya başlamaktadır. Böylelikle, aslında egemen sistemin sürdürülmesine 

yönelik her türden eylemin boşa çıkacağı ve egemen sistemin her ne olursa olsun devam 

edeceği mesajı örtük olarak uyarlama dizide izleyicilere aktarılmaktadır. 

 

4.1.2.2. Nilay Ġncebağ 

Uyarlama dizide Nilay, Duru‟nun Deniz‟i terk etmesinin ardından Deniz 

karakterinin depresyona girerek dünyayı gezmeye çıktığı esnada Roma‟da karşılaştığı 
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karakterdir. Tam olarak ataerkil dünya düzeni ve erkek egemen toplum yapısının arzu 

ettiği fedakâr, hoşgörülü ve anlayışlı kadın tipinin dizideki yansıması niteliğindedir. 

Deniz‟in halen Duru‟ya âşık olduğunu bilmesine, bu yüzden onunla birlikte 

olmamasına, onunla birlikte olmak istediğinde onu geri çevirmesine hatta Deniz‟i 

yeniden Roma‟ya dönmeye ikna edememesine rağmen sakinliğini ve fedakâr âşık 

rolünü asla bırakmamaktadır. Dolayısıyla, ana kaynak romanda yer almayan Nilay 

karakteri erkek egemen toplum yapısının arzu ettiği kadın rolünü üstlenmek için 

uyarlama internet dizisine eklenmiş bir karakterdir, diyebiliriz. 

 

4.1.2.3. Ceren 

Uyarlama dizide Duru karakterinin konservatuardan en yakın arkadaşıdır. Can 

Manay, Duru‟ya daha yakın olabilmek için Ceren ile birkaç defa birlikte olmuştur. Can 

Manay ile Duru arasında bir şeyler olduğundan şüphelendiği için Duru ile arkadaşlığı 

bitmiştir. Aynı zamanda Duru karakterinin bireysel hırslarını ortaya koyabilmek için de 

uyarlama diziye eklenmiştir. Duru, Ceren ile birlikte baş dansçılık seçmelerine 

katılacağı günün sabahı Ceren‟in uyuyakaldığını bilmesine rağmen onu uyandırmayıp 

kendisi seçmelere katılmış ve baş dansçı seçilmiştir. Dolayısıyla, bir izleyici olarak 

uyarlama dizide yer alan Duru karakterinin istediğini elde etmek için arkadaşını dahi 

feda ettiğini görür ve bu özelliği ile Can Manay‟a ne kadar da benzediğini fark ederiz. 

Bu durum Can Manay ile Duru karakterlerinin kişisel özellikleri kapsamında 

eşleştirmesinin yapılmasına fırsat sunan ilk adımdır. Bu husus sonradan romanda 

olduğu gibi Can Manay‟ın Duru‟yu değil, Duru karakterinin Can Manay‟ı kurban olarak 

seçtiği yorumunu yapmamıza da katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla, romanda yer almayan 

Ceren karakteri, uyarlama dizide yer alan olay örgüsü kapsamında uyarlama 

farklılığının oluşmasına neden olmaktadır. 
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4.1.2.4. Billur 

Uyarlama dizide Can Manay‟ın eski sevgilisi rolündedir. Can Manay ile 

tanışması birlikte terapi yapmalarıyla başlamakta ve Can Manay‟ın manipülasyonlarına 

maruz kalarak eşinden ayrılarak Can Manay ile birlikte olmaya başlamaktadır. Tekrar 

eski eşi ile görüşmeye başlamasının ardından Can Manay tarafından kezzap ile yüzünün 

bir tarafı tahrip edilmiştir. Yaşadığı olayın şoku ile alkole ve ilaçlara bağımlı hale 

gelmiştir. Özge‟nin onu bulmasıyla gerçekleri itiraf etmeye ikna edilir ve Can Manay‟ın 

yüzünü tedavi ettirme teklifini reddeder. Canlı yayında her şeyi itiraf edeceği sırada Can 

Manay tarafından Duru‟yu kaybetmemek için başka bir çıkış yolu kalmadığı gibi 

gerekçeler öne sürülerek öldürülmektedir. 

Uyarlama dizide yer alan Billur karakteri romanda Çiçek karakterinin bir nevi 

karşılığı olarak değerlendirilebilir. Uyarlama dizide yalnızca bir bölümde Çiçek 

karakterinin de adı geçmiş ancak sonradan buna dair herhangi bir bilgiye yer 

verilmemiştir. Dolayısıyla, Can Manay romanda da iki kadın karakteri öldürmüştür 

uyarlama dizide ise bunlardan yalnızca birisine yer verilmiştir. Bu kadın karakterin 

uyarlama dizideki karşılığı da Billur‟dur ve Can Manay başka seçeneği kalmadığı için 

onu öldürmektedir. Can Manay karakterini uyarlama dizide Billur‟un ölümünden 

romanda Can Manay‟ın eşi Çiçek‟i öldürmesindeki kadar sorumlu tutmamamız için 

birçok uyarlama farklılığı gerçekleştirilmiştir. Örneğin, romanda Can Manay‟ın Çiçek‟i 

öldürme gerekçesine yer verilmezken; uyarlama dizide eski sevgilisi Billur‟un yüzünü 

yaralama gerekçesi eski eşi ile yeniden görüşmeye başlamasını öğrenmesiyken, öldürme 

gerekesi ise, Billur‟un Can Manay‟ın tedavi teklifini reddederek her şeyi itiraf edeceğini 

ondan gizleyerek onu tekrar aldatması ve bu durumda Can Manay‟ın Duru‟yu kaybetme 

tehlikesi ile karşı karşıya kalması olarak sunulmaktadır. Bu yolla da uyarlama dizide 

Can Manay‟ın bir kadına zarar vermesi haklılaştırılmaya çalışılmaktadır. 
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4.1.2.5. Ece Saydağ 

Uyarlama dizide Deniz ile Duru‟nun ayrılmalarının ardından ilk defa 

karşılaştıkları müzikalde yer alan baş dansçı Ece karakteridir. Kendisinin asıl mesleği 

oyunculukken, popüler bir isim olduğundan dolayı müzikale baş dansçı olarak 

seçilmiştir. Dans konusunda yetenekli olmadığı için Deniz ile birlikte olduğunu 

Duru‟nun öğrenmesinin ardından Duru tarafından videosu sosyal medyaya 

sızdırılmıştır. Aynı amaç için Can Manay‟ın desteği ile Ece karakterinin sevgilisini 

aldattığına dair görüntüler de basına sızdırılmıştır. Ece karakteri, aslında romanda 

eleştirilen egemen sistemin üyeleri tarafından kullanılan medyanın gücünü kullanmanın 

gittiği boyutu hafifletmek ve egemen sistemde güç sahibi olanların medyayı 

kullanmasını zararsız bir güç gösterisi olarak sunmak için uyarlama diziye eklenmiştir. 

Aynı zamanda Ece karakteri, uyarlama dizide Duru karakteri etrafında şekillendirilen 

rekabet ve bireysel hırs gibi unsurlara vurgu yapmak için yine baş dansçılık meselesini 

ortaya atarak daha önce yılsonu gösterisinde olduğu gibi tekrarlanmasına fırsat 

tanımaktadır. 

 

4.1.2.6. Alara 

Uyarlama dizide Alara karakteri Deniz‟in eski sevgilisi olarak 1. sezon 4. 

bölümde karşımıza çıkmaktadır. Can Manay, Duru ile Deniz‟in arasını bozabilmek için 

karşılaşmalarını sağlamıştır. Deniz ile Alara çifti Alara‟nın ünlü olmak ve popüler 

kültüre hizmet etmek istemesinden doğan çatışmadan dolayı ayrılmışlardır. Aslında 

Alara karakteri, romanda Ada‟nın yapmış olduğu tüm davranışları sergileyerek 

uyarlama dizide Ada karakterinin bir nevi aklanmasına hizmet etmektedir. Romanda 

Ada‟nın Deniz‟e ve fikirlerine ihanet ettiği gibi ona ihanet etmektedir. Aynı zamanda 
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Alara karakteri aracılığıyla, Duru ile Deniz çifti arasında çatışma yaratılmakta; bu da bir 

popüler kültür ürünü olan uyarlama internet dizisini izleyici nezdinde daha heyecanlı 

hale getirerek daha izlenir kılmaya hizmet etmektedir. 

 

4.1.2.7. Ceyhan Allen 

Uyarlama internet dizisinde müzikal gösterinin başındaki isim Ceyhan 

karakteridir. Uyarlama dizide Afife adlı müzikalde kadronun seçmelerinde jüri 

koltuğunda yer almaktadır ve tesadüfen de olsa Duru karakterinin seçilememesinin 

altındaki ismin Can Manay olduğunun Duru tarafından öğrenilmesini sağlamıştır. Can 

Manay‟ın müzikal çalışmalarının gerçekleştiği stüdyonun içerisine gizli kamera 

yerleştirilmesi gibi isteklerine olumlu yanıt vererek egemen sistem içerisinde 

bağlantıların ve paranın gücü karşısında saygı duyulan bir hoca olmanın dahi önemi 

olmadığı mesajını örtük olarak aktarmaktadır. Aynı zamanda tarot falı bakmakta ve 

Nilay‟ın akıbeti hakkında izleyicilere neler olacağına dair ipucu vererek merak 

uyandırmaktadır. 

 

4.1.2.8. IĢıl Kerimoğlu 

Romanda yer alan Mahizar karakterinin uyarlama dizideki karşılığı Işıl 

karakteridir. Işıl karakteri avukattır ve Özge ile tanışıklığı da Özge‟nin babasının yaptığı 

kirli işlerini ve gayrimeşru ilişkisini ve çocuklarını öğrenmesinden sonra mirası 

reddetmesi ile başlamaktadır. Özge‟nin yakın arkadaşlarındandır ve ona yardımcı 

olmaya çalışmaktadır. Uyarlama dizide Işıl ile Sadık Murat Kolhan arasında romanda 

Mahizar karakterinde olduğu gibi bir ilişki bulunmamaktadır. 
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4.1.2.9. Burçin 

Uyarlama dizide konservatuarda akademisyen ve aynı zamanda Deniz‟in 

meslektaşı olmasından kaynaklı olarak yakın arkadaşlarından birisidir. Yılsonu 

gösterisinde baş dansçının kim olacağına karar vermektedir. Bundan kaynaklı olarak da 

Duru ile Ceren‟i eşleştirmekte ve rahatsızlığından dolayı seçmelere katılamayan Ceren 

karakteri için yeniden seçme düzenlemektedir. Bu durum Duru ile Ceren‟in kısa süreli 

olarak aralarının bozulmasına ve Can Manay karakterinin Ceren‟in uyuyakalmasını 

sağlayarak seçmelere gitmesine engel olması yoluyla Duru ile yakınlaşmasına fırsat 

sunmaktadır. Yani, ana kaynak romanda yer almadığı halde uyarlama diziye eklenen 

birçok karakterde olduğu gibi Ceyhan Hoca karakteri de dolaylı olarak Can Manay‟ın 

Duru ile birlikte olma amacıyla yürüttüğü planına hizmet ederek Can Manay ile 

Duru‟nun yakınlaşmasını sağlamaktadır. Tüm bunlara ek olarak, Ceyhan Hoca karakteri 

Deniz ile Duru‟nun arasının bozulduğu bir dönemde Deniz ile dertleşerek Deniz‟in eski 

sevgililerini kötülemiştir ve özellikle bu konuşma bir kadının diğer kadınlar hakkında 

söyledikleri yönünden anlamlıdır. Söz konusu diyalogda hem Duru‟ya hem de Deniz‟in 

eski sevgilisi Alara‟ya hakaret etmekte ve bu kapsamda da ataerkil düzenin 

sürdürülmesine katkı sağlamaktadır. Burçin karakteri uyarlama dizide Can Manay‟ın 

Duru ile birlikte olma planına farkında olmadan dâhil olmakta ve bir kadın olarak diğer 

kadınları kötülemekten başka bir şeye hizmet etmemektedir ve olay örgüsünde de başka 

bir görevi bulunmamaktadır. Bu çerçevede Burçin karakterinin erkek egemen toplum 

yapısının ve ataerkil dünya düzeninin kadınlara yönelik küçümseyici ve bağnaz bakış 

açısının tezahürü olarak uyarlama dizide yer aldığı ve bu düzenin sürdürülmesine 

hizmet ettiği söylenebilir. 
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4.1.2.10. Yasemin 

Uyarlama dizide Can Manay‟ın da program yaptığı kanalda çalışan ve program 

yapan kişidir. Can Manay‟ın Deniz ile Duru‟nun aralarını açmak amacıyla Duru‟ya 

röportaj teklifi gönderen programdan sorumludur. Can Manay‟ın Duru ile birlikte olmak 

için düzenlediği plana hizmet edenlerden birisidir. Ana kaynak romanın aksine 

uyarlama dizide Can Manay karakterinin Duru hakkındaki planları son derece 

sistematiktir. Uyarlama dizide izleyici olarak Can Manay‟ın Duru için her şeyden 

vazgeçebileceğine şahit oluruz. Bu durum da uyarlama dizideki Can Manay‟ın ana 

kaynak romanın aksine tehlikeli ve acımasız değil; romantik, masum ve tutkulu 

derecede âşık olarak nitelendirilmesine yol açmaktadır. Yasemin karakteri de Can 

Manay karakterindeki bu farklılaşmaya hizmet etmek için ana kaynak romanda 

bulunmadığı halde uyarlama internet dizisine eklenmiştir, diyebiliriz. 

 

4.1.2.11. BaĢak Köklükaya 

Duru karakterinin çocukken anneannesine bırakarak yok saydığı ve yeniden 

evlendiği adamdan ve ondan olan çocuklarından gizlediği annesidir. Ana kaynak 

romanda yer almayan bu karaktere uyarlama dizide yer verilme nedeni; uyarlama dizide 

Duru‟nun kendisini göstermek istemesinin, bilinme arzusunun, ün ve şöhret hevesinin 

altında yatan bir gerekçe sunulma arayışından kaynaklanmaktadır. Romanda insani bir 

istek ve olağan bir arzu olarak sunulan bu hususlar, uyarlama dizide ataerkil dünya 

düzeni ve erkek egemen toplum yapısı kapsamında bir kadının bu türden isteklerinin 

mutlaka bir boşluğu doldurma çabası –kızını istemeyen bir anne gibi- olduğu mesajı 

aktarılmaktadır. 
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4.1.2.12. Nazlı 

Uyarlama dizide Deniz‟in okul hayatında ilk hayranlarından birisidir. Can 

Manay‟ın Deniz‟i Duru‟dan uzaklaştırmak ve ilgisini başka yöne çekmek için ortaya 

attığı sanat merkezi projesinde birlikte çalışmaya başladıklarında sponsorluk için 

bankacı olan Nazlı karakteri ile Deniz yıllar sonra tekrar bir araya gelirler. Deniz ile 

Nazlı‟nın bir araya gelmeleri de Duru‟yu elde etmeye çalışan Can Manay‟ın planının bir 

parçasıdır. Nazlı karakteri de ana kaynak romanda yer almayıp uyarlama internet 

dizisinde yer alan diğer birçok karakter gibi ana kaynak romanın aksine uyarlama dizide 

yer alan Can Manay karakterinin romantik ve tutkulu âşık rolüne hizmet etmek için 

diziye eklenmiş karakterlerden birisidir. 

 

4.1.2.13. Meltem HemĢire 

Uyarlama dizide geçmişte Can Manay‟ın akıl hastanesinde tedavi gördüğü 

hastanede görevli olan hemşirelerden birisidir. Aynı zamanda Özge‟nin tanıdıklarından 

Gülay‟ın arkadaşıdır. Özge‟ye Can Manay ve Eti karakterlerinin gizledikleri şeyler 

hakkında bilgi vermektedir. Meltem Hemşire karakteri romana göre uyarlama dizide 

olayı ve sorunu kişiselleştirmeye fırsat tanımaktadır. Ana kaynak romandaki egemen 

sistem ve mevcut düzen eleştirisine karşı uyarlama internet dizisindeki Özge ile Can 

Manay karakterleri arasındaki tartışmadan doğan bireysel hırs ve intikam yer 

almaktadır. Böylelikle asıl meselenin üstü kapatılarak sorun kişiselleştirilmektedir. 
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4.1.2.14. Furkan 

Romanda yer alan Ömer karakterinin uyarlama dizideki karşılığı Furkan 

karakteridir. Kendisi egemen sisteme karşı savaş açtıkları magazin web sitesini 

tasarlamakta ve yönetmektedir. Özge ile girdikleri mücadelede güç sahibi olarak 

sunulan Can Manay tarafından öldürülmektedir. 

 

4.1.2.15. Mithat ġahin 

Uyarlama dizide 1. sezon 4. bölümde izleyicinin karşısına çıkan Can Manay‟ın 

programına katılacak ünlü isimlerden birisidir. Şiddete eğilimli ve kadın düşmanı 

olmasıyla bilinen şarkıcı/türkücü Mithat Şahin karakteri Can Manay‟ın terapi programa 

katılmadan hemen önce Özge karakteri tarafından daha önceden Sadık Murat Kolhan ile 

yaptıkları anlaşma sonunda oluşturdukları kendilerine ait magazin web sitesinde 

yayınlanan görüntülerden gizli eşcinsel olduğu ortaya çıkmaktadır. Romanda Özge 

karakterinin sahibi olduğu derginin asıl amacı egemen sistem içerisindeki kirli 

ilişkilerin, işlerin ve bağlantıların ortaya çıkarılmasıyken, uyarlama dizide amaç Can 

Manay‟ın programına çıkacak ismi karalayarak ona ve programına zarar vermektir. 

Kısacası, Mithat Şahin karakteri aracılığıyla da romanda yer alan egemen sistem 

eleştirisi uyarlama dizide Özge ile Can Manay arasında bir intikam mücadelesine 

dönüştürülerek kişiselleştirilmiştir. 

 

4.1.2.16. Tuğrul PaĢaoğlu 

Uyarlama dizide Tuğrul karakteri, sanata düşkün ve Deniz‟in konservatuardaki 

öğrencilerinin gösterilerine sponsorluk yapan TPY holdingin sahibi ve Can Manay‟ın 
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danışanıdır. Can Manay‟ın ricasıyla sponsorluğu sıkıntıya sokacak adımlar atacak ve 

Deniz ile Duru‟nun ve diğer öğrencilerinin arasını açacaktır. Bu hamle ile Can Manay 

sponsorluk için devreye girerek Duru ile Deniz çifti ile yakınlaşmaya başlayacaktır. 

 

4.1.2.17. Serra 

Uyarlama dizide Deniz ve konservatuar ekibinin yer aldığı yılsonu gösterilerine 

sponsorluk yapan TPY holdingin marka yöneticisi vasfı ile sorumlularından birisidir. 

Serra karakteri sanata bakış açısından dolayı Deniz ile fikir ayrılığına düştükleri için 

tartışırlar ve sonunda TPY holding sponsorluktan vazgeçerek gösterinin 

gerçekleşmesini zora sokar. Aslında tüm bunlar Can Manay‟ın Duru‟ya yakınlaşma 

planının bir parçası olarak Can Manay tarafından planlanmıştır. Bu yolla izleyicilerin 

Can Manay‟ın Duru‟ya aşkının gücüne hayranlık duymaları amaçlanırken; söz konusu 

holdingin marka yöneticisi olarak yer alan Serra karakterinin küçük düşürülmesi niyeti 

ile olay örgüsünde bu tip bir ekleme ile farklılaşmaya gidilmiştir. Bu durum da ana 

kaynak romandan farklı olarak uyarlama internet dizisinde sıklıkla tekrarlanan erkek 

karakterinin amaçları yüceltilirken; kadın karakterlerin isteklerinin küçümsenmesi 

örüntüsüne yer vermektedir ve bu örüntü ataerkil dünya düzeni ile erkek egemen toplum 

yapısının amacı ile de örtüşmektedir. 

 

4.1.2.18. Onur 

Uyarlama dizide sanat merkezine sponsorluk yapan şirketin yönetim kurulunda 

olup sanat merkezinin yapılmasına onay vermeyen bir karakter olarak yer almaktadır. 

Aslında sanat merkezine onay vermemesinin altında yatan neden Deniz‟i oyalamaya 
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neden olmak için Can Manay tarafından bilinçli bir biçimde tasarlanmıştır ve Can 

Manay‟ın Duru ile birlikte olmak için yaptığı planın bir parçasıdır. Buna ek olarak Onur 

karakteri Duru ile karşılaştığında onun nişanlısı olmasını bilmesine rağmen ona rahatsız 

edici bir biçimde bakmakta ve bu durum da Deniz‟i rahatsız etmekte ve Deniz‟in Onur 

karakterini sponsorluk konusunda ikna etmesi gerekirken onunla tartışmasıyla 

sonuçlanmaktadır. Bu olay sonucunda Can Manay karakteri gerginliği yumuşatarak 

günün kahramanı olarak boy göstermekte ve Duru ile Deniz‟in aralarının bir kez daha 

açılmasına yol açmaktadır. Sonuç olarak, Onur karakterinin görevi de Can Manay‟ın 

Duru ile birlikte olabilme planının bir parçası olarak Can Manay ile Duru‟nun 

yakınlaşmasına hizmet etmesidir, diyebiliriz. 

 

4.1.2.19. Gülay Güzelce 

Uyarlama dizideki Gülay karakteri, Özge‟nin yakınlarındandır, aynı zamanda 

emekli bir hemşiredir. Özge‟nin annesinin hasta olduğu dönemde o ilgilenmiştir, Özge 

ile yakınlıkları da buna dayanmaktadır. Sürekli olarak Özge‟ye destek olmakta ve ona 

yemekler yapmaktadır. Özge karakteri için tam bir anne rolündedir ve Can Manay‟ın 

akıl hastanesinde tedavi gördüğü bilgisine Özge‟yi götüren isimlerdendir. 

 

4.1.2.20. Cem Yılmaz 

Bir popüler kültür ürünü olan uyarlama internet dizisini daha da 

popülerleştirmek ve adından söz ettirmek için popüler isimlerden ünlü komedyen Cem 

Yılmaz, Fi/Çi dizisinin 1. sezon 4. bölümünde Can Manay‟ın danışanı sıfatı ile konuk 

oyuncu olarak uyarlama internet dizisine dâhil olmaktadır. Uyarlama dizi ünlü ve 
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popüler isimleri dâhil etmesi ile ana kaynak romandan ayrılmaktadır. Bu da uyarlama 

dizinin ana kaynak romana nazaran daha fazla popüler kültür unsurlarına yer verdiğini 

ve bu kapsamda da bir uyarlama farklılığı oluştuğunu ortaya koymaktadır. 

 

4.1.2.21. Deha Bilimler 

Popüler kültür ürünü olan uyarlama internet dizisini daha da popüler hale 

getirmek için popüler bir şarkıcı olan Deha Bilimler de kendi adı ile Fi/Çi dizisinin 1. 

sezon 8. bölümünde Duru‟nun oynadığı müzik klipinin şarkıcısı olarak yer almıştır. Ana 

kaynak romanda yer almayan ünlü şarkıcı Deha Bilimler karakterinin uyarlama dizide 

yer verilmesinin izleyicilerin sevdikleri bu şarkıcıyı izlemek için diziyi izlemesinin ve 

bu sayede de dizinin adından söz ettirerek popülerleşmesine katkı sağlamasının yanı 

sıra, olay örgüsü dâhilinde başka birçok nedenle de bağlantısı vardır. Söz konusu klip 

teklifi Duru‟ya Can Manay‟ın isteği doğrultusunda yapılmıştır ve bu da Can Manay‟ın 

Duru ile birlikte olma planının bir parçası olarak sunulmuştur. Bu yolla Can Manay‟ın 

tüm planlarının ucunun Duru‟ya dokunduğu bir kez daha ortaya çıkmış olur. Uyarlama 

dizide Duru karakteri, bu klip teklifi sayesinde Deniz‟den uzaklaşarak Can Manay ile 

yakınlaşmaya başlamıştır. 

 

4.1.2.22. Sinem 

Uyarlama dizide Sinem, Can Manay‟ın Duru ile birlikte olabilmek için yaptığı 

planlardan birinin parçası olan kadın karakterdir. Can Manay‟ın talimatı ile Duru‟ya 

kendini ve dansını göstermesi gerektiği yönünde tavsiyeler vererek video klipte 

oynayabileceğine dair teklifte bulunur. Bu teklif Deniz‟in popüler kültüre yönelik bakış 
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açısı ile örtüşmediği için Deniz ile Duru‟nun fikir ayrılığı yaşamalarına ve 

tartışmalarına neden olur. Bu da Can Manay‟ın planının bir parçasıdır. Ana kaynak 

romandan farklı olarak Can Manay‟ın Duru ile ilgili hiçbir detayı şansa bırakmadığı ve 

tutkulu bir âşık olduğu vurgusunun yapıldığı uyarlama internet dizisinde bu mesajın 

izleyicilere aktarılabilmesi için Sinem karakterinden faydalanılmıştır. Yine ana kaynak 

romanda yer almayan bir hikâye dizinin olay örgüsüne dâhil edilerek uyarlama farklılığı 

gerçekleştirilmiştir. 

 

4.1.2.23. Melis 

Bilge ile aynı okulda olan ve para ile ödev yaptıran zengin öğrencilerden birisi 

olarak yer almaktadır. Aynı zamanda Bilge‟nin âşık olduğu Murat karakterinin 

sevgilisidir. Murat ile Bilge‟nin birlikte olduklarını öğrendikten sonra Bilge hakkında 

para ile ödev hazırladığı gerekçesi ile okul yönetimine şikâyette bulunarak bursunun 

kesilmesine neden olmaktadır. 

 

4.1.2.24. Zey 

Zey karakteri uyarlama dizide Can Manay‟ın birlikte olduğu kadınlardan 

birisidir. Bu karakter ataerkil dünya düzeni ve erkek egemen toplum yapısının kadını 

aşağılayıcı ve küçük düşürücü bakış açısına hizmet etmektedir. Zey karakteri Can 

Manay tarafından istenmese de ve kibar bir biçimde kovulsa da onunla birlikte olmaya 

devam ederek erkek egemen toplum yapısının hâkim olduğu mevcut toplumsal düzenin 

kadını bir birey ya da toplumsal bir varlık olarak küçük düşürücü ve önemsizleştirici 

amacına hizmet etmektedir. 
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4.1.2.25. Hale 

Uyarlama dizide Can Manay‟ın Sadık Murat Kolhan‟ın kanalında yaptığı 

„Vizyon Terapi‟ programı rakip kanalın söz konusu program ve kanalda hisse teklifini 

ileten kadın karakterdir. Sadık Murat Kolhan‟ın Can Manay‟ın bu teklife olumsuz yanıt 

verdiğini öğrenmesinin ardından Can Manay‟a karşı güveni artmasının sonucunda bu 

durum Sadık Murat Kolhan ile Özge arasındaki iş birliğinin sekteye uğramasına neden 

olacaktır. Oysa ki Can Manay söz konusu iş ve hisse teklifinin Duru ile birlikte yurt 

dışında olacağı ihtimalinden dolayı reddetmiştir ve bu ihtimal ortadan kalktığında da 

söz konusu teklifi kabul edecektir. Bunun sonucunda da Sadık Murat Kolhan yeniden 

Özge ile iş birliği yaparak Can Manay‟ın açığını bulmak ve sırlarını öğrenmek için 

çabalamaya devam edecektir. Uyarlama dizide yer alan Hale karakteri de ana kaynak 

romanda yer almayıp uyarlama dizide yer verilen/eklenen birçok karakterde olduğu gibi 

yine Can Manay‟ın planlarının Duru‟ya bağlı/bağımlı olduğu mesajını izleyiciye 

aktarmaktadır ve bu yolla sunulan romantik ve tutkulu âşık Can Manay karakterine 

hizmet etmektedir. 

 

4.1.2.26. Ayça 

Uyarlama dizide Ayça karakteri nüfus müdürlüğünde çalışan ve Özge‟nin KPSS 

kursundan arkadaşıdır. Ayça karakteri, Özge‟nin Can Manay‟ın geçmişine dair 

yürüttüğü araştırmada Can Manay‟ın trafik kazasında öldüğünü iddia ettiği annesi ve 

babasına ve yakın akrabalarına ait nüfus ve adres bilgilerine ulaşmasında ona yardımcı 

olmaktadır. Özge karakteri, Ayça‟nın verdiği bilgiler doğrultusunda Can Manay‟ın 

gerçek adının ve kimliğinin bu olmadığı bilgisine ulaşarak yeniden gerçeğin peşine 

düşmektedir. Bu karakter aracılığıyla ana kaynak romanda yer alan egemen sistem 
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mücadelesi uyarlama internet dizisinde Can Manay karakterine indirgenerek 

kişiselleştirilmektedir. 

 

4.1.2.27. Hale Manay 

Uyarlama dizide gerçekte adı Umut olan Can Manay‟ın akıl hastanesinde tedavi 

gördükten sonra kimliğini saklamak için trafik kazasında ölen iki kişinin olmayan 

oğullarının yerine geçtiği Eti ile birlikte yarattıkları aslında olmayan Can Manay 

kişisinin yakın akrabalarından birisidir. Hale Manay karakterinin Özge‟ye verdiği 

bilgilerden Can Manay‟ın trafik kazasında öldüğünü iddia ettiği anne ve babasının 

herhangi bir çocuğu olmadığı bilgisine ulaşır ve Can Manay‟ın gerçekleri itiraf ederken 

bile gerçekleri saklamaya devam ettiğini öğreniriz. Ortada gizlenen başka bir sır vardır 

ve bu bilgi de izleyicilerde merak duygusunu perçinleyerek uyarlama dizinin 

izlenilirliğini artırmaktadır. Ana kaynak romanda yer almayan olay örgüsünün ve Hale 

Manay karakterinin uyarlama dizide yer almasının nedenlerinden birisi de izleyicilerde 

oluşturulması amaçlanan merak unsurunu uyarlama diziye ekleyebilmek ve izlenilirliği 

artırmaktır, diyebiliriz. 

 

4.1.2.28. Kemal Manay ve EĢi 

Uyarlama dizide Can Manay‟ın kendi programında akıl hastanesinde tedavi 

görme nedenini açıklarken trafik kazasında öldüğünü iddia ettiği anne ve babasıdır. 

Ancak gerçekte Kemal Manay ve eşinin bir çocukları yoktur ve dolayısıyla Can Manay 

da onların çocukları değildir. Ana kaynak romanda yer almayan bu karakterler ve olay 

örgüsüne uyarlama dizide yer verilmesinin nedeni izleyicilerde merak duygusunun 
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tetiklenerek bir popüler kültür ürünü olan uyarlama internet dizisinin amacına uygun 

olarak izlenilirliğinin artırılmasıdır. 

 

4.1.2.29. Makbule 

Uyarlama internet dizisinde ana kaynak romandan farklı olarak Özge‟nin öz 

annesinin aklanması için onun yerine yerleştirilmiş ve ana kaynak romanda Özge‟nin öz 

annesinin kötülüklerini üstlenen karakterlerden birisidir. Makbule karakteri uyarlama 

dizide Özge‟nin üvey kardeşlerinden birisidir, aynı zamanda Makbule ismi Özge‟nin öz 

babaannesinin adıdır. 

 

4.1.2.30. Ata 

Ana kaynak romanda yer almayan Ata karakteri, uyarlama internet dizisinin 

ikinci sezon birinci bölümünde Özge‟nin eski arkadaşı olarak ortaya çıkar. Ata 

karakteri, Özge‟nin ana kaynak romandaki egemen sistem ve mevcut toplumsal düzene 

yönelik mücadelesinden uyarlama dizide vazgeçmesi ve egemen sistemin içerisinde 

magazin programı sunucusu olarak yer almaya başlamasına vesile olmaktadır. Hatta Ata 

karakteri, Özge, Can Manay‟ın eski sevgilisi Billur‟u canlı yayına çıkarmaya çalışarak 

yeniden egemen sisteme karşı mücadele etmeye başladığında geçmişte Özge‟nin 

sunuculuğunu yaptığı „Renkli Gerçekler‟ adlı magazin programında sunuculuk yapmaya 

başlamış ve Özge‟nin yerini alarak egemen sisteme dâhil olmuştur. Böylelikle Özge‟nin 

egemen sisteme dâhil olmak yerine yeniden egemen sisteme karşı savaşmayı tercih 

ederek reddettiği mutluluğu ve huzuru Ata karakterinin aldığı mesajı izleyiciye 

aktarılmış olur. Dolayısıyla, bu karakter uyarlama diziye eklenerek ana kaynak romanda 
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yer alan egemen sistem eleştirisinin ortadan kaldırılmasını sağladığı gibi aynı zamanda 

mutluluğun egemen sisteme karşı sürdürülen mücadelenin aksine egemen sisteme dâhil 

olmak ile mümkün olduğu mesajının iletilmesine hizmet etmektedir. 

 

4.1.2.31. Neslihan 

Uyarlama dizide „Renkli Gerçekler‟ adlı magazin programı sunucusu olarak yer 

alan ve egemen sistem mücadelesini sürdürürken çaresiz kaldığı anda çareyi Youtube 

isimli video paylaşım ve sosyal medya platformuna gerçekleri anlattığı bir videoyu 

yüklemekte bulan Özge‟nin söz konusu videosu ile sunduğu magazin programında alay 

eden karakterdir. Neslihan karakteri aynı zamanda Özge‟nin eski arkadaşı Ata ile 

birlikte çalışmaktadır. Özge, Ata‟dan elde ettiği bilgiler ile Neslihan‟ı ve birlikte olduğu 

kanal sahibi Tayfun‟u tehdit ederek magazin programında sunuculuk yapmaya başlar. 

Dolayısıyla, ana kaynak romanda yer almayan Neslihan karakteri de Ata karakterinde 

olduğu gibi uyarlama dizide Özge‟nin sistem mücadelesinden vazgeçerek egemen 

sisteme entegre olmasına hizmet etmek için ana kaynak romanda yer almadığı halde 

uyarlama diziye eklenmiş bir karakterdir. 

 

4.1.2.32. Nuray 

Romanda Can Manay karakterinin fiziksel anlamda kıskanılacak bir yanı 

bulunmamasına rağmen uyarlama internet dizisinde bu durum tam tersi bir biçimde yer 

almaktadır. Özellikle popüler kültür ürünü olan dizilerde başrol karakterleri başta olmak 

üzere yan rol karakterlerinin ve hatta figüranların dahi fiziksel olarak mevcut dünya 

düzeninin onadığı profillerden olmasına ve/veya mutlaka güzel ve yakışıklı olmalarına 
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–kimi zaman bu durum tescilli güzellerin dizilerde oyuncu olarak yer almasına kadar 

varmaktadır- özen gösterilmektedir. Dolayısıyla bir popüler kültür ürünü olan uyarlama 

dizide de karakterler romanda o biçimde betimlenmeseler dahi mutlaka güzel ve 

yakışıklı olmak ya da hiç değilse karizmatik olmak zorundadırlar. Bundan kaynaklı 

olarak da dizinin başrollerinden olan Can Manay karakterinin de romanda anlatıldığı 

gibi kısa boylu, sıska ve çelimsiz olması düşünülemez. Özellikle söz konusu karakter 

bir erkek olduğundan dolayı bu durum ataerkil dünya düzeni ve erkek egemen toplum 

yapısının öğretilerine de aykırı bir durumdur. Sonuç olarak, romanda betimlenen Can 

Manay karakteri ile uyarlama dizide yer verilen Ozan Güven‟in hayat verdiği Can 

Manay karakteri aynı değildir. Üstelik uyarlama dizideki Can Manay karakterine tüm 

kadınlar hayrandır, neredeyse tüm kadınlar onunla birlikte olmak için can atmaktadırlar 

ve bu kadınlar Can Manay tarafından küçük düşürülseler de, aşağılansalar da onunla 

olmaya heveslidirler. Can Manay ile aynı kanalda çalışan kadınlardan birisi olan Nuray 

karakteri de Can Manay‟a hayran olmakla görevlidir ve uyarlama dizideki misyonu 

gereği isminin bir önemi bulunmamakta ve ismini daha sonradan Özge ile „Renkli 

Gerçekler‟ adlı magazin programını sunduğu esnada öğreniriz. Aynı zamanda bu 

karakterin varlığı Duru‟yu huzursuz etmekte ve Can Manay‟ı kıskanmaktadır. Bu da 

tam olarak ataerkil dünya düzeninin ve erkek egemen toplum yapısının olmasını arzu 

ettiği kadın davranışı ile örtüşmektedir. 

 

4.1.2.33. Mümtaz 

Ana kaynak romanda yer almadığı halde uyarlama diziye eklenen Mümtaz 

karakteri Özge‟nin öldürülen çalışma arkadaşı Furkan karakterinin babası olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Özge‟yi Furkan‟ın ölümü ile ilgili adalet arayışına çağırmakta ve 

ondan yardım istemekte; egemen sisteme ve sürdürülmekte olan düzene karşı birlikte 
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mücadele etmelerine yönelik teklifte bulunmaktadır. Ancak Özge karakteri gerçek 

mutluluğun egemen sisteme karşı mücadeleden değil onunla savaşmadan ona dâhil 

olmaktan geçtiğini savunarak ölen arkadaşı Furkan‟ın babası Mümtaz‟ı reddetmekte ve 

egemen sisteme hizmet etmeyi sürdürmeye devam etmektedir. Dolayısıyla, uyarlama 

dizide yer alan Mümtaz karakteri egemen sistemin sürdürülmesine katkı sağlamak için 

ana kaynak romanda yer almadığı halde uyarlama internet dizisine eklenmiş 

karakterlerden birisidir. Romanda yer almayan bir karaktere uyarlama dizide yer 

verilmesi yoluyla ortaya çıkan uyarlama farklılığının gerekçesi de ana kaynak 

romandaki egemen sistem eleştirisini ortadan kaldırmak ve mevcut toplumsal düzenin 

sürdürülmesini sağlamaktır. 

 

4.1.2.34. Aslı 

Uyarlama dizide Tayfun Bey‟in asistanı olarak yer alan dolayısıyla Bilge ile aynı 

yerde çalışan Aslı karakteri, Bilge‟nin otizmli kardeşi Doğru ile karşılaşmakta ve bu 

sahne aracılığıyla Aslı karakterinin üç yaşında otizmli bir kızı olduğu bilgisi izleyiciye 

aktarılmaktadır. Söz konusu anne karakteri Aslı, Doğru‟yu gördüğünde 

duygusallaşmakta ve Bilge‟den ona yardım edileceği hususunda söz almaktadır. Ana 

kaynak romanda hususi olarak Onur karakteri ile yer bulan otizmli birey uyarlama 

internet dizisinde sadece bir sahnede yalnızca anne karakter ile kendisine yer bulmakta 

ve daha sonraki bölümlerde de bu konuya dair herhangi bir unsura yer verilmemektedir. 

Hatta Tayfun‟un asistanı olarak uyarlama diziye eklenen Aslı karakteri, otizme dikkat 

çekmek yerine Can Manay‟ın arkasından iş çevrilmesinin ortaya çıkmasına ve Can 

Manay‟a yönelik kumpasın önlenmesine katkı sağlamaktadır. Bilge karakteri, Aslı ile 

Tayfun‟un konuşmalarına şahit olarak durumu açığa çıkarmakta ve Aslı‟ya yardım 

edeceği sözü vermesine rağmen bu durum Aslı‟nın işinden olması ile sonuçlanmaktadır. 
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Dolayısıyla, ana kaynak romanda Onur karakterinin ebeveynleri olarak yer bulan Leyla 

Hanım ve Zeki Bey karakterleri ve bu karakterler etrafında oluşturulan otizmli bireylere 

yönelik bakış açısı ve bilgiler uyarlama internet dizisinde kendisine yer bulamamakta ve 

uyarlama diziye eklenen muadil karakter de farklı bir amaca hizmet etmektedir. 

Uyarlama dizide otizm ile ilgili Aslı karakterine yardımcı olmaya söz veren 

Bilge karakterinin yardımı otizmli bireylere yönelik merkezlerin adreslerinin yer aldığı 

bir liste vermekten öteye geçmemektedir, söz konusu merkezlerin adreslerine internet 

sitelerinden de kolaylıkla erişilebileceği düşünülürse söz konusu sahneye uyarlama 

dizide yer verilmesinin faydacı bir tarafı bulunmamaktadır. Oysa ana kaynak romanda 

bu bilgiler tüm detayları ile yer almaktadır. Bu durum uyarlama dizide üstünkörü bir 

biçimde işlenen ve ana kaynak romanda otizmli bireyler ve ebeveynleri ile ilgili 

aktarılan bilgilerle örtüşmeyen ve bu nedenle de uyarlama farklılığına sebep olan 

unsurlardan birisi olarak değerlendirilebilir. 

 

4.1.2.35. Sertan 

Sertan karakteri, uyarlama dizide Can Manay‟ın „Vizyon Terapi‟ programına 

katılacak olan konuktur. Kanalın sahibi Tayfun Bey ile iş birliği yaparak Can Manay‟ın 

arkasından iş çevirip onunla olan konuşmalarında ona programda reyting alabilmek için 

yalan söylemesini belirttiği kısımları kaydederek Can Manay‟ı zor duruma düşürmeyi 

planlamaktadır. Ancak Bilge karakteri durumu fark ederek Can Manay‟a söylediğinde 

planları suya düşmektedir. 
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4.1.2.36. Funda 

Uyarlama dizide Can Manay‟ın „Vizyon Terapi‟ programına konuk olarak 

katılacak olan Sertan Bey‟in menajeridir. Programın yayınladığı kanalın sahibi Tayfun 

Bey ile yaptıkları iş birliği sonucu Can Manay‟ın ses kaydını alan kişidir. Bilge 

sayesinde arkasından iş çevrildiğini öğrenen Can Manay karakteri Tayfun Bey‟i kendi 

kanalını sabote ettiğini başkaları ile paylaşmak ile tehdit eder. Sonrasında da bu bilgiyi 

egemen sistemin yöneticileri ile paylaşarak sistem içerisindeki statüsünü yükseltecek ve 

bilinmesini istemediği şeyleri gizleyebilecektir. 

 

4.1.2.37. Alper Aka 

Uyarlama dizide „Afife‟ müzikalinde başrol oyuncusu olarak yer alan oyuncu 

Ece Saydağ‟ın üç yıllık sevgilisidir. Duru‟nun müzikalde başrol olmayı istemesinden 

dolayı Can Manay tarafından Duru‟yu etkileyebilmek ve başrole onun geçebilmesini 

sağlayabilmek için Alper Aka karakterinin sevgilisi Ece Saydağ tarafından en yakın 

arkadaşı ile aldattığı haberi magazine verilmektedir. Ana kaynak romanda yer almayan 

bu karakterin uyarlama dizide yer alma gerekçesi romantik âşık Can Manay karakterinin 

oluşturulmasına destek olmak Duru için her şeyi yapacağını kanıtlamaktır. 

 

4.1.2.38. Selim Dalkıran 

Uyarlama dizide Alper Aka‟nın en yakın arkadaşı Selim Dalkıran, magazin 

basınında yer alan ve yakın arkadaşının sevgilisi ile birlikteliği olduğu haberi ile 

magazinde yer bulan karakterdir. Bu karakter de uyarlama dizide Duru‟nun tüm 

isteklerini gerçekleştiren romantik âşık Can Manay karakterini sağlamlaştırmaktadır. 
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4.1.2.39. UlaĢ 

Ulaş karakteri uyarlama dizide „Afife‟ müzikalinin yapımcısı olarak yer 

almaktadır. Müzikalin başrolü olan Ece Saydağ‟ı ünlü olduğu için isteyen Ulaş karakteri 

Ece ile ilgili aldatma haberlerinin magazin basınında yer almasının ardından başrol için 

Can Manay ile sevgili olduğu için ünlü sayılan ve müzikalin de adından söz 

ettirebilecek isim olan Duru‟yu istemektedir. Ancak Deniz buna engel olarak Ece‟nin 

yeniden müzikale dâhil olmasını sağlamaktadır. Böylelikle bir intikam hikâyesi 

uyarlama diziye dâhil edilerek izlenilirlik artırılmaktadır. 

 

4.1.2.40. Nadir 

Uyarlama dizide medyanın karanlık yüzünde yer alan ve kirli işlerini yürüten 

karakter Nadir Bey olarak yer almaktadır. Bu karakter aynı zamanda Sadık Murat 

Kolhan‟ın ölen eşi Yıldız karakterinin babasıdır. Yıldız karakteri de zaten babası ile 

Sadık Murat Kolhan‟ın kirli işleri ve kötülüklerine dayanamayarak intihar etmiştir. Yine 

Can Manay karakteri Tayfun‟u Nadir Bey ile tehdit etmekte ve program ile ilgili 

taleplerini yerine getirtmektedir. Egemen sistemin devamlılığını sağlayan kişi olarak 

uyarlama dizide yer alan Nadir karakteri Sadık Murat Kolhan‟ın ve Can Manay‟ın 

aklanmasına hizmet etmekte ve tüm kötülükleri üstlenmektedir. Ana kaynak romanda 

yer almayan Nadir karakterinin uyarlama dizideki vasfı da bundan ibarettir. Aynı 

zamanda ana kaynak romandakinin aksine egemen sisteme dâhil olanların da sonsuz 

güce sahip olmadıkları ve kaybedebilecekleri mesajının yer aldığı uyarlama dizide 

Nadir karakteri Sadık Murat Kolhan tarafından öldürülmektedir. Böylelikle, uyarlama 

dizide izleyicilere egemen sistemi yönetenlerin mutlak kazanan olmadığı bilgisi 



 

199 
 

aktarılarak egemen sisteme yönelik bir isyan hareketi ya da eleştirinin de önü kesilmiş 

olur. 

 

4.1.2.41. Hazal 

Ana kaynak romanda yer almayan Hazal karakteri uyarlama internet dizisinde 

Duru‟nun annesi rolünde karşımıza çıkmaktadır. Küçükken Duru‟yu anneannesine 

bırakıp kendi hayatını sürdürmeye devem etmiş sonrasında da evlenerek başka bir 

çocuğu daha olmuştur. Ancak eşi ve yeni çocuğu Hazal‟ın kızı Duru‟dan habersizdir ve 

Hazal‟ın da çok ilgili bir anne olduğu söylenemez. Zaten kızı Duru ile de yıllardır 

görüşmemektedirler. Tüm bunların ötesinde Hazal konusunda Can Manay ve Deniz 

karakterleri farklı fikirdedir; bunun nedeni de Can Manay‟ın annesinin de onu dünyaya 

getirdikten hemen sonra terk etmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Can Manay ilk defa 

bir konuda Duru‟nun yanında olamaz ve onu annesi ile görüşmesi için teşvik etmez. Bu 

durum Duru‟nun annesiyle görüşmesini destekleyen Deniz ile yeniden yakınlaşması ile 

sonuçlanır. Yani, Hazal karakteri Duru ile Deniz karakterlerinin yeniden yakınlaşmasına 

ve Duru ile Can Manay‟ın aralarının açılmasına hizmet etmek için ana kaynak romanda 

yer almamasına rağmen uyarlama internet dizisine eklenmiştir. 

 

4.1.2.42. Ertuğrul 

Ertuğrul karakteri uyarlama dizide Duru‟nun annesi Hazal‟ın geçmişte bir kızı 

olduğunu gizlediği eşidir. Duru ile Ertuğrul karşılaşmak mecburiyetinde kaldıklarında 

Duru‟yu yeğeni olarak tanıştırır. 
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4.1.2.43. Ilgaz 

Uyarlama dizide Ilgaz karakteri Duru‟nun annesi Hazal ve eşi Ertuğrul‟un 

kızlarıdır. Duru karakterinin bu kızda kendi hayallerini görmesi bakımından anlamlıdır. 

Duru‟nun bilinme, görülme, ün ve şöhret isteğinin aslında bir aileye sahip 

olamamasından ve annesi tarafından terk edilmesinden ve gizlenmesinden 

kaynaklandığı mesajını aktarmak için Ilgaz karakteri önemlidir. 

 

4.1.2.44. Yasemin Hanım 

Yasemin Hanım karakteri uyarlama dizide kansere yakalanmış olan ve tedavi 

gören ünlü oyuncu olarak yer almaktadır. Magazin basınından hastalığını ve tedavi 

olduğunu gizlemektedir. Magazin basını saçının peruk olduğunu anlayarak çekime 

başladığında görüntülerin yayınlanmaması için Can Manay‟ın çalışanı Zeynep ona 

yardımcı olur. Bu olayın sonunda da Zeynep ile yakınlaşırlar ve Zeynep‟e hayallerinin 

peşinden gitmesi, ne istiyorsa onu yapması gerektiği gibi egemen sistemin ve 

kapitalizmin öğretilerini tekrarlar. Yasemin Hanım karakterinin uyarlama dizideki rolü 

insanların hayallerinin peşinden koşması ve kendilerine iyi gelecek şeyleri yapması gibi 

kapitalist öğretileri tekrarlayarak içselleştirmelerini sağlamaktır. Bu durum aynı 

zamanda izleyicileri korkutarak gerçekleştirilmektedir: vaktiniz varken hayallerinizin 

peşinden koşun, yoksa Yasemin Hanım gibi amansız bir hastalığa yakalanabilir ve 

enerjinizi bu tedaviye harcamak zorunda kalabilirsiniz, şeklinde. Kısacası, Yasemin 

Hanım karakteri Zeynep‟e yol gösterdiği gibi izleyicilere; dolayısıyla topluma da yol 

göstermiş olur. Gösterdiği yol da egemen sistemin sunduğu yol ile aynıdır. 
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4.1.3. Anonim Karakterler 

4.1.3.1. Can Manay‟ı Döven Adam 

Uyarlama dizinin ilk bölümünde Can Manay‟ı döven adam karakteri olarak yer 

alan oyuncu Koray Şahinbaş‟ın dizideki kimliğine dair bir bilgi verilmemektedir, çünkü 

asıl önemli olan şiddet unsurlarının uyarlama dizide bulunmasıdır. Ana kaynak romanda 

yer almayan bu karaktere ve bulunmayan bu olay örgüsüne uyarlama dizide yer 

verilmesinin nedenleri mevcut toplumsal düzenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve 

izleyiciye olması gerek toplumsal yapıyı sunmak ve aşılamaktır. Aynı zamanda „cazibe 

merkezi motifler‟e dâhil olan şiddet motifi daha uyarlama internet dizisinin yayın 

hayatına başladığı ilk bölümünden işlenerek izler kitleyi etkileyebilmek ve daha fazla 

izleyici çekebilmektir. 

 

4.1.3.2. Can Manay‟ın Programına Konuk Olan 

Kadın 

Uyarlama dizide Can Manay‟ın terapi konuğu olarak „Vizyon Terapi‟ adlı 

programa katılan kadın karakter pavyonlarda şarkı söylemeye başlayıp ardından ünlü 

olan bir şarkıcıdır. Uyarlama dizide bu kadının ismine yer verilmediği gibi söz konusu 

kadın karakter programın bitmesinin ardından Can Manay‟ın kadına tavrı nedeniyle 

kadınların küçük görüldüğü ataerkil dünya düzenine ve erkek egemen toplum yapısına 

hizmet etmektedir. Romanda yer almayan bu karaktere uyarlama internet dizisinde yer 

verilmesinin ve bu anlamda bir uyarlama farklılığı oluşturulmasının nedeni ise; erkek 

egemen toplum yapısının ve ataerkil dünya düzeninin kadına yönelik bakışını izleyici 



 

202 
 

kitlesine, bu yolla da topluma kanıksatabilmek ve böylelikle sürdürülmekte olan mevcut 

toplumsal düzenin devamlılığını sağlayabilmektir. 

 

4.1.3.3. Can Manay‟ın Pavyonda Ziyaret Ettiği 

Kadın 

Uyarlama dizide Can Manay hayatında işlerin yolunda gitmediği bir dönemimde 

pavyonda bir kadını ziyarete gider, bu kadının kimliğine dair herhangi bir bilgi 

verilmez. Can Manay bu ziyareti sırasında orada çalışanlardan birisine şiddet uygular ve 

söz konusu kadın karakter de önceden Can Manay‟ın şiddete meyilli olduğu bilgisine 

sahiptir. Ana kaynak romanda yer almayan kadın karakter ve olay örgüsüne eklenen 

şiddet unsuru sayesinde aslında popüler kültür ürünü olan dizilerde yer alan „cazibe 

merkezi motifler‟den şiddet motifi bir kez daha işlenmiş olur ve söz konusu uyarlama 

farklılığı da bu amaca hizmet eder. Can Manay, Duru‟nun onu terk etmesinin ardından 

tekrar soluğu bu kadının yanında alır, bu kadın karakter Eti‟nin ölümünün ardından Can 

Manay nezdinde bir yerde anne rolünü devralmıştır. Can Manay‟ın arandığı dönemde de 

onu koruyup kollar nerede olduğunu bilmesine rağmen Özge‟ye ve hatta polislere Can 

Manay‟ın yerini söylemez. Ana kaynak romanda Eti ölmediği için onun rolünü 

üstlenecek birisine ihtiyaç duyulmadığında bu tip bir karakter bulunmamaktadır. Üstelik 

ana kaynak romanda Eti karakteri uyarlama dizide olduğu gibi Can Manay için anne 

rolünde değildir, Can ile gayrimeşru çocukları vardır. Buna ek olarak, ana kaynak 

romanda Eti, Can Manay‟ı koruyup kollamak şöyle dursun onu ihbar eder, onun 

arkasından işler çevirir ve onun akıl hastanesine kapatılması için kadın karakterlerden 

Bilge ve Özge ile birlikte planlar yapar. Dolayısıyla, ana kaynak romanda uyarlama 

dizide olduğu gibi kadınlar tarafından korunup kollanan bir Can Manay yoktur. 
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Uyarlama dizide yer alan söz konusu kadın karakter de erkek şiddetini bilmesine 

rağmen sessiz kalmayı tercih ederek erkek egemen toplum yapısı ve ataerkil dünya 

düzeninin sürdürülmesine hizmet ederek uyarlama farklılığına neden olmaktadır. 

 

4.1.3.4. Özge‟nin Üvey Annesi ve KardeĢleri 

Ana kaynak romanda yer almadığı halde uyarlama dizide yer verilen ve 

Özge‟nin öz annesinin kötülüklerini ve bu kötülüklere sessiz kalışlarını üstlenerek onun 

aklanmasına hizmet eden karakterlerdir. Uyarlama dizide Özge‟nin iki üvey 

kardeşinden birisinin adının Makbule olduğu bilgisine yer verilirken diğer isimlere yer 

verilmemiştir. Makbule karakterinin ismine yer verilmesinin nedeni de aslında Özge‟nin 

de açıkça sevmediğini söylediği öz babaannesinin adı olmasından kaynaklanmaktadır. 

Böylelikle, Özge‟nin kabullenmediği tüm kötülükler, bilmediği tüm kirli işler ve 

sevmediği tüm insanlar bu üvey ailede toplanmış ve ana kaynakta Özge‟nin öz 

annesinin de dâhil olduğu tüm olumsuzluklar da bu üvey aileye ve sevilmeyen üvey 

babaanneye aktarılmıştır. Kısacası, uyarlama dizideki üvey aile ana kaynak romanda 

Özge‟nin öz annesi ile ilişkilendirilen kötülüklerin kendileri ile ilişkilendirilmesine ve 

Özge‟nin benimsediği ailesinin aklanmasına hizmet etmektedir. Aynı zamanda Özge 

karakterinin ana kaynak romanın aksine uyarlama dizide babasının kirli işlerini 

öğrenmesinin ardından mirası reddetmesi durumu da Özge karakterinin ve onu iyi bir 

biçimde yetiştiren öz annesinin aklanmasına hizmet eden bir diğer husus olarak yer 

almaktadır. Böylelikle toplumsal normlar ve ön kabuller ile zıt olsa da ana kaynak 

romanda olduğu gibi uyarlama dizide de eşcinsel olarak sunulan Özge karakterinin 

izleyiciler tarafından benimsenmesi; dolayısıyla toplum tarafından kabul edilmesi 

kolaylaştırılmıştır. 
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4.1.3.5. Deniz‟in Konservatuardan Hocası 

Uyarlama dizide birinci sezonun son bölümünde Deniz‟in geçmiş yaşantısının 

flashback ile anlatıldığı olay örgüsünde karşımıza Deniz karakterinin konservatuardan 

hocası olarak anonim bir karakter izleyici karşısına çıkar. Belki de sürdürülmekte olan 

düzene yönelik üstü kapalı bir biçimde de olsa tek eleştiri bu bölümde Deniz ile 

konservatuardan hocası arasında geçen diyalogda yer almaktadır. Deniz‟in hocası 

herkesin ülkeden gitmek istediği bir dönemde Deniz‟in Kanada‟da yer alan Amadeus 

Academy‟yi bırakıp ülkesine dönmesi ve hocanın zorla emekli edileceğini ima etmesi 

mevcut toplumsal düzene eleştirileri de içerisinde barındırmaktadır. Eleştirinin 

detaylarına inilmese de uyarlama dizide sistem ve mevcut düzen eleştirisinin yer aldığı 

tek bölüm bu bölümdür. Ancak bir taraftan da söz konusu olay örgüsünün diziye 

eklenmesinin esas nedeni Deniz ile Duru karakterlerinin dört yıl önceki tanışma 

hikâyelerini izleyiciye aktarabilmektir. Yani, aslında söz konusu olay örgüsü Deniz ile 

Duru‟nun ilk karşılaşma ve tanışma hikâyesinin izleyiciye aktarılmasına hizmet 

etmektedir. 

 

4.1.3.6. Eti‟nin Babası 

Uyarlama dizide geçmişte Eti karakteri 14 yaşına girdiği günün gecesinde onun 

odasına gelerek onu taciz eden ve bunu yıllarca sürdüren günümüzde ise ölüm 

döşeğinde olan ve Eti‟nin imkânları ile tedavisi sürdürülmüş olan anonim karakter 

olarak yer almaktadır. Eti tarafından öldürülmüştür ancak bu esnada zaten ölüm 

döşeğindedir. Bu karakter aracılığıyla Eti‟nin babasını öldürmesi yoluyla geçmiş 

travmalarından arınması gerektiği üzerinde durulmuştur ve bundan sonra bile 

iyileşmeyen, halen Can Manay‟ın hayatına karışmaya devam eden Eti karakteri, tüm 
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kötülüklerin sorumlusu olarak ilan edilebilmiştir. Dolayısıyla uyarlama dizide anonim 

olarak yer verilen Eti‟nin babası söz konusu kötülüklerin sorumluluğunun Eti‟ye 

üstlen(diril)meşine katkı sağlamıştır. 

 

4.1.4. Yalnızca Romanda Yer Alan Karakterler 

4.1.4.1. Atacan 

Romanda Ata karakteri, Eti‟nin başyardımcısı olarak bilinse de gerçekte Eti ile 

Can‟ın gayrimeşru çocuğudur. Uyarlama internet dizisinde mevcut toplumsal düzene ait 

toplumsal öğretilere aykırı bir ilişki biçimi olan Eti ile Can Manay ilişkisine yer 

verilmediği gibi bu ilişkinin göstergesi olduğundan dolayı Ata karakterine de yer 

verilmemektedir. Uyarlama dizide yer almayan Atacan karakteri, ana kaynak romanda 

kötü olarak sunulan Can Manay karakterinin toplumsal öğretilerle uyumlu hale 

getirilmesi yoluyla farklılaştırılarak iyi karakter olarak sunulma çabasına katkı 

sağlamaktadır. 

 

4.1.4.2. Egemen 

Romanda egemen sisteme ve mevcut toplumsal düzene yönelik halk tarafından 

isyan bulunmaktadır ve bu isyan hareketinde yer alan karakterlerden birisi de Egemen 

karakteridir. Ancak uyarlama yapılırken egemen sisteme ve mevcut toplumsal düzene 

yönelik her türden unsurda olduğu gibi bu unsura da yer verilemeyerek uyarlama 

gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede bir taraftan uyarlama farklılığının genel nedeninin 

mevcut düzenin ve sistemin sürdürülmesine yönelik farklılıklardan meydana geldiği 

yargısının haklılığı güçlenmiş olmaktadır. 



 

206 
 

4.1.4.3. Hasan 

Romanda Deniz‟in uyuşturucu ile kendisini uyuşturduğu için kimseye faydası ve 

katkısı olacağını düşünmeyen ve ona yardım etmeyen karakter Hasan‟dır. Ancak 

Deniz‟in kendisini uyuşturucudan kurtararak hayatın gerçek anlamını keşfetmesinin ve 

kendisini topluma hizmet etmeye adamasının ardından onun hakkında yanıldığını 

anlayarak ona yardımcı olmaya başlamaktadır. Topluma “bedava” hizmet gibi unsurlar 

egemen sistem olan kapitalizm ile çeliştiği için ve bu yönüyle de sistemi tehdit ettiği 

için bu unsurlara ve dolayısıyla Hasan karakterine uyarlama dizide yer verilmemektedir. 

 

4.1.4.4. Nihan 

Romanda yer almasına rağmen uyarlama dizide yer verilmeyen karakterlerden 

birisi Nihan karakteridir. Romanda Deniz‟in konservatuardaki öğrencilerinden birisidir 

ve mezun olduktan sonra uyuşturucu maddelere bağımlı hale gelir. Ancak egemen 

sistem içerisinde kaybolan Nihan karakteri sistemin alternatifi ile değişmeye başlaması 

ile birlikte uyuşturucu maddelerden kurtularak kendini tüketmek yerine yeniden 

üretmeye başlamaktadır. Uyarlama dizide yer bulamayışının en önemli gerekçelerinden 

birisi de egemen sistem eleştirisi yapabilmek için romana yerleştirilmiş olmasından 

kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla söz konusu karakterin egemen sistem eleştirisi gibi bir 

niyeti olmayan uyarlama dizide yer almaması da son derece olağandır. 

 

4.1.4.5. Mahizar 

Romanda Özge ile cinsel birliktelik yaşayan ve Sadık Murat Kolhan‟ın da Özge 

ile Mahizar‟ın birlikteliklerini öğrendikten sonra onu tanımak ve Özge‟ye dokunmuş 
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olması dolayısıyla görmek ve dokunmak istediği karakterdir. Ancak uyarlama dizide 

mevcut toplumsal düzen ile uyumlu olmayan ilişki biçimlerini vurguladığı için bu 

karaktere yer verilmemektedir. Uyarlama dizide Işıl adı ile yer almakta ve ilişkisel 

bağlamda yalnızca Özge karakteri ile yakınlığı vurgulanmakta, romanda olduğu gibi 

Sadık Murat Kolhan ile birlikteliğine yer verilmemektedir. 

 

4.1.4.6. Leyla Hanım 

Romandaki Leyla Hanım karakteri Bilge‟nin erkek kardeşi Doğru gibi otizmli 

olan Onur‟un annesidir. Bu karaktere uyarlama dizide yer verilmemektedir ve bu 

karakter yalnızca Sadık Murat Kolhan‟ın asistanlarından birisi olan ve ismine dair bilgi 

bile bulunmayan bir karakterde karşılık bulmaktadır. Bu haliyle uyarlama dizide otizme 

dair bilgilerin eksikliği ve toplumun otizme ve otizmli bireylere yaklaşımlarının 

yanlışlığı romanda olduğu gibi eleştirilememektedir. Leyla Hanım, romanda oğlu 

Onur‟un otizmli olduğunu öğrenmesinin ardından kendisini toplumdan dışlamıştır ve 

hatta bir yerde toplum tarafından dışlanmıştır. Bilge ile tanışmasının ardından onun 

yardımları sayesinde otizmli oğlu Onur‟a bilinçli bir biçimde destek olmakta ve toplum 

baskılarından ve sorumluluklarından kaçabilmek için bilinçsiz bir biçimde kullanmaya 

başladığı depresyon ilaçlarını da bırakmaktadır. Romandaki haliyle Leyla Hanım örnek 

bir anne ve otizme karşı önyargıların yanlışlığının göstergesi olarak sunulmaktadır. 

Ancak uyarlama dizide bu durum üstü kapalı bir biçimde işlenmektedir. Otizmli oğlu 

olduğunu belirterek Bilge‟den yardım isteyen Sadık Murat Kolhan‟ın asistanından öteye 

geçememekte ve Bilge‟nin söz vermesine rağmen onlara nasıl yardımcı olduğu hatta 

yardımcı olup olmadığı konusu dahi muallakta kalmaktadır. Bu durum egemen sistem 

içerisinde mevcut toplumsal düzene aykırı kişilerin topluma kazandırılması ya da 

toplum tarafından kabul edilmesi gibi bir durumun mümkün olmadığını ortaya 
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koymaktadır. Sistemin sürdürülmesini tehdit eden; ilaç sektörünün tüketimi teşvik ettiği 

için eleştirilen depresyon ilaçları, otizme yönelik toplumsal yargıların yanlışlığı, otizmli 

bireyler için doğal ortamların önemi ve mevcut toplumsal düzen içerisinde otizmli 

bireylerin tedavisini engelleyen hususlar gibi unsurlara uyarlama dizi içerisinde yer 

verilmemektedir. Bundan kaynaklı olarak bu karakterler de uyarlama dizi içerisinde 

kendisine yer bulamamaktadır ve söz konusu duruma üstünkörü bir biçimde 

değinilmektedir. 

 

4.1.4.7. Zeki Bey 

Romanda otizmli Onur‟un babasıdır. Bu karakter de uyarlama dizide Onur‟un 

annesi Leyla Hanım ile aynı gerekçeler ile yer almamaktadır. Hatta bunun ötesinde 

Leyla Hanım‟ın üstünkörü de olsa Sadık Murat Kolhan‟ın asistanı ile karşılığı 

bulunurken; Zeki Bey‟in muadiline dahi gerek duyulmamıştır. 

 

4.1.4.8. Onur 

Ana kaynak romanda Leyla Hanım ile Zeki Bey‟in otizmli oğlu Onur 

karakteridir. Bilge ve Doğru ile ilişki kurmaya başladıktan sonra tıpkı romanda yer alan 

Doğru gibi dâhiyane yönünü keşfederek hayatını daha anlamlı hale getirmekte ve 

toplumun otizmli bireylere yönelik bakış açısının yanlışlığının kanıtı niteliğinde gelişim 

göstermektedir. Ancak uyarlama internet dizisinde otizmli bir birey olarak Doğru 

karakterinin dâhiliğine yer verilmediği gibi otizmli bir birey olarak Onur karakterine de 

yer verilmemiştir. 
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4.1.4.9. Cansu 

Romanda Can Manay tarafından gerçekten sevilmediğini bilse de Can Manay ile 

birlikte olmaya devam etmektedir. Uyarlama dizide de yer alan ve Can Manay ile 

birlikteliği olan kadınlardan farkı ise; Can Manay‟ı kendi amaçlarına ulaşmak için 

kullanması noktasındadır. Bu noktada ataerkil dünya düzeninin ve erkek egemen toplum 

yapısının küçümsediği ve aşağıladığı kadınlardan zekâsını kullanması bakımından 

ayrılmaktadır. Üstelik romanda amaçlarını elde edebilmek için kadınlığını ve bedenini 

kullanması nedeniyle eleştirilmekte ve bu kapsamda uyarlama dizideki kadınların 

sunuluş biçiminden farklılaşmaktadır. Yani, uyarlama dizide kadınların zaten bu 

biçimde olduğuna dair olumlayıcı bir sunum varken; romanda kadının bu biçimde 

davranması olumsuzlanarak sorgulanması amaçlanmaktadır. 

 

4.1.4.10. ġaban Meydanoğlu 

Romanda başbakan olarak yer alan ve hükümet sistemine ve muhalefete dair 

eleştirel bakış açısının vurgulanmasına katkı sağlayan yolsuzluk ve faili meçhul 

cinayetler ile gündeme gelse de asla doğruluğu kanıtlanamayan Şaban Meydanoğlu 

karakterine yine egemen sistem ve sürdürülmekte olan düzen eleştirisi 

yapılamayacağından kaynaklı olarak uyarlama dizide yer verilmemektedir. Çünkü 

aslında uyarlama dizi ana kaynak romanda yer alan ve hikâyenin altına gizlenmiş olan 

egemen sistem eleştirisine yer vermemekte ve konuyu aşk hikâyesine dönüştürmeye 

yönelik dönüştürmektedir. Bundan kaynaklı olarak da egemen sistemin hiçbir unsuru 

uyarlama dizide kendisine yer bulamamakta ve egemen sisteme ait her bir karakter de 

uyarlama dizide saf dışı edilmektedir. 
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4.1.4.11. Hilal 

Katarlı iş adamı ile sarmaş dolaş görüntüleri magazin basınına düşen ve bu 

şekilde romana dâhil olan karakter başbakan olarak romanda yer alan Şaban 

Meydanoğlu‟nun kızı Hilal‟dir. Bu karakter uyarlama dizide egemen sistem eleştirisi 

yapmak şöyle dursun engellenmeye çalışıldığı için tıpkı başbakan Şaban Meydanoğlu 

ve karanlık işlerinde olduğu gibi uyarlama dizide kendisine yer bulamamaktadır. 

 

4.1.4.12. Salih 

Romanda Enerji Bakanlığı‟nın basın sözcüsü olan Salih karakteri, nükleer 

santrallere neden karşı çıkıldığını anlamamakta ve bu yönüyle cehaleti temsil 

etmektedir. Yazar, özellikle egemen sistemin sürdürülmesine hizmet eden nükleer 

santrallerin tehlikeli olduklarıyla ilgili kendi fikirlerini iletmek için bu karaktere yer 

vermiştir. Aynı zamanda romandaki bu karakter gerçekte toplumda yer alan ve iyi 

niyetli olmasına rağmen cehaleti nedeniyle yanlış adımlar atabilecek bireylere karşılık 

gelmektedir. Böylelikle, yazar Azra Kohen‟in temel savı olan toplumun 

eğitimsizliğinden kaynaklı olarak egemen sistemin bu biçimde sürmekte olduğuna 

yönelik fikir de olay örgüsüne dâhil edilmiş olur. Ancak uyarlama dizide egemen sistem 

eleştirisine yer verilmeyeceği için bu karaktere de bu karakter etrafında dönen 

tartışmaya da yer verilmemektedir. Zaten uyarlama dizide egemen sistemin içerisinde 

yer alarak sürdürülmesine hizmet edenlerin cehaletleri nedeniyle bu düzeni 

sürdürdükleri ve doğru bilgiye ulaştıklarında alternatif sistemi keşfedecekleri gibi 

iyimser bir bakış açısına yer verilmemektedir. Uyarlama dizide egemen sistemin olması 

gereken olduğuna yönelik bir sunum bulunmaktadır. 
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4.1.4.13. Mahmut Konmaz 

Romanda Mahmut Konmaz karakteri hükümet değişse dahi egemen sistem 

içerisinde yer almaya devam eden sistemin değişmeyen ismi olarak bir bakanın oğlu 

sıfatı ile yer almaktadır. Romanda Özge karakterinin egemen sistemin içerisindeki kötü 

işleri ve egemen sistemde yer alanlar arasındaki kirli bağlantıları açığa çıkardığı Darbe 

adlı dergisinde CIA ile ilişkisi ortaya çıkarılmaktadır. Egemen sistem ve hükümet 

eleştirisine uyarlama dizide yer verilmediği için Mahmut Konmaz karakteri uyarlama 

dizide bulunmamaktadır. 

 

4.1.4.14. Rasim 

Romanda egemen sistem işleyişini sağlayan kişilerden birisidir. Uyarlama dizide 

bu işleyişe ve egemen sistem eleştirisine yer verilmediği için sistemin efendilerine 

olduğu gibi sistemin kölelerine de gerek duyulmamakta ve Rasim karakteri de uyarlama 

dizide yer almamaktadır. 

 

4.1.4.15. Yahya 

Romanda Yahya karakteri köpeklere zarar verdiği için Göksel tarafından 

öldürülen, yani cezalandırılan kötü bir karakter olarak sunulmaktadır. Uyarlama dizide 

ise, köpeklere zarar veren bir grup insan bulunmakta, ancak bunların isimlerine yer 

verilmemektedir. Aynı zamanda bu karakterler yaptığı kötülüklerden ve hayvanlara 

vermiş olduğu zararlardan dolayı romanda olduğu gibi öldürülerek veya başka bir 

biçimde cezalandırılmamakta ve bu nedenle de yüksek ihtimalle köpeklere ve diğer 

hayvanlara da zarar vermeye devam etmektedirler. Böylelikle uyarlama dizide mevcut 
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düzen her ne kadar eleştiriliyormuş gibi görünse de olduğu haliyle sürmeye devam ettiği 

mesajı örtük olarak iletilmektedir. Her ne kadar önemsiz bir detay gibi görünse de 

romanda cezalandırılan karakterin uyarlama dizide cezalandırılmaması yoluyla oluşan 

uyarlama farklılığı bir yerde yine mevcut düzene ve işlemekte olan sistemin 

devamlılığına katkı sağlamaktadır. 

 

4.1.4.16. Ömer 

Romanda Özge karakterine egemen sistem içerisinde dönen kirli işleri açığa 

çıkardıkları dergide yardımcı olan karakter Ömer‟dir. Bu karakter uyarlama dizide 

Furkan karakterinde karşılık bulmaktadır. Ancak romandaki Ömer karakteri egemen 

sistem mücadelesinde daima Özge‟nin yanında yer alırken, uyarlama dizideki Furkan 

karakteri egemen sistem mücadelesinden ziyade Can Manay‟ın sırrını ortaya çıkarmaya 

çalışırken Can Manay tarafından öldürülmektedir. Romanda egemen sisteme karşı 

mücadele eden ve savaş açanların mücadelesi iken, uyarlama dizide bireysel bir intikam 

hırsına dönüştürülmektedir. Bu uyarlama farklılığı da egemen sistem mücadelesinin ve 

egemen sistemin sürdürülmesini tehdit eden her türden unsurun uyarlama dizide yer 

alamayacağı gerçeğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. 

 

4.1.4.17. Muammer Bey 

Romanda Özge‟ye ideolojisi ve dünya görüşü çerçevesinde ilettiği fikirler ile 

yardımcı olan büfe işletmecisi Muammer Bey‟dir. Özge‟nin egemen sisteme yönelik 

sürdürdüğü savaşta önce yayımladığı dergilere büfesinde yer vererek ve diğer büfeler ile 

bağlantı kurarak dergilerin halka ulaşmasını sağlayarak ve sonrasında da egemen 
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sistemin işleyiş düzeni konusunda Özge‟yi bilgilendirerek ona akıl vererek ona destek 

olmaktadır. Muammer Bey bir dönem egemen sisteme karşı savaşmış olmasına rağmen 

başarısız olmuştur ve romanda bu başarısızlığın altında yatan nedenler yer almaktadır. 

Böylelikle, roman yazarı egemen sisteme karşı nasıl mücadele etmemiz gerektiğini ve 

alternatif ideolojinin egemen ideoloji karşısında nasıl galip geleceğini aktarmaktadır. 

Bundan kaynaklı olarak egemen sistem savunucusu olan medya ürünü uyarlama internet 

dizisinde olay örgüsü ile aktarılmak istenen alternatif ideolojiye dair hususlar yer 

almadığı gibi Muammer Bey karakteri de egemen sistem mücadelesini desteklediği için 

kendisine yer bulamamaktadır. 

 

4.1.4.18. Özen 

Romanda hükümete ve egemen sisteme karşı ayaklanmada yer alanlardan 

yaralananlara yardım eden ilkyardım ekibinde yer alan karakterlerden birisidir. 

Ayaklanma hareketi sırasında tesadüfen orada bulunan Özge karakterinin saldırıya 

uğramasının ardından ona da yardımcı olmuştur. Özge‟nin milletvekili olması ile 

elektriğe karşı güneş enerjisi projesinin yürütülmesinde öncü olarak Özge ile birlikte 

çalışmaya başlamıştır. Uyarlama dizide ise, hükümet ve egemen sistem karşıtı 

ayaklanma dâhil Özge‟nin milletvekili olması ve sürdürülen sisteme alternatif 

sunulmasına izin verilmediği/yer verilmediği için bu karaktere de yer verilmemiştir. 

 

4.1.4.19. Güler Hanım 

Özge karakterine akıl hocalığı yapan ve onun egemen sistem mücadelesini 

destekleyen Muammer Bey‟in eşidir. Özge ve onunla aynı mücadelede yer alan 
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diğerlerini evinde ağırlamaktadır. Ancak tıpkı Muammer Bey karakterinde olduğu gibi 

Güler Hanım da uyarlama dizide yer almamaktadır. 

 

4.1.4.20. AyĢegül 

Romanda Ayşegül karakteri, Özge‟nin yayımladığı egemen sistemi eleştiren 

derginin kâğıt üzerindeki sahiplerini bulmasına yardımcı olan arkadaşıdır. Ancak 

egemen sistemin işleyişine yönelik bilgileri içerdiği ve egemen sistemin ve sistem 

içerisinde yer alanların tehlikeli olduğunu vurguladığı için bu karakter uyarlama dizide 

yer almamaktadır. 

4.1.4.21. Ali Rıza ve Dudu 

Romanda Ali Rıza ve Dudu, egemen sistem eleştirisi yapan derginin kâğıt 

üzerindeki sahipleri ve Özge‟nin arkadaşı Ayşegül‟ün anneannesi ve dedesidir. 

Yurtdışında yaşadıkları için egemen sistemin içindekiler tarafından bulunulamayacağı 

düşünüldüğü ve dergi sahiplerinin kim olduklarının tespit edilmesinin önlenmesi için 

Özge tarafından tercih edilmişlerdir. Bunun sonucunda ise, egemen sistem içerisinde yer 

alanlar tarafından öldürülmüşlerdir. Egemen sistemin ve sistem içerisindekilerin 

tehlikeli oldukları bilgisinin gizlenebilmesi için uyarlama dizide bu olaya yer 

verilmediği gibi bu karakterlere de yer verilmemektedir. 

 

4.1.4.22. ÇavuĢ Amca 

Çavuş Amca karakteri romanda Özge ile Sadık Murat Kolhan‟ın yemek yediği 

ciğerciyi işleten kişidir. Egemen sistem öğretilerinden birisi olan tüketim biçimlerinden 
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lüks tüketim dışı bir mekân olduğu için mekân da işletmecisi olan Çavuş Amca 

karakteri de uyarlama dizide yer almamaktadır. 

 

4.1.4.23. Gülçin 

Gülçin, romanda daha yeni gördüğü ve tanımadığı Deniz ile birlikte olmak 

istemesiyle ve bu yönüyle de bedenini kullanan kadın eleştirisini sağlayarak kadınların 

nasıl olmaları gerektiğine dair okuyuculara bilgi aktarımına hizmet eden kadın 

karakterdir. Uyarlama dizide ise, bu karaktere yer verilmemektedir. Çünkü uyarlama 

dizinin yayımlandığı medya ve egemen sistem içerisinde yer alan ataerkil dünya düzeni 

ve erkek egemen toplum yapısı ana kaynak romanda eleştirilen bu türden kadınlar 

sayesinde ayakta kalabilmektedir. Dolayısıyla, Gülçin karakterinin davranışlarını 

sergileyen kadınları eleştirmek egemen sistemin işleyişine terstir. 

 

4.1.4.24. Meral Hanım 

Romanda Can Manay‟ın danışanlarından birisidir. Meral Hanım üniversite 

yıllarında aşık olduğu adam ile birlikte olmak istediği için babası tarafından reddedilmiş 

ve iki defa kürtaj yaptırmak ve ekonomik sıkıntılar ile mücadele etmek zorunda 

kalmıştır. Sonrasında ise babasının istediği kişi ile evlenmek ve kızlık zarını diktirmek 

şartıyla ailesi tarafından tekrar kabul görmüştür. Ancak şimdi mutsuz bir kadın olduğu 

için geçmişte babasının evine dönmesinin pişmanlığını yaşamaktadır. Meral Hanım 

karakteri ataerkil dünya düzeni ve erkek egemen toplum yapısı içerisinde kadınlara 

yönelik zorbalığın sembollerinden birisi olması nedeniyle erkek egemen toplum yapısı 
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ile ataerkil dünya düzeni eleştirisine kapı aralamaktadır, bu nedenle de uyarlama dizide 

kendisine yer bulamamaktadır. 

 

4.1.4.25. Veli 

Romanda Can Manay‟ın danışanı olarak yer almaktadır. Veli karakteri babası 

tarafından zorla sevdiği kızdan ayırılan ve başka bir ilişkiye zorlanan bu nedenle de 

bunalıma girdiği için Can Manay ile terapi yapmaktadır. Bilge‟nin hamile olduğu 

dönem onunla alay ettiği için Can Manay tarafından intihar etmesi yönünde telkin 

edildiği için kendisini öldürmektedir. Bu karaktere uyarlama dizide yer verilmemesinin 

nedenlerinden birisi de Can Manay karakterinin mesleğini kötüye kullandığı ve 

insanlara zarar verebilecek boyutta bir psikolojik rahatsızlığı olduğu yorumunun 

yapılmasının önüne geçilerek uyarlama dizide aklanmaya çabalanan Can Manay 

karakterini suçlayıcı bir unsura yer vermemektir. Bu nedenle de Veli karakteri uyarlama 

dizide yer almamaktadır. 

 

4.1.4.26. Murat 

Romanda Sadık Murat Kolhan‟ın ölen ağabeyi Murat karakteridir. Uyarlama 

dizide Sadık Murat Kolhan‟ın ölen bir ağabeyi bulunmamakta ve dolayısıyla bu 

karakter etrafında oluşturulan hikâye uyarlama dizide yer almamaktadır. 
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4.1.4.27. Tansel 

Romanda Tansel, Bilge ile Can Manay ilişkisinden doğan kız çocuğudur. 

Uyarlama dizide Can Manay ile Bilge ilişkisine yer verilmediği için bu karaktere de yer 

verilmemektedir. 

 

4.1.5. Anonim Karakterler 

4.1.5.1. Akıl Hastanesindeki Görevli 

Romanda yer alsa da uyarlama dizide yer almayan karakterlerden bir diğeri de 

Can Manay‟ın kapatıldığı akıl hastanesinde onun iyileşmeden çıkmasına yardım 

ederken ifşa olan hastane görevlisidir. Uyarlama dizide ise, Can Manay‟ın tedavisi 

tamamlanmadan çıkmasına yardım eden Bilge karakteri olduğundan dolayı böyle bir 

karakterin yer almasına gerek kalmamıştır. Üstelik akıl hastanesindeki görevliden 

ziyade bu görevin Bilge‟ye verilmesi hem ataerkil dünya düzeni ile erkek egemen 

toplum yapısı hem de egemen sistemin devamlılığı ve sürekliliği için daha etkili ve 

olumlu anlamlar içermektedir. Bu nedenle uyarlama dizide bu rolün egemen sistem ve 

ataerkil düzen için çok da anlam ifade etmeyen birisi yerine tüketim karşıtı olarak 

sunulan ve bir kadın karakter olarak Bilge‟ye verilmesi egemen sistem için daha 

anlamlıdır. Bunun yanı sıra, ana kaynak romanda yer alan akıl hastanesindeki görevlinin 

tedavi olmadan Can Manay‟ın kaçmasına yardımcı olma çabası başarısızlıkla 

sonuçlanırken; uyarlama dizide psikoloji bölümünden mezun bir hekim olarak Bilge 

karakterinin Can Manay‟ı iyileşmeden taburcu etmesinin başarıyla sonuçlanması da 

egemen sistemin sürekliliğini vurgulamak konusunda son derece anlamlıdır. Uyarlama 

dizide egemen sistemin işleyişinin bozulmasına uyarlama farklılığı yaratmak pahasına 

izin verilmemektedir. 
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4.1.5.2. Akıl Hastanesindeki Adam 

Romanda Can Manay‟a anlattığı hikâye aracılığıyla Can Manay‟ın daha iyi bir 

versiyonunun olabileceği ihtimalini ona hatırlatan karakter olarak yer alırken uyarlama 

internet dizisinde zaten Can Manay kurban olarak sunulduğu için yer almamaktadır. 

 

4.1.5.3. Hanım 

Romanda doğal bitkiler ile karışımlar hazırlayarak insanların dengeyi bulmasına 

yardımcı olmaya hizmet eden mekânın sahibidir. Ali, Can Manay gibi karakterlere 

hizmet sunduğu gibi amansız hastalığa yakalanan Eti‟nin de iyileşmesine destek 

olmuştur. Dengeli ve sağlıklı beslenme adına verdiği bilgiler kapitalist sistemin 

işleyişine ters olduğundan ve örtük olarak ilaç endüstrisi eleştirisini içerisinde 

barındırdığından dolayı bu durum da sistem eleştirisi içerdiği için bu karaktere de 

mekânına da uyarlama dizide yer verilmemektedir. 

 

4.1.5.4. Deniz ile Birlikte Olmak Ġsteyen Kadın 

Romanda daha Deniz‟i tanımadan onunla birlikte olmak isteyen bir kadın 

karaktere yer verilerek kadınlara yönelik ataerkil bakış açısı eleştirilmektedir. Deniz 

karakterinin söz konusu kadın karakter ile birlikte olmayı reddetmesinin ardından bir 

kadının kendini ataerkil toplumsal öğretiler çerçevesinde bu biçimde 

değersizleştirilmesinin yanlışlığı yine Deniz karakteri tarafından vurgulanmaktadır. 

Özellikle uyarlama internet dizisi ile ana kaynak romanın kadına yönelik bakış 
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açısındaki farklılığın belirgin örneklerinden birisidir. Zaten söz konusu bakış açısı 

farklılığından dolayı da uyarlama internet dizisinde bu karakter yer bulamadığı gibi olay 

örgüsü içerisinde benzer bir duruma da yer verilmemiştir. 

 

4.2. Tüketim Biçimleri Kapsamındaki Farklılıklar 

Ana kaynak romandakinin aksine, uyarlama dijital internet dizisinde Can 

Manay, Deniz ve Duru karakterlerinin konutlarında olduğu gibi; Duru, Deniz ile 

birlikteyken, ondan ayrıldıktan sonra ve Can Manay ile yaşamaya karar verdikten sonra 

her defasında tercihini lüks sitelerden ve villalardan yana kullanmıştır. Can Manay da 

dizi boyunca üç defa evini değiştirir ve her defasında tercihi bu yönde olmaktadır. 

Uyarlama yapımda karakterlerin oturdukları evler ve yaşam alanları gibi unsurlar 

mevcut sistemin sürekliliğini ve devamlılığını sağlama amacı doğrultusunda ana kaynak 

romandaki halinden farklılaştırılmakta, egemen sistem ile uyumlu bir biçimde sunularak 

tekrarlanmakta ve bu sunum biçimi sistemin meşruiyetini sağlamaya hizmet etmektedir. 

Romandan farklı olarak dizide yer alan ve sınıfsal düzlem çerçevesinde sahip 

olunan lüks yatlar, evler, güzel giyimli kadınlar, bu tüketimin ve tüketime dayalı yaşam 

biçiminin göstergeleridir; en basitinden sınıfsal farklılık olarak Can Manay‟ın bir 

akademisyen, doktor ve televizyon programı sunucusu olması durumu başlı başına 

etrafında bulunan kadınların güzel giyimli olması, lüks yaşam biçimi göstergelerinden 

yaşadığı evlerin ve gittiği mekânların bu zenginliğin ve sınıfsal ayrımın birer göstergesi 

olarak sunulması durumu buna örnek olarak sunulabilir. Romanda sınıfsal farklılık bu 

denli keskin çizgilerle çizilmemesine rağmen uyarlama dizide bu tip zenginlik 

göstergelerine sahip olanlar sınıfsal olarak daha üst konumda yer alanlardan 

oluşmaktadır. Egemen sistem kapsamında toplumsal hiyerarşinin üst konumunda 
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bulunan kişiler bu üstünlüklerini kendilerini farklılaştıracak ve alt konumdakilerin 

zevklerinden uzak tutacak yeni zevkler yaratarak sağlamaktadırlar. Bu yolla, iyi bir 

zevke sahip olmak, üst konumdakilerin toplumsal ve ekonomik üstünlüklerini 

sağlamlaştıracak bir mekanizma olarak işlev görmektedir. Uyarlama dizide Can 

Manay‟ın bir müzik zevkinin oluşu onu toplumsal olarak üst konuma taşımaktadır ve bu 

durum ona saygı duyulmasını normalleştirerek saygınlık atfetmektedir. Ancak, mesela, 

toplumsal ve ekonomik olarak alt konumda olan diğer karakterlerde uyarlama dizide 

ana kaynak romanda oldukları hallerinden dönüştürecek ve bu bağlamda uyarlama 

farklılığına neden olacak bu biçimde bir değişiklik yapılmamaktadır. Özellikle dizilerde 

karakterler aracılığıyla ekonomik ve toplumsal statükoya dair unsurlara yer verilmesi 

hali izleyicilerin karakterler ile özdeşleşmelerinden kaynaklı olarak tüketim biçimlerini 

ve tüketim davranışlarını etkileme açısından daha etkili olabilmektedir. Diziler aynı 

zamanda özdeşleşme ihtiyacı ve eğlenme ihtiyacı gibi izleyici gereksinimlerini 

karşılaması hususunda da büyük öneme sahiptir. Örneğin, uyarlama internet dizisinde 

sınıfsal ayrımın en belirgin yanlarından birisi Can Manay, Sadık Murat Kolhan ya da 

Deniz gibi üst sınıf olarak konumlandırılan karakterlerin bulundukları mekânlar ve 

onlara hayran olan kadınlar varken; Göksel gibi alt sınıf olarak konumlandırılan 

karakterler bu tür lüks tüketim mekânlarında bulunmadıkları gibi kendilerine hayran 

olan kadınlar da bulunmamaktadır. Hatta bunun ötesinde Göksel karakteri uyarlama 

dizide uzunca bir süre aşkına karşılık dahi bulamamaktadır. Buna rağmen uyarlama 

dizide Göksel karakteri ve dolayısıyla onun gibi olanlar –kendisini onunla özdeşleştiren 

izleyiciler- için bile tüketim seçenekleri sunulmaktadır. Göksel karakteri sevdiği kadın 

olan Ada‟ya maddi değeri olan bir hediye satın aldığında –ancak o zaman- olumlu bir 

karşılık görmektedir. Bu yolla tüketim davranışı uyarlama dizide sihirli değnek işlevi 

görmekte ve sorunları çözerek çoğu şeyin yola girmesini sağlayan anahtar olarak 

sunulmaktadır. 
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Uyarlama dizide karakterlerin birer tüketici olarak konumlandırılması; uyarlama 

dizinin romandan ayrılan noktasını ortaya koymasının yanı sıra, uyarlama dizi ile ana 

kaynak roman arasındaki dünya görüşünü yansıtma biçimlerinden doğan farklılıkları ve 

ideoloji farklılığını da vurgulamaktadır. İzleyiciye çekici gelen unsurlardan birisi de 

gerilimin neden olduğu merak unsurudur. Tez çalışması kapsamında yer alan internet 

dizisinin bir uyarlama tür olması bile başlı başına merak unsurunu tetiklemekte 

yeterlidir; uyarlama diziye kaynaklık eden romanı okumuş, duymuş, hakkında bilgi 

sahibi olan kesimden izleyicilerin varlığı göz önünde bulundurulduğunda, bu durum 

uyarlama diziler için diğer dizi türlerine göre daha büyük bir öneme sahiptir. Çünkü 

uyarlama diziye kaynaklık eden romanın okuru ve aynı zamanda da uyarlama dizinin 

potansiyel izleyicisi üzerindeki merak etkisi senaryosu hakkında izleyicinin pek de bilgi 

sahibi olmadığı özgün senaryoya sahip bir diziye göre daha fazladır. Sonuç itibariyle, 

özgün senaryoya sahip dizilerde yer alan karakterlerin izleyici üzerindeki etki gücü daha 

önce yayımlanmış ve büyük bir okur kitlesi tarafından okunmuş popüler bir romandan 

uyarlanan uyarlama bir diziye göre daha zayıftır. Bu nedenle de popüler romanlardan 

uyarlanmış dizi filmlerde yer alan karakterler toplum davranışlarını daha kolay 

etkileyebilmektedir, diyebiliriz. Bu durum da yine izlenilirliği artıracağı için 

uyarlamaların tercih edilme nedenlerinden birisi olarak gösterilebilir. 

Uyarlama dizide romandan farklı olarak lüks tüketim ile sınıf ilişkisi kurularak 

izleyicilerin tüketim biçimleri üzerinde etki sağlamaya çalışılmaktadır, diyebiliriz. Aynı 

zamanda toplumsal düzlemde saygınlığı kazanmanın yolu ana kaynak romanın aksine 

uyarlama dizide gösterişçi tüketim biçimi olarak sunulmaktadır. Örneğin, dizide Can 

Manay karakteri eğer sisteme kendisini entegre ederek onun onadığı gösterişçi tüketim 

gibi davranışları sergilemezse ve popüler kültüre hizmet etmezse toplum tarafından 

kabul görmeyecek ve toplumsal bağlamdaki gücünü ve saygınlığını da kaybedecektir. 

Bunu dizide bizzat kendisi de ifade etmektedir: Fi/Çi dizisinin ikinci sezon üçüncü 
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bölümünde Bilge ile olan diyaloğunda “Bilge, bu program olmasa kim Can Manay‟ın 

dersine gider ya da terapisine gider?” sorusunu yöneltmektedir. Bilge karakteri 

derslerine katılacağını ve ondan terapi alacağını belirttiğinde ise; “Sen yüzde 0.1 bile 

değilsin, saçma sapan bir istisnasın.” şeklinde karşılık vererek toplumun genelinin 

popüler kültüre olan bağlılığını ve popüler kültür ürünü olan „Vizyon Terapi‟ 

programından etkilendiğini vurgulamaktadır. Bu ifadeler toplumun büyük çoğunluğunu 

etkilemenin veya ikna etmenin yolunun gösterişçi tüketimden, görünür olmaktan –

popüler anlamda- ve egemen sistem ve mevcut toplumsal düzen tarafından onaylanan 

ve kabul gören davranışları sergilemekten geçtiğinin kanıtı niteliğinde 

değerlendirilebilir. 

Dizide Duru‟nun okuldan bir arkadaşıyla karşılaştığında onu önemsemeyerek 

sadece amacına ulaşmak ve ondan bilgi almak için kızla sohbet etmesi durumu da 

tüketim farklılıklarının toplumsal düzlemdeki yansıması niteliğindedir. Duru ne 

tesadüftür ki, kızla konuşurken kızın gösterişten uzak olan giyim tarzını inceler ve 

yüzüne bakmayarak konuşmayı sürdürür. Bu durum da başlı başına yaşam tarzı 

farklılıklarına ve iki kişinin gerçekten arkadaş olup olamayacağına dair toplumsal 

yargının oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Uygun bir zevke ya da benzer giyim 

tarzlarına sahip olmak hem başarının hem de ayrıcalıklı bir toplumsal konumda yer 

almanın araçları olarak görülmekte ve egemen sistemi onayan hemen hemen her tür 

egemen sistem ürününde bu biçimde iletilmektedir. Duru ve onunla aynı okulda olan kız 

karakter arasında görülen/sunulan iletişim biçimi dahi giyim tarzından veya tüketim 

biçimi farklılıklarından oluş(turul)an sınıfsal farklılığı kanıtlamaktadır. Bu durum eğer 

göz önünde olan ve herkesin hayran olduğu Duru ile ve/veya onun gibilerle arkadaş 

olabilmek istiyorsak onun gibi giyinmemiz gerektiği ve gösterişçi tüketim davranışı 

sergileyerek özgüvenli olmamızın mümkün olduğu mesajını vermektedir. Sonuç 

itibariyle, Duru‟nun ve onun gibi olan diğerlerinin yer aldığı müzikal gösteride giyim 
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tarzı gösterişçi tüketimle ilişkilendirilmeyen o kız yer almaya hak kazanamamıştır. Bu 

da toplumsal ötekileştirilme/dışlanma, yok sayılma ve görünmez olma durumları ile 

ilişkilendirilebilir. Aynı zamanda romandaki Duru karakteri toplu taşıma kullanmasına 

rağmen uyarlama dizide sadece Duru değil, hiçbir karakter –buna durumu çok kötü olan 

ve kağıt toplayarak gelir elde eden Göksel karakteri dâhildir- toplu taşıma 

kullanmamaktadır. Bu da uyarlama dizide yalnızca gösterişçi tüketim türlerine yer 

verildiği ve diğer tüketim biçimlerinin dışlanarak izler kitlenin bu türden bir tüketim 

biçimine özendirildiği yorumunu yapabilmemize fırsat sunmaktadır. Romanda Duru 

onu terk ettikten sonra depresyona ve bunalıma girerek ve kendini bulmak için “üretme” 

amacı ile köye yerleşen Deniz karakteri, uyarlama dizide tıpkı “tüketim” çılgınlığının 

bir göstergesi niteliğinde dünyayı gezmektedir. Kısacası, uyarlama dizinin tüketimin 

saygınlık ve fark edilirlik gibi toplumsal unsurlarla ilişkilendirilmesi kapsamında ana 

kaynak romandan farklılaştığı, hatta romanın eleştirdiği tüketim çılgınlığı, gösterişçi 

tüketim davranışı gibi unsurları savunduğu ve tüketim yerine öne sürdüğü üretim 

davranışına yer vermeyerek ana kaynak romandan farklılaştığı söylenebilir. 

Ana kaynak romanda olmayan tüketim kaygısı, uyarlama dizide kullanılan 

reklam türlerinden sponsorluklar ve ürün yerleştirmeler aracılığıyla yeni yapıma dâhil 

edilerek bu kapsamdaki uyarlama farklılıklarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Uyarlama dizide kullanılan makyaj malzemelerinden, elbise, ayakkabı ve takılara, yatak 

odalarında kullanılan nevresim takımlarından, dekorasyon ürünlerine varıncaya kadar 

kullanılan tüketim mal ve hizmetlerinin neredeyse tamamı dizinin final yapmasının 

ardından bile izler kitlenin yakın takibinde yer almıştır. Dizide kullanılan reklam türleri 

aracılığıyla; ürün yerleştirmeler ve sponsorluklar ile dizideki karakterler ile yine dizide 

yer alan ürünler ya da hizmetler arasında bir ilinti yaratılmaktadır. Böylelikle, izler kitle 

dizide yer alan karakter(ler)in kullanmış olduğu ya da sahip olduğu mal ve hizmetleri 

satın almaya teşvik edilebilmektedir. Söz konusu dizide yer alan ürün yerleştirmelerinin 
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yanı sıra; Duru karakterinin makyaj videosu, neredeyse tüm karakterlerin kıyafet stilleri, 

-ancak özellikle gösterişçi tüketime sahip olan karakterlerin kıyafetleri: Duru, Ceren, 

Sıla, Özge, Deniz, Can Manay, Sadık Murat Kolhan gibi, mesela, izleyiciler Ada veya 

Duru‟nun sınıf arkadaşı gibilerin yaşam tarzına ve dolayısıyla da giyim tarzına 

özenmeyecekleri ve sahip olmak istemeyecekleri için onların kıyafet stilleri önem arz 

etmemektedir; sadece bu durum bile başlı başına egemen ideoloji içerisinde yer alan 

sınıfsal farklılığı görünür kılmakta yeterlidir- Can Manay karakterinin ev 

dekorasyonunda tercih ettiği ürünleri nereden satın aldığına dair bilgiler internet 

üzerinden paylaşılmaya devam etmiştir.  

Romanda bulunmadığı halde uyarlama dizide Can Manay‟ın dekorasyon zevki 

ve plak koleksiyonu gibi ayrıcalıklı zevklerinin ve hobilerinin bulunması da onun 

toplumsal statüsü ve ait olduğu sınıf ile ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle dizide 

romandan daha fazla tüketim mal ve hizmetlerine yer verilmesi kaçınılmaz olmaktadır. 

Dizide Can Manay karakterinin su içmesi bile bir sponsorluğa kaynaklık etmektedir: 

Bilge‟nin “Can Bey o suyu içmez.” diyerek suyun değiştirilmesini istemesi ve Premium 

marka suyun gelmesi, Duru‟nun evinde de su içen Can Manay‟ın her suyu 

içmeyeceğinden ötürü o halde Duru‟nun da evine o marka su aldığını ortaya koymakta 

ve izleyicileri de o marka su satın almaya teşvik etmektedir. Hal böyle olunca, bu 

uğurda uyarlama farklılığı da söz konusu olmuştur. 

Egemen sistemin sürdürülmesine hizmet eden medya yapımlarından olan 

dizilerde satın almaya yönelme yöntemlerinin neredeyse tamamı mutluluğun tüketim 

mal ve hizmetlerine sahip olma ve bu mal ve hizmetlerin kullanılmasının sonucunda 

gerçekleşebileceği önermesini kullanmaktadır. Söz konusu uyarlama dizide Can 

Manay‟ın Duru‟ya otomobil satın alması sonucu Duru‟nun mutlu olması da bu 

önermenin bir sonucu niteliğindedir. Böylelikle, ataerkil düzen içerisinde erkeğin 
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sevgisini kadına göstermesinin yolu da tüketim davranışı ile çizilmiş olur; bu tip dizileri 

izleyenler için bu gibi sunumlar reçete niteliğinde işlev görmektedir. Yani, aşkın ve 

sevginin dışavurumu tüketim olarak sunulmaktadır. Özellikle ana kaynak romanda ve 

dizinin bir bölümünde başlı başına tüketim karşıtı olduğunu vurgulayan ve patronuna 

cep telefonu hediye etmek isteyen müşteriye telefonu satmayarak yine tüketim karşıtı 

olduğunu ispatlayan Bilge karakteri dahi dizide Can Manay‟ı bir „kadın‟ olarak 

etkileyebilmek için alışveriş çılgınlığına kendisini kaptırmıştır. Romanda tüketim karşıtı 

olmasına ve dizinin bir bölümünde de bunu vurgulamasına rağmen dizide Bilge 

karakteri tüketim davranışı ile fark edilir olacağını, var olacağını düşünerek satın alma 

davranışına yönelir. Gerçekten de dizide tüketim davranışını sergiledikten sonra 

Bilge‟nin eski silikliğinin yerini fark edilmesi alır, bu da dizinin tüketime bakış açısını 

yansıtmakta ve dizinin neyi savunduğunu gözler önüne sermektedir. Aynı zamanda ana 

kaynak romanda Duru‟yu hiç kıskanmayan Bilge karakterinin dizide Can Manay‟ın 

Duru için aldığı otomobili kıskanan bir Bilge‟ye dönüşmesi durumu da aslında satın 

alınan mal ve hizmetlerin toplumdaki diğerleri tarafından kıskandırıcı etkisini 

vurgulamaktadır. Söz konusu uyarlama farklılığı tüketim mal ve hizmetleri aracılığıyla 

gerek toplumsal hiyerarşide önde olunduğu gerekse de bu mal ve hizmetleri kadına 

sağlayanın bir erkek olması bakımından kadının bir erkeğin sevgisi ile var olduğu 

mesajını ilettiği için sistemin devamlılığını sağlayıcı ve teşvik edici bir amaca hizmet 

etmektedir. Bu durum da yine izler kitle tarafından bir reçete işlevi görebilmektedir: 

başarılı, saygın bir akademisyen ve psikolog Can Manay mineral su tüketir; saygınlığın 

ve başarılı olmanın bir yolu ya da bir sonucu da tüketim davranışı ile ilintilidir, gerçek 

aşk otomobil aldırır, yani; gerçek aşk da kendisini tüketim davranışı ile göstermektedir. 

Bir sınıfa ait olmak ya da o sınıf tarafından kabul görmek isteyen izleyicilerden dizide o 

sınıfa ait karakterle özdeşleşecek bir biçimde tüketim davranışı sergilemeleri 

beklenmektedir. 
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Dizideki karakterlerin tüketim davranışları aracılığıyla ilişkilendirilen sınıf ve 

statüleri, bu yolla izleyiciye aktarılanlar arasındaki bağlantı, izleyicilerin de bu 

karakterlerle özdeşleşmelerinden ötürü kendi hayatlarına ve dolayısıyla büyük oranda 

tüketim davranışlarındaki değişime kaynaklık etmektedir. Bu durum egemen ideolojinin 

ticari yayıncılıkla birebir örtüşmesi ile ilişkilidir. Aynı zamanda dizide karakterlerin 

sınıfsal statülerine dair toplumsal algıların oluşmasını sağlamak için karakterlerin 

tüketim davranışları ve alışkanlıklarına dair izleyicilerin bilgi sahibi olmasını sağlamak 

yeterli olmaktadır. Her kesime tüketimi teşvik edecek bir unsura yer verilmektedir, 

örneğin dizide Göksel bir kâğıt toplayıcısı olmasına rağmen sevdiği kadının gönlünü 

maddi karşılığı yüksek bir hediye ile almaktadır. Dizilerin toplumsal etki gücünden 

dolayı uyarlama dizide yansıtılan şeyin egemen sistemin arzu ettiği şey olması 

kaçınılmazdır. Örneğin, romanda hijyenik olmadığı defalarca vurgulanan ciğercide 

yemek yiyen Sadık Murat Kolhan karakteri uyarlama dizide lüks mekanlarda yemek 

yemekte ve yalnızca doktorlar ve diyetisyenler tarafından özenle hazırlanmış beslenme 

programında yer alan besinleri tüketmektedir. 

Uyarlama dizinin romandan tüketim veya tüketimi sunuş biçimi kapsamında 

farklılaşması onun tüketim endüstrisini desteklemesi olarak yorumlanabilir, zaten 

çoğunlukla egemen sistemi onayan popüler kültür ürünlerinin temel amacı da bu 

yöndedir. Sonuç olarak, uyarlama internet dizisi tüketime yönelik tavrı ve değerler 

bakımından ana kaynak romandan farklılaşmaktadır ve bu durum söz konusu yapımda 

uyarlama farklılıklarını oluşturan nedenlerden birisi olarak değerlendirilebilir. 

Tüketim konusunda roman ile uyarlama dizi arasındaki bir diğer farklılık ise, 

insanların yaşadıkları toplum içerisinde tükettiklerini üretememelerine getirilen 

eleştiriler boyutundadır. Romanda egemen sistemin işleyişini durdurmanın ve dünyayı 

daha adil bir yer olarak inşa etmenin önündeki en büyük engelin tüketim olduğu 
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vurgulanmaktadır. Bu nedenle egemen sistemi alternatifi ile değiştirmek adına elektrik 

tüketimi yerine güneş enerjisi üretiminin kullanılmaya başlanacağına dair bilgiler yer 

almaktadır. Ancak egemen sistemin işleyişini zedeleyecek ve devamlılığını tehdit 

edebilecek bu alternatife de uyarlama dizide yer verilmemektedir. 

Uyarlama dizi ile roman arasındaki farklılıklar tüketim biçimleri kapsamında 

olduğu gibi roman ile uyarlama dizinin tüketime bakış açıları kapsamında da farklılık 

göstermektedir. Roman başlı başına tüketim ve kapitalizm karşıtıyken ve insanların 

tükettiklerini üretmeleri gerektiğini savunurken; uyarlama dizinin bu unsurlara bakış 

açısı tam tersi yöndedir. Uyarlama dizide çoğunlukla tüketim ile mutluluk bağıntısı 

kurularak romanın aksi bir tutuma yer verilmektedir. Bu durum da uyarlama farklılığına 

sebebiyet veren bir diğer husustur. 

 

4.3. YaĢam Tarzları Kapsamındaki Farklılıklar 

Romanın aksine dizide özendirilen lüks bir yaşam tarzı bulunmaktadır. Dizide 

Sadık Murat Kolhan ve Can Manay karakterleri aracılığıyla gösterildiği gibi mevcut 

toplumsal düzenin bir parçası olan sosyal hayatın içerisinde insanlar tükettikleri 

nesnelerle göstergebilimin işaret ettiği anlamları kullanarak var olmaktadırlar. Aynı 

biçimde bu durum izleyicilere iletilmekte ve tabir-i caizse bu durum bir sanrı halini 

almaktadır. 

Uyarlama dizide karakterler aracılığıyla iletilen ve ana kaynak romanda bu denli 

üzerinde durulmayan ya da romanda olduğu halinden daha fazla yer verilen lüks 

mekânlar, evler, otomobiller vb. aracılığıyla daha yüksek/üstün bir yaşam tarzına sahip 

olma hali ya da karakterlere yönelik saygınlık gibi kişisel özelliklerin tüketim nesneleri 

ile ilişkilendirilmesi durumu bu kapsamda değerlendirilebilir. Aynı zamanda uyarlama 
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dizide Deniz, Duru onu terk ettikten sonra romanda olduğu gibi köyde yaşamak yerine 

dünya turuna çıkmaktadır, bu durum dahi başlı başına sınıfsal kapsamda ve toplumsal 

boyutta yaşam tarzı farklılıklarına ilişkin çok şey ifade etmektedir. Bunun yanı sıra, 

Bilge ile otizmli kardeşi Doğru‟nun ve Doğru gibi otizmli olan Onur ile ailesi Leyla 

Hanım ve Zeki Bey‟in yaşadıkları yer de metropol değil, çiftlikte yer alan köy evidir. 

Yine Doğru, Can Manay ile Bilge şehirde yaşarlarken sürekli olarak eve gitmek 

istediğini söylerken kastettiği ev de çiftlikte yer almaktadır. Bu durum uyarlama dizide 

bulunmamaktadır, çünkü ana kaynak roman ile uyarlama dizide sunulan yaşam tarzları 

birbirlerinden farklıdır. Sonuç olarak, medyada sunulan yaşam tarzı ile romanda 

sunulanların birbirinden farklı, hatta birbirine zıt olması kaçınılmazdır. Çünkü romanda 

sunulan ve savunulan fikirler, karakterler ve başlarından geçen olaylarla 

özdeşleştirilmeye çalışılan durumlar mevcut toplumsal düzen ve egemen sistem ile ters 

düşmekte ve alternatif ideolojiyi savunduğu için de egemen sistemin savunduğu şeye 

karşı çıkmaktadır. Tüm bu gerekçelerden dolayı da romanda yer alan alternatif 

ideolojiye uyarlama dizide yer verilmemekte ya da söz konusu ideoloji egemen ideoloji 

çerçevesinde değiştirilerek, farklılaştırılarak, dönüştürülerek veya mevcut toplumsal 

düzen ile uyumlu hale getirilerek sunulmaktadır. Bu durum da uyarlama farklılığına yol 

açan unsurlardan birisidir. 

 

4.4. Ataerkil Dünya Düzeni ve Erkek Egemen Toplum 

Yapısı Kapsamındaki Farklılıklar 

Genel olarak cinsel kimliklere ilişkin bakış açısı ataerkil dünya düzenini 

sürdürmeye yöneliktir ve bu bağlamda da tekrar etmektedir. Tez çalışmasında yer alan 

romanda ise, bu durumun tam tersi biçimde işlediği durumlar söz konusudur. Roman 
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tam anlamıyla mevcut sistemi ve toplumsal düzeni eleştirmeye ve ona alternatifler 

sunmaya yönelik içeriklerle doludur. Ancak uyarlama internet dizisinde söz konusu 

unsurlar bu biçimiyle yer almamaktadır. Bu kapsamda uyarlama internet dizisinin ana 

kaynak romandan farklılaştı(rıldı)ğını söylemek mümkündür. Söz konusu dizide bu 

bağlamda yer alan unsurların ataerkil dünya düzeninin devamlılığına hizmet edecek 

şekilde ve erkek egemen toplum yapısının önermelerine uygun bir biçimde 

şekillendiği/farklılaştığı görülmektedir. Bu yolla kadın ile erkek arasındaki toplumsal 

olarak yaratılan farklılıklar sanki mevcut sistem tarafından üretilmiş olarak değil, 

geçmişten bu yana hep böyleymiş gibi resmedilerek ve sürekli olarak tekrar edilerek 

toplum tarafından kanıksanması sağlanmaktadır. 

Romanda kirli işlere bulaşan ve bundan dolayı da bedel ödemek zorunda kalan 

erkek karakterler uyarlama dizide romandan farklı bir biçimde sunulmaktadırlar. 

Örneğin, Sadık Murat Kolhan karakteri uyarlama dizide geçmiş hataları yüzünden 

Özge‟yi kaybetmez veya yaptığı kötülüklerden dolayı herhangi bir bedel ödemez. Aynı 

şekilde dizide Can Manay‟ın hataları da annesinin onu doğurmasının ardından terk 

etmesinden dolayı yaşadığı eksiklik ve sevgisizlik ile ilişkilendirilmektedir. Oysa 

romanda Can Manay‟ın annesi onu doğumdan hemen sonra terk etmemiştir, hatta 

romanda Can Manay‟ın üç yaşlarındayken annesi ile birlikte sevgi dolu anılarına yer 

verilmektedir. Uyarlama dizide Can Manay ile annesi arasındaki ilişkinin romanda 

olduğu halinden farklılaşmasının nedeni Can Manay‟ın psikolojik rahatsızlığının ve 

yaptığı kötülüklerin ataerkil dünya düzeni ile erkek egemen toplum yapısının 

devamlılığı gereğince gerekçelendirilmesine gerek duyulmasıdır. Hatta Can Manay, akıl 

hastanesinde tedavi gördüğünü ortaya çıkarmaya çalıştığı için işinden ettiği, tehdit ettiği 

Özge karakteri tarafından kendisine ve sevdiği insanlara şiddet uygulamasına ve hatta 

çalışma arkadaşının ölümüne sebep olmasına rağmen kurban olarak görülmektedir. 

Romandaki en kötü karakterlerden birisi olarak nitelendirilebilecek Can karakteri 
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uyarlama dizide annesi tarafından terk edilerek sevgisizliğe mahrum bırakıldığı için 

güçsüz olarak resmedilmekte ve tüm suç aslında kadın karakterlerden biri olan Eti‟nin 

üzerine yıkılmaktadır. Uyarlama dizi kapsamında Eti karakteri babasının tecavüzüne 

uğradığı için aslında bir yerde mağdurdur, ama Can‟a kıyasla daha fazla suçludur; 

çünkü Can‟ın yaşı ona göre daha küçüktür ve kandırılmaya, baştan çıkarılmaya daha 

meyillidir. Ana kaynak romanda Can eski karısını öldürmüştür, ancak uyarlama dizide 

bu duruma da yer verilmeyerek aklanması hedeflenmiştir. 

Uyarlama dizide Can Manay, eski sevgilisi Billur‟u bile mecbur kaldığı için 

öldürmektedir; Billur, Can Manay‟ın yüzünü estetikle düzelttirmesi teklifini kabul 

etmeyerek ve Özge ile işbirliği yapıp onun Duru‟yu kaybetmesini sağlayacak plana alet 

olarak ölümü tercih etmiş gibi sunulmaktadır. Bu nedenle aslında uyarlama dizide yer 

alan Can karakteri içimizden biri olarak kabul edebileceğimiz özelliklere sahiptir. 

Uyarlama dizide diğer insanların da çok zor durumda kaldıklarında Can Manay ile 

benzer hatalar yapabileceği ihtimali kurulmuştur ve bunun sağlanabilmesi için suçun 

büyük bir bölümü Eti‟nin üzerine yıkılmıştır. Üstelik Eti babası tarafından çocuk yaşta 

ve masumken tacize uğramasına ve bu durum tıpkı Can Manay‟ın hatalarının geçmişte 

ailesinin yaptıkları ile gerekçelendirilmesindeki gibi Eti‟nin de yetişkinken yaptığı 

hatalar ile ilişkilendirilmesine fırsat sunmasına rağmen Can Manay‟ın aklandığı gibi 

aklan(dırıl)maz ve neticesinde yaptığı kötülüklerin bedelini hayatı ile öder. Eti karakteri 

dizide tıpkı kendi çocuğunu ölümüne sebep olduğu gibi; aynı biçimde bir jilet kullanıp 

kendisini kilitleyerek intihar ederek suçunun –hem kendi oğlunu öldürme hem de Can 

Manay‟ı tedavisi bitmediği halde hastaneden çıkarıp adını değiştirerek ona yeni bir 

hayat yarattığından dolayı onun diğer insanlara zarar verme, kötülük yapmasını teşvik 

etme suçunun- bedelini öder. Üstelik babasının tecavüzü sonucu olan bu çocuğu 

istememesinin aslında bir yerde haklı bir neden olarak sayılabilecek olmasına ilişkin 

herhangi bir unsura yer verilmez. Bu da erkek egemen ideolojinin bir yansıması olarak 
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yorumlanabilir ve egemen zihniyetin hâkim olduğu popüler kültür ürünlerindeki 

yansıtılan kadın imajını anlamlandırmak açısından da önemlidir. 

Özge karakteri romanda ilk başta Can Manay‟a hayranken ve onun popüler 

kültürü iyi bir amaç için kullandığını düşünürken; romanın sonunda Can Manay 

hakkında yanıldığını ve onun kötü birisi olduğunu kabul etmektedir. Özellikle popüler 

kültürü iyi bir amaç için kullanma ihtimalinin varlığı roman yazarı Azra Kohen‟in 

popüler kültüre ve onun ürünlerine bakış açısını yansıttığı için önemlidir. Çünkü kendisi 

de popüler kültürü kitlelere ulaşmak için etkili bir araç ve onlara doğruyu anlatmak, 

kötüyü fark ettirmek gibi iyi bir amaç için kullandığını iddia etmektedir. Özge‟nin Can 

Manay hakkındaki fikirleri uyarlama dizide tam tersi bir biçimdedir; Özge ilk başta Can 

Manay‟ın kötü biri olduğunu düşünürken uyarlama dizinin sonunda Can Manay 

hakkında yanıldığını ve ona haksızlık ettiğini düşünmektedir. Yani, Özge‟nin Can 

Manay hakkındaki fikirleri bile uyarlama dizide ana kaynak romandakinin tam tersine 

dönüştürülmüştür. Dizinin sonunda Can‟ın gerçekten akıl hastanesinden kurtulup 

kurtulmamasının muallakta kalması ve eğer akıl hastanesinden çıktıysa bir şekilde 

kurban ve mağdur olarak lanse edilmesi; Özge‟nin dergiye gönderdiği yazının 

başlığından da anlaşılabileceği gibi, izleyiciyi Can‟ın aslında suçsuz olduğu hakkında 

düşünmeye zorlamaktadır. Dizide romandan farklı olarak aslında Can Manay‟ın 

Duru‟yu değil, Duru‟nun Can Manay‟ı kurban olarak seçtiğini ve asıl avcının Duru 

olduğunu vurgulamaktadır. Bu farklılık da yine erkek olanın aklanmasına; üstelik 

kadının suçlanmasına yol açarak içerisinde örtük bir biçimde mevcut düzene ilişkin 

mesajlar barındırmaktadır. Bu mesaj direk olarak dizide iletilmese de; Can Manay her 

ne kadar birçok kötülük yapmışsa bile bunları dizide aşkı için, gerçekten sevdiği ve 

annesi onu bıraktığından dolayı sahip olma arzusu duyduğu için yapmıştır, şeklinde 

izleyicinin hak vermesine yönelik unsurlara yer verilerek örtük bir biçimde 

sağlanmaktadır. Yani, aslında uyarlama dizide Can Manay‟ın Duru‟ya duyduğu sevgi 
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aracılığıyla masalsı aşk anlatımının ardında gizlenen erkek egemen toplum yapısına ait 

egemen ideolojiyi yansıtma çabası söz konusudur. Ataerkil dünya düzeni ve erkek 

egemen toplum yapısının erkeğin her türlü hatasını ve kötülüğünü örtme ya da 

gerekçelendirme çabası uyarlama dizide de kendisini göstermektedir. Oysa romanda 

Can Manay‟ın annesi tarafından terk edildiğine dair herhangi bir unsura yer 

verilmemekte, Can sevgi dolu ya da âşık bir adam olarak da sunulmamaktadır. Can 

Manay karakteri yalnızca psikolojik olarak hastadır ve söz konusu hastalığı herhangi bir 

haklılaştırıcı neden ile gerekçelendirilmemektedir. Kısacası, egemen ideoloji 

çerçevesinde ana kaynağından farklılaş(tırıl)an uyarlama dizide mağdur ve masum 

olarak sunulmak, aklanmak ve affedilmek için erkek olmak yeterli olmaktadır. Aynı 

zamanda uyarlama dizide yer alan Can Manay ile Duru ilişkisi romanda olduğu 

halinden başka bir biçimde sunulmaktadır ve bu farklılık da yine ataerkil dünya 

düzenine hizmet etmek için bulunmaktadır. Örneğin, uyarlama dizide Can Manay ile 

Duru ilişkisinde Duru karakteri Can Manay‟ın ona karşı hislerinden şüphelenmeye 

başladığı andan kendisinden hoşlandığına emin olduğu ana ve sonrasına kadar onun 

bulunduğu ortamlarda defalarca bulunmaktadır. Oysa romanda Duru karakteri, Can 

Manay ile aynı ortamda bulunmamaya özen göstermektedir. Uyarlama dizide ise, Duru 

karakteri zorda kaldığında ya da başı derde girdiğinde Can Manay‟dan yardım isteyerek, 

onu defalarca yanına çağırarak ve hatta onunla öpüşerek bir yerde Can Manay‟a karşı 

hisleri olduğu vurgulanarak onun aklını karıştırdığına yönelik yorumu yapılmaya uygun 

bir olay örgüsü oluşturulmaktadır. Ancak romanda Duru, Can Manay‟ı reddetme 

konusunda son derece nettir. Uyarlama dizi ile roman arasındaki söz konusu farklılık 

romanda yer alan Can Manay‟ın psikolojik rahatsızlığı çerçevesinde şekillenen 

saplantılı ve tehlikeli aşkının uyarlama dizide aklanmasına yol açarken; romanda erkeğe 

yönelik bu biçimde bir haklılaştırma ve masumlaştırma çabasına yer yoktur. Ataerkil 

dünya düzenine uygun olarak farklılaştırılan roman uyarlaması internet dizisinde son 
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bölümde Can Manay karakteri ana kaynak romandan farklı olarak hayallerinde de olsa 

Duru‟ya kavuşurken; Duru karakteri baş dansçı olma hayalinden vazgeçtirilir ve 

dolayısıyla Duru‟nun hayalleri hiçbir zaman gerçekleşemez. 

Dramatik etkiyi artırabilmek ve bir popüler kültür ürünü olarak uyarlama dizinin 

izlenilirliğini garantiye alabilmek için uyarlama dizide Can Manay ile Duru 

karakterlerinin romanda olduğundan daha fazla bir araya getirilme çabası son derece 

anlaşılabilirdir. Ancak bahsi geçen farklılık olayı başka boyutlara taşımakta ve kadın 

karakterin erkek karakteri kandırdığı ve/veya aklını karıştırdığı gibi yorumlar 

yapılmasına açık kapı bırakarak ana kaynak romanın aksine söz konusu durumdaki 

suçlunun kadın karakter olduğunu iddia etmeye varacak biçimde bir uyarlama 

farklılığına neden olmaktadır. Yine ana kaynak romanın aksine uyarlama dizide 

Duru‟nun kurban olarak Can Manay‟ı seçmiş olduğunun vurgulanması hususundaki 

farklılık da aynı amaca hizmet etmektedir. 

Uyarlama dizide ceza çeken tek erkek popüler kültür karşıtı olduğu vurgulanan 

ve egemen sistemin unsurlarını ve işleyişini sürekli olarak eleştiren Deniz karakteridir. 

Deniz, Duru‟dan ayrı düşerek, Duru‟nun aşkından mahrum kalarak cezalandırılmaktadır 

ve dizide cezalandırılan tek erkek olmasını popüler kültür ve egemen sistem karşıtı 

olmasına borçludur. Deniz karakteri; televizyon izlemez, müziğin temsili ve sunumu 

konusunda daha duyarlıdır, dolayısıyla da egemen sistem savunucusu bir popüler kültür 

ürünü olan dizide Deniz‟in kazanmasına izin verilmeyeceği tahmin edilebilirdir. Aynı 

zamanda uyarlama dizide yer alan Deniz karakteri; anlayışlı ve şiddet eğilimi olmayan 

bir âşık rolünü üstlenmektedir. Erkek egemen toplum yapısı ve ataerkil dünya düzeninin 

öngördüğü erkek davranışına uygun olmayan Deniz karakteri egemen sistemin hâkim 

olduğu uyarlama dizide her anlamda kaybetmeye mahkûmdur. Haliyle dizide Duru 

anlayışlı ve şiddet eğilimleri olmayan Deniz yerine, tam tersi özelliklere sahip ve bu 
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anlamda da erkek egemen toplum yapısının iyi bir temsilcisi olan Can Manay‟ı tercih 

etmektedir. Böylelikle aslında izleyicilere erkek karakterlere yönelik toplumsal 

kabullerin de bu biçimde olduğu yönünde bir mesaj verilmekte ve anlayışlı olanın ve 

şiddet eğilimli olmayanın değil, diğerinin tercih edileceği ima edilmektedir. Ancak her 

ne kadar egemen sistemi eleştirdiği için uyarlama dizide kaybeden tek erkek karakter 

olsa da kendi sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için öncelikli amacı ataerkil dünya 

düzeninin hâkim olduğu topluma bu düzenin sürdürülmesi yönünde mesajlar iletmek 

olan medyada yer alan yapımının bir erkek karaktere karşı bu denli acımasız olmayacağı 

da açıktır. Bu nedenle Deniz karakteri romanda olduğu gibi sevdiği kadın tarafından 

terk edildikten sonra sefil bir hayat sürdürmez, çünkü bir kadının bir erkeğin hayatında 

bu denli etkili olması erkek egemen toplum yapısına aykırıdır. Bundan dolayı da 

uyarlama dizide Deniz karakteri; onu unutamayan eski sevgilisi Alara, ondan hoşlanan 

öğrencisi Ada ve çalışma arkadaşı Ece ile onu her şeye rağmen Nilay tarafından ana 

kaynak romandan farklı olarak sırf bir erkek olduğu için yüceltilmektedir. Aynı 

zamanda ana kaynak romanda olduğu gibi uyarlama dizide Deniz‟in etrafında dönen her 

şeyden bir haber olmasına da müsaade edilmemektedir. Romanda Duru‟nun nerede 

olduğunu bilmeyen, her yerde onu arayan ve kendisini terk ettiğini dahi tesadüfen 

magazin programında Can Manay ile onu el ele gördüğünde anlayan ve Duru‟nun neden 

böyle bir şey yaptığı hakkında en ufak bir fikir olmayan Deniz karakteri uyarlama 

dizide her şeyin farkındadır. Uyarlama dizide Duru‟nun tüm bu olanları kendisi 

öğrenmeden anlatmamasına ve dans gösterisi öncesi Can Manay‟dan gelen tüyü 

almasına sinirlenerek aslında kendisi Duru‟yu bırakır. Bu farklılık aslında bir yandan da 

Deniz‟in Duru‟ya yönelik tepkisini ve Deniz‟i haklılaştırma çabasını da içermektedir. 

Çünkü romanda bir okuyucu olarak etrafında olanlardan haberi olmayan ve sevdiği 

kadını yalnız bırakan Deniz‟e daha fazla öfkelenir ve daha az haklı buluruz. Egemen 

sistemin hâkim olduğu yapımlarda kaybetmek, suçlanmak ve ceza çekmek için sistemin 
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onadığı kişilik özelliklerinin dışında olmanın yanı sıra, sadece kadın olmak da yeterlidir. 

Üstelik dizide iletilen mesaj tamamen erkek egemen zihniyet çerçevesinde 

oluşturulduğu için dizide yer alan erkek karakterlerin tamamı âşık oldukları kadınlar 

için tüm yaşamlarını, olanaklarını ve güçlerini feda etmeye hazırlardır. Bu fedakârlığa 

karşılık kadın karakterlerden edilgen olmaları, kendi ayakları üzerinde durmaya 

çalışmak ya da kendi başlarına mücadele etmek gibi çocuksu amaçlardan vazgeçmeleri 

ve kendisini isteyen erkeğin gücüne sığınmaları beklenmektedir. Buna örüntüye 

başlangıçta karşı çıkan, tam tersi bir davranış sergileyen kadın karakterler mutsuz olarak 

sunularak cezalandırılmakta ve bu yolla uyarlama dizide egemen sisteme karşı 

mücadele edenlerin ya da egemen sistemin söylemlerinin aksi yönünde davranan kadın 

karakterlerin başına ne türden kötülükler gelebileceği yansıtılmaktadır.  

Uyarlama dizide ataerkil dünya düzeni ve erkek egemen toplum yapısına uygun 

olarak kadın karakterlerden birtakım fedakârlıklar beklenmekte ya da kendilerini seven 

erkek karakterlere minnet duymalarına yönelik de bir beklenti içerisine girilmektedir. 

Oysa romanda kadın karakterler kendisini seven veya yardım eden erkeklerin aşkına 

karşılık vermek zorunda değillerdir. Örneğin, uyarlama dizide Göksel, Ada onu 

istemediğini defalarca belirtse de onun başkasına âşık olduğunu bilse de ondan asla 

vazgeçmez ve sürekli olarak onun peşinden koşar. Bu azminin karşılığı olarak da Ada 

ile birlikte olmayı hak eder. Ancak romanda kadın karakterler pes etmeden peşinde 

koşan, sürekli ısrar eden erkek karakterlerin aşkına karşılık vermeme özgürlüğüne 

sahiptirler. Rahatsız verici olarak değerlendirilebilecek bu durumu romantik bulmak ya 

da tutkulu aşk olarak yorumlamak zorunda da değillerdir. Hatta kendilerine hiçbir 

yardımı dokunmayan ve daha yeni tanıştığı bir erkek ile birlikte olma özgürlüğüne de 

sahiptirler. Örneğin, romanda Özge karakteri egemen sisteme yönelik mücadelesinde 

Sadık Murat Kolhan‟ın yardımlarına aşkı ile karşılık vermek zorunda olmaz. Aynı 

zamanda Sadık Murat Kolhan ondan hoşlandığını söylediğinde de ona karşılık verme 
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zorunluluğu hissetmez, aksine yeni tanıştığı Deniz karakteri ile birlikte olur. Ancak 

uyarlama dizide bu duruma da yer verilmemektedir. Söz konusu uyarlama farklılığının 

nedenlerinden biri Deniz‟in uyarlama dizide kaybeden tek erkek olarak sunulmasının 

nedeni ile aynıdır. Bir diğer nedeni ise, romanda ataerkil yapının sürekliliği 

amaçlanmadığından dolayı Sadık Murat Kolhan‟ın Özge‟ye yardım etmesi ve pişmanlık 

duyması ile yaptığı kötülüklerin bedelini ödeyeceği ya da affedileceği gibi zorlama bir 

bağıntının kurulma gerekliliği olmamasından kaynaklanmaktadır. Dizide Can Manay‟ın 

Duru‟dan beklentisi de tam olarak budur ve aynı şekilde Sadık Murat Kolhan karakteri 

de Özge‟den tek başına hareket etmemesini istemekte ve onu kendisine bağlı hale 

getirmeye çabalamaktadır. Görünürde iki erkek karakter de bunu başaramamış görünse 

de aslında dizinin sonunda Özge‟nin Sadık Murat Kolhan ile birlikte yaşaması ve 

Duru‟nun Can‟dan vazgeçmesinin ardından hayallerinden de vazgeçmesi gibi hususlar 

erkek karakterlerin zaferi olarak yorumlanabilir. Aynı zamanda romanda Duru kendi 

çabasıyla Can Manay‟ın onu önceden Deniz ile birlikte yaşadıkları evinin bahçesine 

kamera yerleştirerek gözetlediğini, her adımını takip ettiğini, manipüle ettiğini ve 

girdiği dans seçmelerinde seçilmesini engellediğini öğrendiği için terk etmektedir. 

Ancak uyarlama dizide tüm bunlar çok normal bir şeymiş gibi Can Manay‟ın kendisi 

tarafından Duru‟ya duyduğu aşk ile onu etkileyebilmek adına itiraf edilmektedir. Tüm 

gerçekleri öğrenmesine rağmen Duru, romanda olduğu gibi Can Manay‟ı terk edeceği 

yerde ondan baş dansçı olmasına yardım etmesini talep etmektedir. Roman ile uyarlama 

dizi arasındaki bu farklılık aracılığıyla yani, Duru karakterinin her iki türde farklı 

tepkiler vermesi yoluyla uyarlama dizide ataerkil dünya düzeni ve erkek egemen 

toplumsal yapı bir kez daha onanmış olur. Aynı zamanda söz konusu farklılık bir 

erkeğin kadına duymuş olduğu tutkulu aşk ile gerekçelendirilerek ataerkil sistem 

sağlamlaştırılır. Aynı zamanda ataerkil toplum yapısının sürekli olarak tekrar ettiği 

sevdiği kadının peşinden koşan ve ondan asla vazgeçmeyen erkek sunumu romanda 
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bulunmamaktadır. Romanda Can Manay karakteri kendi isteği ile Duru‟dan tamamen 

vazgeçmekte; Duru onu terk ettiğinde ise Bilge ile birlikte olarak ona sadık 

kalmamaktadır. Ancak ana kaynak romanda romantik âşık olarak inşa edilen Can 

Manay karakteri her ne olursa olsun Duru‟dan hiçbir zaman vazgeçmez. Bu farklılık da 

aslında uyarlama dizinin ataerkil toplum yapısına uygun bir biçimde dönüşümden 

geçtiğini ve bu bağlamda romandan farklılaştığını ortaya koymaktadır. 

Ana kaynak romanda başarılı ve çalışkan kadın imajının temsilcisi olarak 

yansıtılan Bilge karakterinin ise uyarlama dizide bir elbise satın alarak var olduğunu 

hissetmesi ve ana kaynak romanda olduğu gibi başkalarının onu zekâsı ve çalışkanlığı 

yerine sergilediği tüketim davranışı ve bu yolla ön plana çıkardığı feminenliği ile fark 

etmelerinin sağlanması durumu; egemen ideoloji içerimlerinde yer alan ataerkil dünya 

düzeni ve erkek egemen toplum yapısının kadınlara yönelik bakış açısının bir yansıması 

niteliğindedir. Bir elbisenin dahi kişinin varlığını ve var olduğunu hissetmesinde ve 

hissettirmesinde etkili olduğunun mesajının verilmesi bu biçimde işleyen kapitalist 

sistemin de yerini sağlamlaştırmasına katkı sağlamıştır. Dizide Bilge‟nin Can Manay‟a 

olan aşkı ile Duru‟nun sahip olduklarına sahip olamamasından dolayı duyduğu öfke 

ilişkilendirilir, oysa böyle bir gerekçe imkânsız aşk ile ilişkilendirilmeden, tek başına da 

verilebilirdi. Ancak, özellikle dizilerde tek başına politik ve ideolojik sunumun mümkün 

olmayışından kaynaklı olarak imkânsız aşk gibi ikincil bir unsura ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu durum romanda Can Manay ve Bilge ilişkisinin bu biçimde 

verilmeyişi şeklinde uyarlama dizide farklılaş(tırıl)arak erkek egemen toplum yapısına 

ait ideolojinin temsilini sağlamaya hizmet etmekte ve bu amaca uygun olarak başarılı 

kadın karakterlerin uyarlama dizide yer verilmeyerek gizlenmesi şeklinde ana kaynak 

romandan farklılaş(tırıl)maktadır. Aynı zamanda egemen sistemin devamlılığına hizmet 

eden medya yapımlarından dizilerde erkeğin aşağılanmasına ya da küçük düşmesine 

rastlamak neredeyse olanaksızdır; erkek karakterler daima güçlü sunulmaktadır. Buna 
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uygun olarak uyarlama dizinin aksine romanda Can Manay karakteri Duru tarafından 

defalarca aşağılanmakta, hor görülmekte ve küçük düşürülmektedir, uyarlama dizide ise 

Can Manay ataerkil toplum yapısına uygun bir biçimde güçlü bir karakter olarak 

yansıtılmaktadır ve bu bağlamda da bir uyarlama farklılığı olduğunu söylemek 

mümkündür. 

Ataerkil dünya düzeni ve erkek egemen toplum yapısını onayan uyarlama dizide 

ana kaynak romanın aksine güce sahip tüm unsurlar erkek karakterlerde toplanmaktadır. 

Bunlardan birisi de ekonomik güçtür ve uyarlama dizide erkek karakterler daima kadın 

karakterlerden daha fazla ekonomik imkâna sahiptir. Örneğin, dizide Özge‟den daha iyi 

ekonomik imkânlara sahip olan ve Özge her zorluk yaşadığında onun problemlerini 

çözmek için maddi olarak yanında olup ona yardımcı olan erkek karakter Sadık Murat 

Kolhan‟dır. Dizide romandan farklı olarak Özge‟yi lüks ve ultra korunaklı bir eve 

yerleştirir ve onu sürekli olarak kollar, oysa romanda Özge mücadelesinde tek başınadır. 

Duru için ise; önce annesi tarafından terk edilmenin ve bir sanatçı olarak yetişmenin 

ekonomik olarak imkânlarını bulduğu erkek karakter Deniz ve sonra da kendi 

mücadelesinde tek başına başarısız olup ve artık eskiden olduğu gibi Deniz‟in kendisine 

yardımcı olmaması nedeniyle tercih ettiği diğer güçlü karakter Can Manay karakteridir. 

Can Manay dizide Duru‟nun tüm ihtiyaçlarını karşılar ve yeri geldiğinde onu etkilemek 

ya da gösteride baş dansçı olmasını sağlamak için para kaynağı bile sağlamaktadır. Tüm 

bu unsurlar romanda olduğu halinden başkalaştırılarak/farklılaştırılarak uyarlama dizide 

sunulmuş ve bu bağlamda da ataerkil dünya düzeninin ve erkek egemen toplum 

yapısının bir yansıması olarak popüler kültür ürünü olan uyarlama internet dizisinde 

karşılık bulmuştur. Romanda Deniz ile Duru‟nun birlikte yaşadıkları ev Duru‟ya aitken, 

uyarlama dizide Deniz‟e aittir. Yine romanda Duru, dansçılık yaparak Deniz‟in ve kendi 

ihtiyaçlarını karşılarken, dizide Duru‟nun herhangi bir maddi geliri olduğuna dair bilgi 

verilmemektedir ve hatta evin tüm ihtiyaçlarını Deniz‟in karşıladığını gösterecek bir 
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olay örgüsüne yer verilmektedir. Dizide Duru‟nun gelir kaynağının nereden geldiği 

hakkında bir bilgi verilmemektedir. Duru, Deniz ile sevgiliyken Deniz‟in evinde ve 

onun imkânlarıyla hayatını sürdürmekteyken, Can Manay ile sevgili olduğu dönemde ve 

evlendikten sonra da Can Manay‟ın evinde ve onun imkânları çerçevesinde hayatını bir 

öncekine göre daha lüks ve şatafatlı bir biçimde sürdürmeye devam eder. Duru‟nun bir 

işi olsa da, -bir dans gösterisinde dansçı olarak yer almaktadır- ana kaynak romanın 

aksine buradan elde ettiği herhangi bir gelirin ya da yeterli bir gelirin olup olmadığı 

tartışmalıdır. Oysa romanda Duru, Deniz ile birlikteyken her ne kadar hükümetin yanlış 

uygulamalarından ve görevlendirmelerinden memnun kalmasa da Deniz ile kendisini 

geçindirebilmek için Devlet Opera ve Balesinin düzenlediği gösterilerde yer alarak 

maddi kazanç sağlamaktadır. Hatta romanda Deniz‟in herhangi bir maddi geliri 

olmadığı ve Duru‟nun elde ettiği gelir sayesinde hayatlarını sürdürdükleri de açıkça 

vurgulanmaktadır. Ancak bu durum ataerkil dünya düzeni ile erkek egemen toplum 

yapısına ters olduğundan dolayı uyarlama dizide tam tersi bir biçimde yer almaktadır. 

Bu uyarlama farklılığı medyada sunulan güçlü erkek imgesinin karşısında zayıf kadın 

imgesi yer alması için gerekirse uyarlama farklılığı yapıldığı ve bu yolla toplumun 

kadın ve erkeğe yönelik düşünme biçimlerinin şekillendirilebildiği ve değiştirilebildiği 

yorumunu yapmamıza olanak tanımaktadır. 

Romanda Özge ve Bilge karakterleri ilk başta zayıf ve güçsüz olarak tasvir 

edilseler de sonradan kendi emek ve çabaları ile güç sahibi olurlar, ancak uyarlama 

dizide bu durum ya hiç gerçekleşmez ya da bir erkeğin desteği ile sağlanır. Romanda 

olduğu gibi Eti karakteri, Bilge‟nin güçlenmesine yardım etmek yerine kendi 

sorunlarıyla bile mücadele edemeyerek intihar eder ve böylece uyarlama dizide bir 

kadının güçlenmesine bir kadının vesile olmasına dahi izin verilmez. Romanda Eti ile 

Bilgi iş birliği yaparak Can Manay‟ın akıl hastanesine kapatılmasında rol 

oynamaktadırlar, hatta bir süre sonra Özge de bu işbirliğine dâhil olmaktadır. İşbirliği 
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yapılmasının nedeni ise, popüler kültürde izlenirliği artırabilmek adına arkadan çevrilen 

entrikalardan ziyade Can Manay‟ın zekasının hastalığını gizleyebilecek kapasitede 

olmasından kaynaklanmaktadır. Eti ile Bilge‟nin planına göre Can Manay sahte haberler 

ile çocukları öldürdüğü için her yerde arandığına inandırılmakta ve Can Manay gerçekte 

bahsi dahi geçmeyen bu durumu inkâr ettiğinde kendi hayal dünyasında böyle bir olayı 

kurguladığı ve buna inandığı düşünülmektedir. Bu durum da doktorların Can Manay‟ın 

akıl sağlığının yerinde olmadığı kanısına varmasına sebebiyet vermektedir. Can Manay 

kendisine kurulmuş komplonun farkına varıp akıl hastanesinden çıkabilmek için plan 

yapmaya çalıştığında ise Özge ile karşı karşıya kalır. Can Manay‟ın iyileşmeden akıl 

hastanesinden taburcu olabilmesi konusunda ona yardımcı olan hastane çalışanı ve ekibi 

ise ifşa olmuştur ve Özge tarafından yeni bir hastane ekibi kurulacaktır. Böylece 

uyarlama dizide olduğu gibi romanda Can Manay‟ın iyileşmeden taburcu olmasına izin 

verilmeyeceği son derece açık bir biçimde ortaya çıkmış olur. Oysa uyarlama dizide 

Can Manay idealist olarak sunulan Bilge tarafından tedavisi tamamlanmadan ve 

iyileşmeden akıl hastanesinden taburcu edilmekte ve bu durum egemen sistemin ve 

toplumsal düzenin olduğu haliyle sürdürülmekte olduğuna dair bir mesaj içermektedir. 

Oysa romanda bunun tam tersi bir biçimde özellikle de kadın karakterler tarafından 

sürüp gitmekte olan toplumsal düzenin ve sürekli üstü kapatılan egemen sistemin 

olduğu haliyle sürdürülmeyeceği birçok şeyin değiştiği mesajı bulunmaktadır. Bu 

düzenin devamlılığının engellenmesinde kadınların rol oynaması ataerkil dünya düzeni 

ve erkek egemen toplum yapısının çöküşü ile ilgili unsurları içerisinde barındırmakla 

beraber genel olarak bakıldığında egemen sistemin işleyişinin de zedelendiğini 

söylemek mümkündür. Üstelik romanda Can Manay‟ın akıl hastanesine kapatılmasında 

aktif rol oynayan Bilge iken; uyarlama dizide onun iyileşmeden taburcu olmasında rol 

oynamaktadır. Roman ile uyarlama dizideki olay örgüsünde yer alan bu tezatlıkların 

tamamen birbirine zıt bir biçimde yerleştirilmiş olması dahi tek başına roman ile 
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uyarlama dizinin bambaşka ideolojileri içerisinde barındırdığını ortaya koymaktadır. 

Aynı zamanda romanda akıl hastanesinde anlattığı hikâye ile Can Manay‟ın kendi 

potansiyelini kavramasını ve yine kendinin iyi bir versiyonu olduğunu hatırlatmasını 

sağlayan adam bile Can Manay‟ın kötü biri olduğunun bilincine varmasında ve iyileşme 

adımı atmasında uyarlama dizideki Bilge‟den daha etkilidir. Ancak yine de tek başına 

bir şeylerin farkına varması ve yaptığı kötülüklerden pişmanlık duyması bir hastanın 

akıl hastanesinden çıkarılmasında yeterli değildir, bu nedenle de romanda Can Manay 

tüm bunlara rağmen taburcu olamayacaktır. Oysa erkek egemen toplum yapısı ile 

ataerkil dünya düzeninin onandığı uyarlama dizide Can Manay‟ın hatalarını ve 

kötülüklerini fark etmek bir yana suçlu olduğu bile muammadır. Bunun için erkek 

olması ve egemen sistemin devamlılığına hizmet etmiş olması tek başına yeterlidir. 

Uyarlama dizide romanda olduğu gibi kadın karakterlerin birlikte hareket ederek 

bir erkek karakteri alt etmelerine yer verilmediği gibi bunun tam aksine bir kadın 

karakterin her şeyi bilmesine rağmen bir diğer kadın karakterin arkasından iş çevirmesi 

ve bir erkek karakter ile iş birliği yapması gibi durumlar bulunmaktadır. Örneğin, 

Ceyhan Hoca karakteri Can Manay‟ın Duru‟yu manipüle etmesine müsaade ederek 

Duru‟yu müzikalin kadrosuna almadığı gibi Can Manay tarafndan stüdyoya gizli 

kamera yerleştirilmesine müsaade ederek Duru‟nun her adımının takip edilmesine de 

göz yummaktadır. Böylelikle, ana kaynak romanda olduğu gibi uyarlama dizide kadın 

dayanışmasına yer vermek şöyle dursun, kadın karakterler birbirlerinin kuyusunu 

kazmakta ve tam tersi bir biçimde erkek karakterler ile iş birliği yapmaktadırlar. 

Romanda yer almayan ama dizide yer verilen karakter Deniz‟in Duru ile 

ayrıldıktan sonra çıktığı gezide Roma‟da tanıştığı arkadaşı Nilay‟dır. Nilay, Deniz‟in 

Duru‟yu hala sevdiğini bilse de Deniz‟i sevmeye, ona iyi davranmaya ve bir kadın 

olarak fedakârlığa devam etmektedir. Böylelikle popüler kültür ürünlerinde yer alan ve 
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bir çok biçimde topluma dayatılan ve toplum tarafından mevcut toplumsal düzendeki 

tekrarlar aracılığıyla zaman içerisinde içselleştirilmiş kadın tasvirine uygun bir profil 

çizilmekte veya var olan kadın profili tekrarlanarak toplumun kanıksaması 

sağlanmaktadır. 

Romandan farklı olarak uyarlama dizide kadına yönelik şiddetin cezasız kalması 

durumu da ataerkil toplum yapısının göstergelerinden birisi olarak yorumlanabilir. 

Sadık Murat Kolhan karakterinin karısına uyguladığı ve intiharına sebep olduğu 

psikolojik şiddetin cezasız kalması ve hatta egemen sisteme karşı mücadele eden Özge 

ile aşk yaşamaya başlayarak bir nevi ödüllendirilmesi durumu buna örnek olarak 

gösterilebilir. Can Manay karakterinin önce eski sevgilisi Billur, sonra da karısı Duru‟ya 

uyguladığı her türlü şiddetin cezasız kalması ve hatta Can Manay‟ın başından beri 

ataerkil dünya düzeni, erkek egemen toplum yapısı ve mevcut toplumsal düzene karşı 

mücadele etmeye ant içmiş Özge karakteri tarafından mağdur ilan edilmesi ile 

aklanması bu duruma örnek gösterilebilir. Erkekten erkeğe şiddet ise Can Manay ile 

Deniz arasında Duru için gerçekleşmekte, Can Manay Sadık Murat Kolhan karakterleri 

arasında itibar ve üstünlük kurma gerekçeleri ile gerçekleşmektedir. Romanda yer 

almayan bu tip unsurlara uyarlama dizide yer verilmesi de mevcut toplumsal düzen 

içerisinde kadın uğruna kavga etmeyi ve iki erkek arasında üstünlük kurma gayesi ile 

şiddet uygulamayı meşrulaştırmaktadır. Hâlihazırda dizide sunulduğu biçimde bir 

dünyada yaşayan izleyiciler dizilerde sunulanı yadırgamazlar. Çünkü zaten dizide 

sunulanın büyük bir kısmı yaşadıkları dünya ve toplumsal düzen içerisinde yer 

almaktadır, diğer kısmının büyük çoğunluğu da önceden izlemiş oldukları programlar 

ya da içerisinde bulundukları çevre tarafından –gerek okul, gerekse de iş yeri gibi 

toplumsal kurumlar aracılığıyla- önceden iletilmiştir. Aynı zamanda, söz konusu 

uyarlama dizide kadın karakterlerin er ya da geç bir erkeğin himayesine girdiğine ve 

başta çoğunlukla erkeğin yardımıyla sisteme karşı mücadele ederken değil, mücadele 
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etmeyi bıraktıkları anda mutlu olmalarına dair aktarılan mesajlar, var olan dünyanın en 

iyisi olduğu ve değiştirilmesine gerek olmadığı yargısını güçlendirmektedir. 

Romanda yer almadığı halde uyarlama dizide yer bulan ve bu sayede ataerkil 

dünya düzeni ve erkek egemen toplum yapısının devamlılığına hizmet eden bir diğer 

unsur da kadınlar arasındaki yarıştır. Bu yarış kimi zaman bariz bir biçimde ataerkil 

dünya düzeni ve erkek toplum yapısını gözler önüne sermekte ve direkt olarak erkeklere 

yönelik bir yarış halinde kendisini göstermektedir. Her ne kadar toplumsal olarak kadın 

ve erkek eşit konumda görünse de uyarlama dizide iki kadın karakterin bir erkek için 

yarışı bulunmaktadır. Dizide bu durum Duru-Ece, Duru-Bilge, Duru-Ada, Duru-Nilay 

karakterleri arasındaki yer almaktadır. Kimi zaman da iki kadın arasındaki yarış direkt 

olarak bir erkeğe yöneltilmese de herhangi bir şey için yarışları sürekli olarak varlığını 

korumaktadır. Romanda böyle bir durum olmamasına rağmen uyarlama dizide Duru-

Ceren, Duru-Ece karakterleri arasında baş dansçılık yarışı vardır. Bu durum da 

uyarlama farklılığına neden olan unsurlardan birisidir ve söz konusu uyarlama farklılığı 

ataerkil dünya düzeninin ve erkek egemen toplum yapısının sürdürülmesine ve 

devamlılığına hizmet ederek egemen sistemi daimi kılmayı amaçlamaktadır. 

Romandan farklı olarak uyarlama dizide Can Manay tarafından Duru 

karakterinin bacağı kırıkmış gibi bir plan kurulması ve Duru‟nun bu durumdan kaynaklı 

olarak kendisini bakıma muhtaç hissetmesinin sağlanması durumudur. Bu uyarlama 

farklılığı ile amaç; bir erkek ne kadar tehlikeli olursa olsun kadın için fedakârlık 

yapıyorsa; bu onun hem kadın tarafından hem de söz konusu kadın karakter ile özdeşlik 

kurması muhtemel izleyiciler, yani toplum tarafından affedilmesinde yeterlidir, mesajını 

iletmektir. Zaten uyarlama dizide Duru‟nun bacağının kırık olduğunu ve tedaviye 

muhtaç olduğunu düşündüğünde Can‟ın yanında kalmaya gönüllü olması da bu durumu 

kanıtlamaktadır. Aynı zamanda romandan farklı olarak uyarlama dizide Duru‟nun baş 
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dansçı olabilmek için kendi başına çabalamak yerine Can Manay‟ın maddi destek 

sağlayarak dans ekibinin sponsoru olmasına yönelik beklentiye girmesi durumu; yine 

kadının ne kadar başarılı ve yetenekli olursa olsun istediğini elde edebilmek için bir 

erkekten yardım alması gerektiği mesajını aktarmaktadır. 

Romanda ataerkil dünya düzeni ile erkek egemen toplum yapısına itiraz eden, 

başkaldıran kadınlar bile dizide bir şekilde düzeni aşamamakta, karşı çıkamamakta ve 

mevcut düzene ayak uydurmak zorunda kalmaktadırlar. Romanda Özge tarafından 

foyası meydana çıkarılan Can Manay bile uyarlama dizide hayatına dair her şeyi kendisi 

itiraf eder, yani dizide bir kadının bir erkeği bu kapsamda yenmesine dahi izin verilmez 

ve erkek ancak erkek karakter kendisi öyle olmasını istediği için kendi elleri ile 

kendisini yok eder. Örneğin, Can Manay‟ın gizli bir biçimde akıl hastanesinde tedavi 

gördüğü Özge tarafından bilinmesine rağmen bu bilgi Özge tarafından değil Can 

Manay‟ın bizzat kendisi tarafından topluma açıklanmaktadır. Aynı zamanda yine dizide 

Özge karakteri Can Manay‟ın sırlarını bildiğinden dolayı Can Manay tarafından iş 

bulmasına engel olunduğu, şiddet gördüğü ve hatta öldürülmeye çalışıldığı için Can 

Manay‟ın saygınlığını ve itibarını kendi elleri ile bitireceğine ant içmesine rağmen bu 

intikam dahi Özge‟ye aldırılmamaktadır. Aksine Can Manay başka birçok seçeneği 

olmasına rağmen sırf Duru onu terk ettiği için hayatın bir anlamı kalmadığını düşünerek 

saygınlığından, itibarından ve ününden kendi isteği ile vazgeçmektedir. Bunun yanı sıra, 

uyarlama dizide Bilge‟nin romandan farklı olarak Can Manay‟a en başından beri aşık 

oluşu, romanda Murat‟a aşık olan ve Can Manay‟ı tuzağa düşürmek için entrika çeviren 

Bilge karakteriyle tezatlık oluşturmaktadır. Bu durum da uyarlama yapılırken mevcut 

toplumsal düzenin sürdürülmesine tehdit olarak görüldüğü için erkekleri alt eden kadın 

karakterlerin dizilerde gösterilmediği ve egemen sisteme uyum sağlayacak şekilde 

düzenlendiği yorumunu yapmamıza olanak tanımaktadır. Bu durum bir taraftan da 

egemen sistemin devamlılığına tehdit içerdiği gerekçesi ile romanda yer alan ideolojik 
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ve politik problemlere uyarlama dizide yer verilmemesi ve bu hususun da uyarlama 

farklılığına neden olması ile sonuçlanmaktadır. 

Ana kaynak roman ile uyarlama dizi arasındaki farklılıklar; egemen sistemin 

onadığı ataerkil dünya düzeninin ve erkek egemen toplumsal yapının işleyişinin 

devamlılığını sağlayacak unsurlara yer verilmesinden kaynaklanan ve ana kaynak 

romanda ataerkil dünya düzenini ve erkek egemen toplum yapısının sürdürülebilirliğini 

tehdit eden unsurların uyarlama yapılırken değiştirilmesinin ve/veya 

farklılaştırılmasının yarattığı farklılıklar olarak kategorilendirilebilir. 

 

4.5. Bedene Yönelik Temsiller Kapsamındaki 

Farklılıklar 

Genel olarak bakıldığında, romanda da uyarlama dizide olduğu gibi kadın ve 

erkek bedeninin egemen sistemin idealize ettiği temsiller kapsamında şekillendiği 

görülmektedir. Bu durum ana kaynak romanda âşık olunan kadının her zaman güzel ve 

çekici olması ile ilişkilendirilirken, sevilmeyen kadının rahatsız edici boyutlarda çirkin 

olması ya da erkek veya kadın tarafından orantısız fiziksel özellikleri nedeniyle 

beğenilmemesi şeklinde karşılık bulmaktadır. Örneğin, Can Manay‟ın romanda sıska 

olarak tarif ediliyor oluşu ile uyarlama dizide daha karakteristik tasviri arasındaki 

tezatlık aslında Duru‟nun dizideki ve romandaki seçimlerinin kaynağındaki farklılıklar 

ile ilgilidir. Duru romanda Can Manay‟ı gerçekten sevmez, sadece onun kendisine olan 

tutkusuna hayran kalır ve Can Manay‟ı hedeflerine ulaşmak için onu kullanır; bu 

nedenle de Can Manay‟ın romanda karizmatik ya da sportif olmasına gerek 

duyulmamaktadır. Uyarlama dizide ise Duru, Can Manay‟ı gerçekten sever ve bu durum 

dizideki Can‟ın karizmatik ve sportif olmasını gerekli kılmaktadır. Çünkü bir kadının 
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beğenisini ya da sevgisini kazanabilmek için bu özelliklere sahip olmak gerekli 

görülmektedir. Dizide yer alan ve Can Manay‟a hayran olan kadın karakterlerden biri 

olan Ceren de Can Manay‟ın karizmatik oluşunu sık sık vurgulamaktadır. Kısacası, 

beğeni ve sevgi kazanabilmenin ön koşulu mevcut sistemin idealize ettiği erkek 

kategorisinde yer alabilmekten geçmektedir. Bu durum kadın bedenine ilişkin 

durumlarda da aynı biçimdedir. Örneğin, romanda ve dizide sevdiği kişi tarafından 

sevgiye layık bulunmayan Ada karakteri, ana kaynak romanda güzel ve çekici olarak 

tasvir edilmediği gibi uyarlama dizide de bu kalıbın dışına çıka(rıl)maz. Popüler kültür 

ürünü olan roman okuyucularına; uyarlama dizi de izleyicilerine kadın ve erkek 

bedenine yönelik temsillere ilişkin hususu normalize etmek için bu tip unsurlara yer 

vermektedir ve bu bağlamda birbirlerinden farklılaşmamaktadırlar. 

 

4.6. Toplumsal Cinsiyet Kapsamındaki Farklılıklar 

Toplumsal olarak ötekileştirme ve dışlanma kavramaları etrafında uyarlama 

dizide romanın aksine Özge karakterine toplumsal düzlemde üst sınıfta yer alan 

milletvekilliği görevinin verilmeyişi onun eşcinsel oluşundan kaynaklı olarak örtük bir 

biçimde ötekileştirilmesi ve dışlanmasının göstergesi olarak değerlendirilebilir. Aynı 

zamanda Özge karakterinin dizinin sonunda bir erkek karakter ile birlikte ol(durul)arak 

eşcinsel tercihini(n) değiştir(il)mesi durumu da yine örtük bir biçimde toplumsal olarak 

doğru olanı tercih ettiği mesajını vermektedir. Romanda cinsiyete yönelik toplumsal 

genel kabuller gözetilmeden yaklaşılan bu konuya egemen sistemi onaylamak ve 

sürdürmek ile yükümlü uyarlama dizide toplumsal genel kabuller gözetilerek 

yaklaşılmıştır. Dizide Özge karakteri sonunda doğru yolu bulmakta ve Sadık Murat 

Kolhan ile birlikte olmaktadır. Bu durum izleyiciye uyarlama dizide Sadık Murat 

Kolhan bir cani dahi olsa ya da kötü şeyler de yapsa; Özge karakterinin cinsel tercihini 
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bir kadından yana kullanmasından daha kötü olamayacağı şeklinde yansıtılmaktadır. 

Ama popüler kültür ürünü ve egemen sistem savunucusu olan uyarlama dizide bu tip 

unsurlar mevcut sisteme ve bu sistemin yaratmış olduğu düzene aykırı olarak görüldüğü 

için yer verilmemekte ve böylelikle toplumun da söz konusu dizi aracılığıyla toplumsal 

cinsiyete ilişkin rol ve normları öğrenmesi ve/veya pekiştirmesi hedeflenmektedir. 

Özge‟nin romanda olduğu gibi uyarlama dizide milletvekili olmamasının altında 

yatan neden de budur; sonuç itibariyle ataerkil dünya düzenin hakim olduğu egemen 

sistem içerisinde bir kadının toplumu yönlendirmesi ve toplumun düzenine ilişkin 

fikirler alması düşünülemez. Kısacası, Özge karakteri romanda mevcut toplumsal 

düzene karşıt fikirlere sahip olduğu için uyarlama dizide romanda olduğu gibi 

milletvekili olarak bu fikirleri aktarması göze alınamaz. Aynı zamanda Özge‟nin 

eşcinsel olma gerekçesinin ana kaynak romanda bulunmayan bir biçimde uyarlama 

dizide babasının annesini aldatması ve gayrimeşru çocuklarının olmasına bağlanması 

durumu; eşcinsel olmanın mutlaka olağandışı bir nedeni olması gerektiği ve bir 

rahatsızlıkmış/hastalıkmış gibi sunulması yoluyla gerçekleştirilmektedir. Mevcut 

sistemin devamlılığı için toplumsal düzene uyum sağlamak önemlidir. Bu nedenle de 

mevcut sistemin devamlılığını zedeleyecek mevcut toplumsal düzene aykırı olan 

unsurlar ve farklılıklar egemen ideolojinin savunucusu ve yansıtıcısı olarak işlev gören 

popüler kültür ürünü dizilerde dışlanmaktadır. 

Uyarlama dizide Sadık Murat Kolhan‟ın Özge‟nin erkek arkadaşı olduğunu 

zannedip kıskanırken bir kadınla birliktelik yaşadığını öğrenince kıskançlık duygusu 

yerini önemsememeye bırakır, hatta durumu komik bile bulur. Uyarlama dizide eşcinsel 

ilişkiye dair bu sunum biçimi aslında kadın ile kadın arasındaki birlikteliğe yönelik 

toplumsal bakış açısını yansıtmakta ve pekiştirmektedir. Oysa, ana kaynak romanda 

Sadık Murat Kolhan karakteri Özge ile bir kadının ilişkisi olduğunu öğrendiği anda 
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durumu son derece önemsemekte ve kadının peşine düşmektedir. Uyarlama dizi ile ana 

kaynak roman arasında benzer konulara karşı yaklaşımdaki farklılıklar aslında birçok 

amacı da açığa çıkarmaktadır. Tez çalışmasında yer alan uyarlama dizi için bu durum 

Özge karakterinin toplumsal düzen içerisinde diğerlerinden farklı oluşu etrafında onun 

farklı olmayı seçtiği sürece verdiği mücadele ve çektiği acılar ile resmedilmektedir. 

Özge karakteri gerek cinsel yönelimindeki farklılıklar, gerekse ataerkil dünya düzeni ve 

erkek egemen toplum yapısına aykırı duruşu ile toplumun genelinden farklıdır. 

Uyarlama dizide Özge karakteri mevcut toplumsal düzene karşı savaştığı, mücadele 

ettiği süre boyunca acı çekmekte, başına türlü türlü felaketler gelmekte ve mutsuz 

olmaktadır. Özge karakteri ancak sisteme karşı savaşmayı ve mücadele etmeyi 

bıraktığında ve mevcut toplumsal düzene uygun bir biçimde karşı cinsten birisi ile 

birlikte olmaya başladığında huzura kavuşmaktadır. Oysa durum romanda tam tersi 

biçimde işlemektedir; Özge sisteme karşı mücadelesini tek başına vermekte ve 

sonucunda başarılı olmakta, üstelik milletvekili olarak elde ettiği birçok yetki ile 

alternatif ideolojiyi egemen ideolojiye karşı savunmaya devam etmektedir. Özge 

eşcinsel olsa da dizi boyunca onun hemcinsine aşkını veya hemcinsinden birisinin ona 

olan aşkını izleyemeyiz ve bu konuda sadece bir ilişkinin varlığını bilmekle yetiniriz. 

Aşk mevzusu ister karşılıklı, ister karşılıksız, ister platonik, ister imkânsız olsun, her 

zaman mevcut toplumsal düzene uygun olacak biçimde karşı cinsler arasında 

işlenmektedir. 

Toplumsal cinsiyetin yansıma biçimde yer alan farklılıkların temelinde mevcut 

toplumsal düzen ve öğretileri yer almaktadır. Dolayısıyla bir karaktere bakış açısı 

çoğunlukla söz konusu toplumsal öğretiler etrafında şekillenmektedir. Bu durumda da 

iyi olarak aktarılmak istenilen karakterlerin cinsel yönelimleri de toplumsal öğretiler ile 

uyumlu olacak biçimde değiştirilmekte ya da gerekçelendirilmekte; kötü olarak 

sunulmak istenilen karakterler de ise bu uyum göz ardı edilmekte, hatta toplumsal 
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öğretiler ile uyumsuz bir biçimde şekillenebilmektedir. Bu kapsamda, iyi olarak 

sunulmak istenilen Özge karakterinin cinsel yönelimi uyarlama dizide ana kaynak 

romandan farklı olarak gerekçelendirilerek ve kötü tecrübelere indirgenerek 

yansıtılırken; kötü olarak sunulmak istenilen Mithat Şahin karakterinde ise bu biçimde 

bir gerekçelendirmeye yer verilmemektedir. Bu durum hem cinsel yönelim farklılığının 

kötü bir şeymiş gibi algılanmasına ve mevcut toplumsal düzende yer alan toplumsal 

öğretilerin devamlılığına hizmet ederken; diğer taraftan da uyarlama farklılığına neden 

olmaktadır. Sonuç olarak, ana kaynak roman ile uyarlama dijital internet dizisi 

arasındaki farklılıklardan olan cinsel yönelim ile birlikte sunulan cinsiyet eşitsizliği 

ataerkil dünya düzeni ve erkek egemen toplum yapısının olduğu gibi mevcut toplumsal 

düzen içerisinde yer alan toplumsal öğretilerin de bir çıktısı olma özelliği taşımaktadır. 

 

4.7. Mevcut Toplumsal Düzen Kapsamındaki 

Farklılıklar 

Genel olarak toplumun büyük çoğunluğunu hedef alma amacı taşıyan diziler söz 

konusu olduğunda, ne kadar çok izleyiciye ulaşılmak isteniyorsa; yani, söz konusu dizi 

ne kadar popüler ise, o kadar az toplumsal bağlamda tepki çekecek ve/veya o kadar çok 

toplumda yer alan ortak görüye uygun konulara değinilmesi zaruridir. Uyarlama dizi 

kapsamında, romanda yer alan ve toplumun ortak görüsüne zıt hususlara yer verilmeyişi 

ve/veya değiştirilerek/farklılaştırılarak/dönüştürülerek yer verilişinin altında yatan 

nedenlerden birisi de budur. Tez çalışmasındaki romanda yer alan Can Manay ile Eti 

arasındaki cinsel birlikteliğe ve Eti ile Can Manay‟ın gayr-i meşru çocuklarına uyarlama 

internet dizisinde yer verilmeyişinin altında yatan neden de olası izleyici tepkisinden 

kaçınmaktır. Bu nedenle romanda yer alan Can Manay, Eti ilişkisini ve bu ilişkiden 
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meydana gelen çocuğu da uyarlama dizide görmeyiz. Eti ile Can Manay ilişkisi mevcut 

toplumsal düzene uygun bir biçimde uyarlama internet dizisinde anne-çocuk ilişkisi 

biçimine büründürülerek sunulmaktadır. Her ne kadar internetin özgürlükçü bir alan 

sunduğu önermesinin altına sığınılsa da, bu durum mevcut toplumsal düzene aykırıdır 

ve düzenin işleyişinin sürdürülmesine yönelik tehdittir. Bu durumu romanda yer alıp 

mevcut toplumsal düzeninin işleyişine ters düştüğü için uyarlama dizide 

değiştirilen/farklılaştırılan/dönüştürülen unsurlar ile bir tutulamaz, bu nedenle bu 

hususlar söz konusu uyarlama internet dizisinde kapsam dışıdır, yani bu unsurlara 

uyarlama yapımda yer verilmez. Sonuç olarak, roman uyarlaması yapılırken yapılan her 

değişikliğin, farklılığın, dönüşümün veya yer verilmeyen unsurların her birinin bir 

nedeni bulunmaktadır. Benzer şekilde romanda yer almadığı halde uyarlama dizide yer 

verilen unsurların da bir nedeni vardır; örneğin, romandan farklı olarak uyarlama dizide 

Can‟ın Duru‟yu gördükten sonra birlikte olduğu kadınlar sadece ona ulaşmak veya 

yakınlaşmak için araç olarak kullandığı kişilerden oluşmaktadır. Böylelikle, dizideki 

Can karakteri romandaki gibi önüne gelen her kadınla birlikte olmamakta ve bu sayede 

izler kitle tarafından Can karakteri hakkında gerçek bir âşık kanısına varılması 

kolaylaştırılmaktadır. Aynı zamanda uyarlama dizide Can‟ın birlikte olduğu kadınlardan 

Duru‟nun arkadaşı Ceren, sözde kötü kadın olarak lanse edilmektedir. Ceren için günü 

birlik ilişkilerin ya da sevgilisi olan birisi ile birlikte olmanın bir sakıncası yoktur, 

mevcut toplumsal düzene aykırı olan bu durum dizide Duru tarafından eleştirilir, 

böylelikle Ceren kötü kadın Duru iyi kadın rolüne layık olur. 

Dizi karakterlerinin tutarsız davranışları ve davranışlarını şekillendiren 

değerlerin çelişkili oluşu mevcut toplumsal düzendeki tutarsızlığın temsiline katkı 

sağlamaktadır. Çelişen değerler ve davranışlar arasındaki çatışma hali herhangi bir 

sorgulama yerine, farklı seçeneklerin olmadığı bir dünya düzenini temsil etmekte ve 

mevcut durumu sorgulamaksızın peşinen kabullenme hali söz konusu olmaktadır. Bu 
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çerçevede dizi karakterleri, post-modern dönemde kendini ve davranışlarını 

sorgulamaktan vazgeçmiş ya da önemsemeyen, uçucu ve akışkan kimliklere sahip 

bireyin özelliklerini temsil etmektedir. Bu durum da egemen sistemin onadığı mevcut 

dünya düzenini sürdürmenin olağanlığına işaret etmektedir. Dizide Duru ve Can 

Manay‟ın Instagram adlı sosyal medya platformunun yaşam biçimlerini değiştirip 

insanlara gerçek olmayan bir dünya sunduğunu savunarak yapılı bir evi olumsuz 

anlamda eleştirmelerinin ardından o evde yaşamaya başlamaları durumu buna örnek 

olarak gösterilebilir. Bu tutum hem karakterlerin savundukları ve söyledikleri ile 

uyguladıkları ve yaptıklarının birbiriyle çelişmesi durumuna hem de başka seçeneğin 

olmayışı ve bu dünya düzenine uyum sağlamaktan başka bir seçeneğin olmayışı 

çaresizliğinin vurgulanmasına örnektir. Yani, dizide Duru ve Can Manay karakterlerinin 

sistem tarafından sömürülen insanların bilincinde olup bu durumu eleştirmelerinin 

ardından eleştirdikleri yaşam biçimi sergilemekten, lüks ve şatafatlı bir hayat tarzı 

sürmekten geri durmamaları arasındaki çelişki aracılığıyla aslında izler kitleye egemen 

sistemin ve mevcut dünya düzenine karşı farklı bir alternatifin mümkün olmadığı 

mesajını iletilmektedir. 

Dizide karakterler çoğu zaman söyledikleri ya da savunduklarının aksi 

davranışlar sergileyerek hem kimlikleri ile tutarsız davranırlar hem de izleyicilere bu 

yolla mevcut durumdan farklı bir seçeneğin mümkün olmadığı mesajını vermiş olurlar. 

Aynı biçimde, daha önce de söz edilen Bilge karakterinin dizide önce tüketim 

davranışını eleştirip ardından tüketim davranışı sergileyerek kendi varlığını hissetmesi 

ve toplumsal düzlemde diğerlerine de hissettirmesi hali benzer şekilde post-modern 

insan türünün cereyanlarıdır. 

Ana kaynak romanda yer alan ve mevcut dünya düzeninin sürdürülmesini ve 

sürekliliğini tehdit eden unsurlara uyarlama dizide yer verilmemesi şeklinde işleyen 
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uyarlama biçimi izleyicinin olası anlamlandırmasının bir üst güç tarafından 

şekillendirilmiş ve düzenlenmiş olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu durum da 

hegemonyanın toplumun büyük çoğunluğunu etkileme gücüne ilişkin çok şey ifade 

etmektedir. Dizide mevcut toplumsal düzenin mutlak doğru olarak sunulması ve bu 

kapsamda romanın toplumsal düzene karşıt olan ideolojisine ve eleştirdiği kısımlara 

uyarlama dizide yer verilmemesi durumu; ana kaynak roman ile uyarlama diziyi 

birbirlerinden ayırmakta ve bu ayrım yine bir uyarlama farklılığına neden olmaktadır. 

Yasak aşk, içinde bulunulan toplumun norm ve değerlerine uymayan ve 

dolayısıyla da mevcut toplumsal düzene yönelik aykırılık/ayrıksılık içeren bir ilişki 

türüdür. Toplumsal düzen içerisinde aşkın toplumsal değerlere uygun olup olmadığına 

taraflardan birinin evli veya başka bir kişiyle ilişkisi olması gibi sebepler çerçevesinde 

kara verilmektedir. Ancak dizi filmlerde kendisine yer bulan bu durum mevcut 

toplumsal düzenin sürdürülmesine yönelik bir tehdit içermemekte; aksine, bu 

aykırılık/ayrıksılık hali izleyicilerdeki heyecan ve adrenalini tetikleyeceğinden dolayı 

daha çok tercih edilmektedir. Uyarlama dizide Ceren ile Can Manay arasındaki ilişki 

Can Manay‟ın Sıla ile ilişkisi olmasından dolayı ve Can Manay‟ın Duru‟dan hoşlanması 

hem Duru‟nun Deniz ile olan ilişkisinden dolayı hem de Can Manay‟ın aynı dönem Sıla 

ile olan ilişkisinden dolayı ve Duru‟nun yakın arkadaşı Ceren ile Can Manay‟ın 

birlikteliğinden dolayı yasak aşk kapsamında değerlendirilebilir. Burada dikkat edilmesi 

gereken husus ise; Ceren‟in de Can Manay‟ın da ikinci bir kişinin varlığından 

rahatsızlık duymamasıdır. Oysa uyarlama dizide yasak aşk kapsamında değerlendirilen 

bir diğer ilişki biçiminde Duru‟nun ekip arkadaşı Ece karakteri, Duru‟nun eski sevgilisi 

Deniz ile birlikteliğinden dolayı vicdani rahatsızlık hissetmektedir. Yine uyarlama 

dizide yasak aşk kapsamında değerlendirilebilecek ilişki türü Bilge‟nin Can Manay‟ın 

Duru‟ya âşık olduğunu bilse de, hatta sonrasında onunla evlendiğinde dahi Can Manay‟ı 

sevmesi şeklinde kendisini göstermektedir ve Bilge bu durumdan rahatsızlık 
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duymaktadır. Bu iki tür yasak aşk karşılaştırmasında belirgin farklılık kişilerin 

hissettikleri yasak aşktan dolayı pişmanlık, huzursuzluk veya rahatsızlık duymaları 

noktasındadır. Asıl dikkat edilmesi gereken çıkarım ise; yasak aşktan huzursuzluk, 

pişmanlık ya da rahatsızlık duyan karakterlerin iyi, duymayan karakterlerin ise kötü 

karakterler olarak sunulması ve izleyicilerin bu karakterlerin başına gelenlere 

üzülmemesi ya da hak ettiklerinin düşünülmesinin sağlanmasıdır. 

Uyarlama dizide Duru‟nun bir ilişkisi olduğunu bilmesine rağmen halen 

Duru‟yu elde etmeye çalışan Can Manay karakteri ise vicdani rahatsızlık duymadığı için 

kötü bir karakter ilan edilmesi gerekirken bu durumdan itibarını bile aşkı için yok 

sayarak kurtulmaktadır. Uyarlama dizide Can Manay‟ın “Ben Duru için Can Manay‟dan 

vazgeçerim.” ifadesi bu durumu kanıtlamakta ve karakterin aşkı uğruna birçok şeyi 

yapabilecek kadar âşık ve dolayısıyla da izleyicilerde Can Manay‟ın Duru‟yu birlikte 

olduğu Deniz‟den daha fazla hak etmiş olabileceği düşüncesinin yerleşmesine neden 

olmaktadır. Oysa ana kaynak romanda Can Manay, itibarını ve saygınlığını son derece 

önemsemekte ve Duru‟ya duyduğu aşk kendisine verdiği önemin önüne 

geçememektedir. Eğer Can Manay karakteri uyarlama dizide de romanda olduğu gibi 

âşık olduğu kadını sahiplenmeyen ve ondan kolaylıkla vazgeçen ve/veya vazgeçebilen –

uyarlama dizide Can Manay Duru‟dan hiçbir zaman vazgeçmemekte ve romanda 

olduğu gibi Bilge ile birlikte olmamaktadır- biçiminde sunulsaydı; Can Manay‟ın kötü 

bir karakter olarak lanse edilme ihtimali doğacaktı, uyarlama dizi bu durumu riske 

atmak istemediğinden olacak ki bu hususu da ataerkil dünya düzeni ve erkek egemen 

toplum yapısının erkeklerden beklentisine uygun olarak değiştirmiştir. Aynı zamanda 

romanda Duru daha ikinci karşılaşmalarından itibaren Can Manay‟dan etkilenmekte ve 

onu kıskanmaya başlamaktadır. Oysa, uyarlama dizide Duru, Can Manay‟ın 

manipülasyonları sonucu onunla yakınlaşmakta ve her anını takip edecek, düzenleyecek 

ve planlayacak kadar Duru ile birlikte olmak isteyen bir Can Manay sayesinde Duru 
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karakteri Can Manay ile birlikte olmaktadır. Uyarlama dizide Can Manay‟ın Duru‟ya 

karşı hislerinin toplum tarafından onay görmesi, Duru‟nun da Can Manay‟dan 

etkilenmesi ve Deniz‟i terk etmesinin haklılaştırılabilmesi için Duru‟nun peşinden 

koşarak aşkını hak etmesi gereken bir erkek sunumuna gerek duyulmaktadır. Aslında 

uyarlama dizide Can Manay karakterinin ana kaynak romandan bu anlamda 

farklılaşmasının ve uyarlama farklılığının yapılmasının bir taraftan da ataerkil dünya 

düzeninin ve erkek egemen toplumsal yapının sürdürülmesine katkı sağlama çabasını 

içermektedir. Kısacası, karakterler mevcut toplumsal düzen içerisinde yasak aşk 

yaşayabilirler ya da hissedebilirler; ancak vicdani rahatsızlık hissetmeleri ve bu 

durumdan huzursuzluk duymaları ya da bu aşk uğruna itibarlarından vazgeçmeleri 

koşuluyla. İşte bu noktada bir yandan mevcut toplumsal düzene aykırı ve toplumsal 

normlar ile uyumsuz davranan –vicdani anlamda- karakterler cezalandırılırken, diğer bir 

yandan da uyarlama dizide yasak aşk temasına yer verilerek izleyici heyecanı dinamik 

tutulmaktadır. Aynı toplumsal yapının ürünü olduklarından dolayı hem ana kaynak 

roman hem de uyarlama dizide yasak aşk teması benzer bir toplumsal yargının 

oluşmasına neden olmaktadır. Her iki türde de toplumsal normlar ile yasak aşk arasında 

ikilem ve huzursuzluk yaşayan karakterler iyi, yaşamayan karakterlerin ise kötü olarak 

sunulmakta ve bu durum karakterlerin başlarına gelenleri hak edip etmediklerine 

yönelik toplumsal yargının oluşmasına katkı sağlamaktadır. Karakterlere yönelik 

toplumsal yargıların değiştirilmesi amacıyla karakterler bağlamında uyarlama dizinin 

ana kaynak romandan farklılaşması kaçınılmaz olmakta ve bu durum da uyarlama 

farklılığını oluşturan bir diğer unsur olarak öne çıkmaktadır. 

Mevcut toplumsal düzenin aileye yönelik öğretileri doğrultusunda romandaki 

Bilge‟nin babası ile uyarlama dizideki Bilge‟nin babası arasında da farklılıklar 

bulunmaktadır. Toplum düzleminde Bilge‟nin babasını istememesi için alkolik olması, 

otizmli oğlu Doğru‟ya şiddet uygulaması ve ilgisiz bir ebeveyn olması gerekli olmuştur. 



 

255 
 

Bu nedenle de romanda pasif karakter olan ancak yine de çocuklarına yardımcı olmaya 

çalışan iyi niyetli baba figürü uyarlama dizide farklılaştırılmış ve toplumun eleştirisine 

açık ve kızı tarafından reddedilmeyi hak eden bir baba figürüne dönüştürülmüştür. 

Uyarlama dizide kötü özellikler ile sarmalanan baba figürü sayesinde Bilge babasını 

evden kovduğunda ve onu öldürmekle tehdit ettiğinde toplum tarafından onay görecek 

ve toplumun eleştirisine maruz kalmayarak iyi bir karakter olmaya devam edebilecektir. 

Yani, birinin babasını reddetmesi bile mevcut toplumsal düzenin kuralları çerçevesinde 

inşa edilmekte ve buna göre düzenlenmektedir ki; bir popüler kültür ürünü olan 

uyarlama internet dizisi toplumsal tepki ile karşılaşmasın ve bu da izlenilirliğini 

olumsuz yönde etkilemesin. 

Ana kaynak roman ile uyarlama dizi arasındaki farklılardan bir diğer ise, yine 

mevcut toplumsal düzenin sürdürülmesinin en doğrusu olduğunun vurgulanmasına 

imkân tanıyacak bir biçimde ana kaynak romanda eleştirilen sistemin bozukluklarına 

ilişkin unsurlara uyarlama dizide yer verilmemesi kapsamındadır. Bu bağlamda ana 

kaynak romanda Duru‟nun da çalıştığı Devlet Opera ve Balesi‟ndeki işleyişin 

bozukluğu yerine uyarlama dizide Duru‟nun baş dansçılığı kafaya takmış olması 

eleştirilmektedir. Böylelikle, uyarlama dizide her şeyin sorumlusunun bir kadının bencil 

isteklerinden kaynaklandığı vurgulanarak mevcut sistemin zorbalıklarına yer 

verilmemektedir. Bu da sistem eleştirisi ihtimalini dahi ortadan kaldırmak için 

gerçekleştirilmiş uyarlama farklılıklarından birisi olarak değerlendirilebilir. Romanda 

yer almasına rağmen mevcut toplumsal düzen ve sistem eleştirisi de uyarlama dizide 

kendisine yer bulamamaktadır. Romanda son derece açık bir biçimde eleştirilen Devlet 

Opera ve Balesi ve içerisinde yer alan devlete ve hükümete yönelik eleştiriler, adam 

kayırma gibi unsurlar uyarlama dizide kendisine yer bulamadığı gibi romanda bu 

duruma sinirlenip Deniz‟i arayan Duru, uyarlama dizide Deniz‟in karşı çıkmasına 

rağmen müzik klipinde oynamasına dönüştürülmüştür. Böylelikle, uyarlama dizide 
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suçlu olan mevcut toplumsal düzen iken; uyarlama dizide sistem içerisinde tüm 

uyarılara rağmen yanlışı bile isteye kendisi seçen kadın karakter Duru‟dur. Bu yolla, 

hem mevcut toplumsal düzen eleştirisi engellenmiş hem de ataerkil dünya düzeni ve 

erkek egemen toplum yapısına uygun olarak bir kadın hatalı bir kadın karakter olarak 

ilan edilmiştir. 

 Mevcut toplumsal düzenin ve egemen sistemin devamlılığına yönelik her türden 

tehdit sistemin işleyişine zarar vereceğinden dolayı egemen sistemin savunucusu hemen 

hemen her türden medya yapımında buna ilişkin hususlar ortadan kaldırıldığı ya da 

yokmuş gibi varsayıldığı için ana kaynak romanda yer almasına rağmen bu türden 

unsurlar uyarlama dizide kendisine yer bulamamaktadır. 

Romanda yer almasına rağmen uyarlama dizide kendisine yer bulamayan bir 

diğer unsur da başlı başına mevcut toplumsal düzenin değişimini tetikleyen ve sisteme 

yönelik mücadele eden halk kesiminden oluşan isyan hareketidir. Romanda halk mevcut 

işleyişe ve adaletsizliğe karşı sokağa dökülmekte ve uyarlama dizide zengin çocuğu ve 

sevdiği kadına geç kalmış korkak bir âşık olduğu için Bilge tarafından reddedilmiş 

olması dışında pek bir özelliği olmayan Murat karakteri bile bu isyan hareketinde yer 

almakta ve bu uğurda hayatını kaybetmektedir. Oysa, mevcut sisteme yönelik isyana 

ilişkin hiçbir unsura uyarlama dizide yer verilmemiş ve bu isyan hareketinin bir parçası 

olan Murat karakteri de ikinci sezon birinci bölümden sonra sanki hiç yokmuşçasına bir 

daha uyarlama dizide yer almamıştır. Romanda yer almasına rağmen mevcut toplumsal 

kabulleri sağlamlaştırabilmek adına uyarlama dizide değiştirilen bir diğer unsur da 

Özge‟nin annesinin babasının yaptığı kötülükleri ve karanlık işleri bilmesine rağmen 

sessiz kalmasıdır. Bu durum uyarlama dizide Özge ve annesini aklamak ve toplum 

tarafından iyiliklerinin tescilini sağlayabilmek amacıyla Özge‟nin babasının gayri meşru 

ilişkisi olan kadın ve onunla bu ilişkisinden olan çocuğuna aktarılmaktadır. Dolayısıyla, 
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romanda tüm bu adaletsizliği bilmesine rağmen susan Özge‟nin öz annesiyken; 

uyarlama dizide üvey annesi ve üvey kardeşleri olarak değiştirilmiştir. Bu uyarlama 

farklılığı Özge‟nin ve annesinin hayatlarının toplumsal ön kabuller doğrultusunda 

düzenlenmesi/değiştirilmesi ile oluşmuştur. 

Romanda eleştirilen ve günümüz dünyasında sürdürülen mevcut toplumsal 

düzen elektriğe bağımlı olan veya romanda aktarılan haliyle elektrik enerjisine bağımlı 

olduğu düşündürülen toplum biçimidir. Romanda elektrik enerjisine alternatif olarak 

güneş enerjisi sunulmakta ve roman bu biçimde sona ermektedir. Güneş enerjisinin 

devreye girmesiyle birlikte adaletsizlikler ve eşitsizlikler de son bulmaktadır. Ancak 

uyarlama dizide bu hususa yer verilmemekte ve karakterler arasındaki mücadele mevcut 

toplumsal düzenden kişisel boyuta indirgenmekte ve ikili mücadele olarak 

yansıtılmaktadır. Dolayısıyla romanda karakterler arasındaki olay örgüsü ve asıl hikâye 

mevcut toplumsal düzene eleştiri içerirken, uyarlama dizide olay örgüsünün tamamı 

karakterler arasındaki kişisel mücadeleye ve bireysel hırslara indirgenecek biçimde 

işlenmektedir. Bu nedenle de uyarlama dizi ile ana kaynak roman arasındaki uyarlama 

farklılığının temelini romanda yer aldığı halde uyarlama dizide bulunmayan mevcut 

düzen eleştirisi oluşturmaktadır. 

 

4.8. Yazar – Senarist/Yönetmen Dünya GörüĢü/Ġdeoloji 

Farklılığından ve Bağımlı Oldukları Ġdeolojilerden 

Kaynaklanan Farklılıklar 

Romanda yer alan birçok unsur ve olay yazarın dünya görüşü ve ideolojisi 

hakkında ipuçlarını da içerisinde barındırmaktadır. Zaman zaman –roman başlamadan 

önce yazarın kitabı yazma niyetini açıkça belirttiği bölümlerde olduğu gibi- yazar 
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ideolojisini ve dünya görüşünü açıkça belirtmektedir, zaman zaman ise –romanda 

karakterlere söylettiği ya da olay örgüsüne gizlediği biçimlerde olduğu gibi- örtük bir 

biçimde okuyucularına aktarmaktadır. Söz konusu ideoloji ve dünya görüşü her ne 

kadar yazarın aktardıklarından ya da yapıtında yer verdiklerinden ibaret olsa da yazarın 

roman içerisindeki ideolojik tutumu ve bakış açısı hikâyeyi ve karakterleri farklı 

boyutlara taşıma özelliğine sahiptir. Eğer romandaki ideoloji yok sayılırsa karakterler 

savrulup gidebilir ve olay örgüsü bambaşka bir boyuta taşınabilir. Bu durum özellikle 

roman uyarlaması dizi filmler için büyük bir önem arz etmektedir. Yani, eğer uyarlama 

yapılırken yazarın ideolojisi ve dünya görüşü yok sayılır ise ya da yazarın ideolojisi ve 

dünya görüşü kasıtlı bir biçimde yönetmen ve/veya senaristin dünya görüşüne ters 

düştüğü için dışlanırsa veya değiştirilirse ya da genel olarak medya dolayımında 

şekillenen egemen sistemin öğretilerine ve amaçlarına karşı çıktığı için yer verilmezse; 

romandaki esas hikâye uyarlama dizide bambaşka bir şey anlatmaya ya da 

savunduklarının tam tersini doğrulamaya başlayabilir. Bu durum da uyarlama 

farklılığına neden olan unsurlardan birisidir. Özellikle Fi/Çi/Pi roman üçlemesinde 

yazarın savunduğu ideoloji ve dünya görüşü mevcut toplumsal düzen içerisindeki 

ideolojinin ve egemen sistemin savunduğu biçimin tam tersidir. Bu nedenle de 

uyarlamaya kaynaklık eden roman üçlemesinin yazarı Azra Kohen, uzunca bir süre 

uyarlama tekliflerine sıcak bakmadığını, egemen sistem içerisinde romanda yer alan 

unsurlara yer verilmesinin mümkün olmadığını düşündüğünü, ancak söz konusu 

uyarlama teklifi bir internet dizi platformundan geldiği için daha özgürlükçü ve 

sansürsüz bir ortamda uyarlamanın layığıyla gerçekleşeceğini düşündüğünü belirterek 

teklifi kabul ettiğini açıklamıştır.
22

 Ancak internet dizi platformlarında içerik üretenlerin 

de medyaya bağımlılıkları doğrultusunda egemen sistem eleştirisine yer verilmeyeceği 

                                                           
22

 https://www.diziler.com/haber/fi-ci-pinin-dizi-olmasindan-hayal-kirikligi-yasayanlar-

olacaktir-14419 , (Erişim Tarihi: 15.01.2022). 

https://www.diziler.com/haber/fi-ci-pinin-dizi-olmasindan-hayal-kirikligi-yasayanlar-olacaktir-14419
https://www.diziler.com/haber/fi-ci-pinin-dizi-olmasindan-hayal-kirikligi-yasayanlar-olacaktir-14419
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ve bu husustaki unsurların, olay örgüsünün ve karakterlerin değişimden geçeceği de son 

derece açıktır, diyebiliriz. Örneğin; egemen sistemin onadığı ve olması gereken olarak 

sunduğu kadın modeli romanda yazar tarafından “sahte kadın” (Kohen, 2021; 32) olarak 

tanımlanmakta ve eleştirilmektedir. Oysa uyarlama dizideki neredeyse tüm kadın 

karakterler bu sahte kadınlar gibi makyaj yapmakta, saçlarını ve ayaklarını deforme 

etme pahasına işlemler yapmakta ve abartılı yükseklikteki ayakkabılar giymeyi tercih 

etmektedirler. Oysa bu durum romanda asla makyaj yapmayan Duru için de geçerlidir. 

Uyarlama dizide tek makyaj yapmayan karakter romanın aksine Ada karakteridir; o da 

uyarlama dizide istediklerini asla elde edemeyen, sevdikleri tarafından sevilmeyen bir 

karakter olarak sunulmaktadır. Dolayısıyla, uyarlama dizide egemen sistemin onadığına 

karşı bir kadın biçimine yer verilerek aslında örtük bir biçimde egemen sistem içerisinde 

yer alan kadınlardan farklı bir tavrı sergileyen ve onların tam tersi bir dış görünümü 

tercih eden kadınların istediklerini elde edemeyeceği ve sevilmeyecekleri 

vurgulanabilmektedir. Sonuç olarak, en iyi ihtimalle yönetmen ve senarist uyarlama 

yaptıkları söz konusu romanın yazarı ile aynı dünya görüşüne ve ideolojiye sahip olsalar 

dahi gelir kaynakları egemen sistemdeki en etkili araç olan medya olduğundan dolayı 

egemen sistem ideolojisine karşıt unsurlara yer veremeyeceklerdir. Bu durum da 

zorunlu olarak uyarlama farklılığını ortaya çıkaracaktır. 

Yazarın romanda yer verdiği egemen sistem eleştirisi de içeren “Ülkede işler, 

güç sahibi kişilerin birbirlerinin açıklarını kullanarak, ki bu; açıkları örtbas etmelerine 

yardım ederek ya da halka deşifre olmalarını sağlayarak iki yönlü de olabilen bir 

durumdu, kendi pozisyonlarını güçlendirmeleri üzerine kurulmuş bir sistemle 

yürüyordu. Bu sisteme çomak sokmaya çalışan herkes, anında sistem tarafından imha 

edilirdi” (Kohen, 2021; 169) şeklindeki ifadeler medyanın egemen sistemi 

sürdürmedeki payını kavramak açısından önemli olduğu gibi yazarın egemen sisteme 

yönelik tavrını da açığa kavuşturmaktadır. Ancak Sadık Murat Kolhan‟ın da medya 
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patronu olması, Can Manay‟ın ise medya organında program yapması itibariyle 

içerisinde yer aldığı egemen sistem romanda eleştirildiği gibi uyarlama dizide 

eleştirilmez. Zaten egemen sistemin yandaşlarından Sadık Murat Kolhan da Can Manay 

da romanda alternatif sisteme yenik düşerek kaybeden tarafta olmalarına rağmen 

uyarlama dizide kaybeden tarafta olmadıkları gibi masumlaştırılırlar. Bu durum da 

uyarlama farklılığına neden olmasının yanı sıra, yazar ile yönetmen/senarist ve egemen 

sistem içerisinde kazanç elde eden diğer herkes arasındaki zorunlu dünya görüşü ve 

ideoloji farklılığını ortaya koymaktadır. Tüm bunlara ek olarak, kendi romanlarında 

“[…] çünkü herkes evinde o akşamki diziyle uyuşturuluyordu.” (Kohen, 2021; 207). 

“Sen bir medya şirketine işe girdiğini sanabilirsin ama yönetimin kalbidir orası. Halkı 

uyuttukları yerdir. Sisteme kan pompalayan yerdir […]” (Kohen, 2020; 139) gibi 

ifadelere yer veren yazarın medya ile bağımlı bir internet dizi platformunda 

yayınlanacak uyarlama internet dizisinden büyük bir beklenti içerisine girmesi 

arasındaki çelişki durumun anlamsızlığını vurgulamak için elzemdir. Sonuç itibariyle, 

bu türden bir dünya görüşüne ve egemen sisteme karşı katı bir eleştirel bakış açısına 

sahip birinin medya içerisindeki çapraz tekelleşmeyi göz ardı etmesi ve yönetmen ile 

senarist ve diğer dizi ekibinin bağımlılıklarını görememesi durumu ütopik bir aldanıştan 

öteye geçemez. Kısacası, kanımca uyarlama farklılığının olmaması için bağımlılıkların 

ortadan kaldırılması ve egemen sistemin etki gücünü bertaraf edebilecek bir 

yapılanmanın olması gerekmektedir. 

Söz konusu uyarlama farklılığının oluşmasındaki etkenlerden birisi de yazarın 

eserini üretirken niyeti ile yapımcı/yönetmen/senaristin uyarlama dizinin oluşturulması 

sürecindeki niyetinin farklı olmasıdır. Yazarın roman üçlemesinin ilki olan Fi‟nin 

Sonsöz bölümünde yer alan (2021; 580); “İnsan doğasını bir araç gibi kullanmak için 

oluşturduğum karakterler, çiğ bir açlıkla anlattığım cinsel sahneler, ihtirasın peşine 

takılmış olay örgüsü… Fi‟yi okuyan herkesi dürtmek, silkelemek, bazen tiksindirmek, 
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bazen mest etmek, kısacası her birinizde duygu fırtınaları oluşturarak her birinizi Çi‟ye 

götürmek ve oradan da Pi‟ye varan, BİZ‟e hazırlamak için kendi acizliğimde bulduğum 

yöntemler. Hepsi eleştirilebilirler… Peki ya niyet? Niyetimi anlamanız umudu, 

yöntemlerimin işe yaraması duası ve BİZ‟de buluşmak dileğiyle…” ifadelerinden ve 

roman üçlemesinin ikinci kitabı olan Çi‟nin Giriş/Önsöz kısmında (2020; Giriş/Önsöz 

para 1); “Aynı kaynaktan geldiklerimizle buluşmanın, hayatı değil sistemi yaşadığımızı 

anlamanın, bir parazit gibi tükettiğimiz bu gezegende kurulmuş bu lanetli sistemi 

aşmanın, gerekeni yapmak için uyanmanın zamanı yakın.” şeklinde yer verdiği 

ifadelerinden ve daha önce yer verilen açıklamalarından da anlaşılabileceği gibi yazarın 

niyeti egemen sistem, mevcut toplumsal düzen, ataerkil dünya düzeni ve erkek egemen 

toplum yapısı gibi unsurların eleştirisini yapmak ve bunlar yerine alternatif bir ideoloji 

ve bakış açısı önermek iken; egemen sistem savunucusu olan medya ile bağlantılı 

internet dizi platformunu için oluşturulan uyarlama dizinin niyeti zaruri olarak 

birbirlerinden farklıdır. Uyarlama dizi ile roman arasındaki amaç ve niyet 

farklılıklarından kaynaklı olarak da uyarlama farklılıkları oluşmaktadır. 

 

4.9. Cazibe Merkezi Motifler Kapsamındaki 

Farklılıklar 

İzlenilirliği garanti altına alabilmek için dramatik yapıyı artırmaya yönelik 

olarak şekillenen ve genel beğeniye hitap etmesi gereken piyasa ürünleri, yani popüler 

kültür ürünlerinden olan diziler izlenilirliklerini garanti altına almak ve/veya artırmak 

için birçok yola başvurmaktadır. Daha fazla kitleye hitap edebilmek için başvurdukları 

yöntemlerden birisi de Benli‟nin de vurguladığı gibi (2018; 155); „cazibe merkezi 

motifler‟inden birine ya da birçoğuna içerimlerinde yer vermektedir. Söz konusu yapım 
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bir uyarlama dizi olduğunda ise, bu durum bir uyarlama farklılığı yaratmakta ve yeni 

uyarlama yapımın bu kapsamda ana kaynak romandan farklılaşmasına sebebiyet 

vermektedir. Benli‟nin (2018) çalışmasında yer verdiği „cazibe merkezli motifler‟ tez 

çalışmasında yer alan uyarlama internet dizisinde yer alan unsurlar kapsamında 

incelenecektir. 

Tez çalışmasında yer alan uyarlama internet dizisi kapsamında „cazibe merkezi 

motifler‟inden sahte motifi; dizide Can Manay karakterinin aşklarının sahte olarak 

değerlendirilmesi ve annesi tarafından terkedilmiş olduğu için aşklarının sahip olma 

duygusu ile ilişkilendirilmesi olarak karşılık bulmaktadır. Zaten Duru‟yu etkilemek için 

yapmış olduğu her şey, ona sahip olmak için onu yalnızca etkileyebilmek için aslında 

olduğundan farklı bir biçimde davranması ve zaman zaman onu etkilemek zaman zaman 

da manipüle edebilmek için arkasından iş çevirmesi gibi durumlar bu sahteliğin 

cereyanları olarak değerlendirilebilir. Romanda ise Can Manay karakteri çoğunlukla 

olduğu gibi davranmakta; yalnızca Duru‟yu değil kimseyi etkileyebilmek için olmadığı 

biri gibi davranmamakta, yani sahteliğin arkasına saklanmamakta, dolayısıyla sahte 

motifi ana kaynak romanda yer almamaktadır. 

„Cazibe merkezi motifler‟den külkedisi beyaz atlı prens yapısı ise, dizide 

Duru‟nun arzu ettiği hayatın sahte ve geçici de olsa Can Manay tarafından karşılanması 

şeklinde işlemektedir. Bu yapı özellikle ataerkil dünya düzeni ve erkek egemen toplum 

yapısının cereyanı olarak değerlendirilmeye müsaittir. Bu nedenle de egemen söylemleri 

tekrar eden medya yapımlarında sıklıkla tekrarlanmaktadır. Romanda ise, Duru 

karakteri kendi hayatını çoğunlukla kendi başına şekillendirmektedir. Dolayısıyla, bu 

çerçevede de bir uyarlama farklılığı söz konusudur. 

Aşk üçgeni motifi ise; dizide gerek Duru, Deniz, Ada karakterler arasında; gerek 

Can, Duru, Bilge karakterleri arasında; gerekse Ece, Duru, Deniz veya Ece, Nilay ve 
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Deniz arasında ve Ada, Deniz, Göksel arasında birçok ilişki biçiminde yer almaktadır. 

Romana kıyasla daha fazla karakter arasında aşk üçgeni motifi işlendiği görülmektedir. 

Örneğin; romanda Göksel karakteri ilk başta Ada‟yı tanımazken, uyarlama dizide en 

başından beri ona kör kütük âşıktır. Oysa romanda Ada ile Göksel arasındaki ilişki aşk 

ilişkisi değildir, Göksel yalnızca Ada‟nın müziğinden etkilenir ve bu durum romanda 

yeteneğe olan hayranlıktan öteye geçmez. Uyarlama dizide ise, Göksel Ada‟ya, Ada 

Deniz‟e, Deniz ise Duru‟ya âşıktır; bu da romandan farklılaştırılarak uyarlama dizide 

yaratılmaya çalışılan aşk üçgenini ortaya koymaktadır. Uyarlama dizide aşk üçgenini 

yaratmak ve/veya çoğaltmak için gerçekleştirilen bir diğer farklılık ise Bilge 

karakterinin Can Manay‟a karşı hisleri kapsamındadır. Romanda Bilge, Can Manay‟a 

âşık olmayı bırakın, hayranlık dahi duymamaktadır.
23

 Uyarlama dizide ise, Bilge 

karakteri Can Manay‟a en başından beri hayrandır ve yanında çalışmaya başladıktan 

kısa bir süre sonra da âşık olur. Bu durum da yine aşk üçgeni motifi çerçevesinde 

entrika ve kıskançlık gibi duygulara yer verebilmek adına bilinçli olarak daha cazip 

kılarak izlenilirliği artırmak için uyarlama dizide farklılaştırılmış unsurlardandır. 

„Cazibe merkezi motifler‟inden kötülük çiçeği motifindeki ortak nokta göre ise; 

kötülükleri yapan karakterlerin kadın oluşudur. Bu motif ataerkil dünya düzeni ve erkek 

egemen toplum yapısı içerisinde kadına atfedilen çiçek benzetmesi ile de karşılık 

bulmaktadır. Kadın karakterler ile ilişkilendirilen kötü/olumsuz özellikler entrika 

odaklıdır; uyarlama dizide yer alan bir dönem Duru‟nın baş dansçı olabilmek için yakın 

arkadaşı Ceren‟in arkasından iş çevirmesi ve başka bir zaman da yine arkadaşı Ece‟nin 

arkasından iş çevirmesi bu duruma karşılık gelmektedir. Bu tip bir durum romanda yer 

almamasına rağmen izlenilirliği artırmak ve aynı zamanda da mevcut toplumsal düzeni 

tekrar edebilmek için uyarlama diziye eklenmiş unsurlardandır. Kadın karakterler her ne 

kötülük yaparlarsa yapsınlar bunun bedelini mutlaka öderler, söz konusu kötülük; erkek 

                                                           
23

 Bkz: Azra Kohen (2021) Fi, 46. Bölüm sonu, s332. 



 

264 
 

karakterlerin yapmış olduklarından daha az olsa bile. Bu durum uyarlama dizide 

Duru‟nun yaptığı kötülüklerin bedeli olarak her ne kadar mutlu ve huzurlu olarak 

sunulsa dahi hayallerinden vazgeçerek bale öğretmeni olmakla yetinmesi ile karşılık 

bulmaktadır. Diğer bir deyişle, Duru yaptığı kötülüklerin karşılığı olarak ancak 

hayallerinden vazgeçtiğinde huzura ulaş(tırıl)maktadır. Diğer bir kadın karakter olan Eti 

içinse yaptığı kötülüklerin bedeli dizide ölüm ile son bulmaktadır. Oysa erkek 

karakterler hayatlarına kaldıkları yerden devam ederler, üstelik çoğu zaman 

mükâfatlandırılırlar ve bu kapsamda da uyarlama dizi romandan farklılaşmaktadır. Fi/Çi 

dizisinde kötülük çiçeği motifi kadın karakterlerden Eti karakterinde karşılık 

bulmaktadır. Eti karakteri; babasını öldürerek bir cinayet işlemiş, kendi oğlunu intihara 

teşvik ederek dolaylı olarak bir kez daha cinayet işlemiştir. Aynı zamanda psikolojik 

olarak tatmin olabilmek için Can Manay‟ı iyileşmediği halde akıl hastanesinden taburcu 

ederek ve ona yeni bir hayat inşa ederek kendi eksikliklerini onda tatmin etmeye 

çalışmıştır. Tüm bunlar ortaya çıkmasın diye Can Manay‟ın arkasından iş çevirmiş ve 

çoğu zaman Kaya ve Bilge ile iş birliği yaparak onu kontrol altında tutmaya çalışmıştır. 

Üstelik yine dizide Duru ile Deniz‟in ayrılmalarına mani olmaya çabalayarak Can 

Manay ile Duru‟nın birlikte olmalarını engellemeye çalışmıştır. Oysa ana kaynak 

romanda Eti karakteri bunların hiçbirisini yapmaz. 

„Cazibe merkezi motifler‟den bir diğeri şer ittifakı motifi ana kaynak romandan 

farklı olarak uyarlama dizide Can Manay ve Sadık Murat Kolhan, Sadık Murat Kolhan 

ve kayınbabası, Sadık Murat Kolhan‟ın kayınbabası ile Can Manay, Eti ile Can Manay 

ve Sadık Murat Kolhan ve Ada‟nın babası Numan, Can Manay ve Tayfun gibi birçok 

karakter arasında yer almaktadır. Böylelikle „cazibe merkezi motifler‟den şer ittifakı 

motifine romana göre uyarlama dizide daha fazla karakter arasında yer verilerek 

dramatik yapı ve zaman zaman da dramatik çatışma daha da artırılmış olur. Aynı 

zamanda Özge karakterine karşı Eti, Can Manay ve Kaya karakterlerinin güç birliği 
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yapması, ona iftira atmaları, arkasından iş çevirmeleri, mesleğinden etmeleri gibi 

durumlar şer ittifakının göstergelerindendir. 

Zorba âşık motifi ise; dizide Duru ile Can Manay ve bir zamanlar Can Manay ile 

eski sevgilisi Billur ve zaman zaman da Özge ile Sadık Murat Kolhan arasında yer 

almaktadır. Şiddet ise tek başına gerek psikolojik olarak; Deniz‟in Duru‟ya yaptığı gibi, 

gerekse fiziksel bir biçimde; Duru ile Can Manay ve Sadık Murat Kolhan ile Özge, 

Özge ile Can Manay, Can Manay ile Eti karakterleri arasında yer almaktadır. Uyarlama 

dizide Özge karakterini tüm kötülüklerden koruyan yer altı dünyasının kötü adamı 

medya patronu Sadık Murat Kolhan iken, Duru karakterinden koşulsuz itaat bekleyen 

ve sevdiği kadının tüm arzularını karşılıyor gibi görünerek onu kendine bağımlı hale 

getirmeye çalışarak ona engel olmaya çalışan erkek karakter ise Can Manay 

karakterinde karşılık bulmaktadır. Romanda ise bu durum yalnızca Can Manay ile eski 

karısı Çiçek, yine Can Manay ile Duru arasında fiziksel ve Can Manay ile Özge 

karakteri arasında psikolojik olarak bulunmaktadır. Dolayısıyla uyarlama dizide zorba 

âşık motifinde olduğu gibi şiddet de başlı başına artırılarak uyarlama farklılığının 

oluşmasına neden olmaktadır. Özellikle „cazibe merkezi motifler‟ kapsamında 

değerlendirilen farklılıklar nicel olarak uyarlama dizide daha fazla yer almalarından 

kaynaklı değil, nitel olarak ana kaynak romanın ideolojisini ve dünya görüşünü 

dönüştürerek zarar verdiği için uyarlama farklılığına neden olan unsurlar olarak önem 

taşımaktadır. Bostancı‟ya göre (Bostancı, 1998‟den akt. Karakoç, 2014; 256); „bütün 

kötülüklerin anası‟ şeklindeki düşünme biçiminin bir başka popüler önermesi de 

medyadır. Bu önerme kapsamında medyanın öncelikli amacı daha fazla reklam almak, 

kâr sağlamak ve reytinglerini artırmaktır. Medya bu uğurda amacına engel olacak hiçbir 

ahlaki değeri tanımayacaktır; eğer ahlaka başvuruyor gibi gözüküyorsa da bu tavrının 

kendisine itibar ve/veya başka bir deyiş ile yine daha fazla para sağlayabileceği 

umudundan kaynaklanmaktadır. Bu durum uyarlama dizi kapsamında Duru karakteri 
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aracılığıyla kadına yönelik şiddet dolayımında yer almaktadır. Dizide kadına yönelik 

şiddet eleştiriliyor gibi görünse de, aslında bu durumun tercih edilmesinin temel nedeni, 

bu tarz bir tutumun son dönemde iyi reyting getirisi olan popüler bir tavır olmasından 

kaynaklanmaktadır. Can Manay‟ın Duru‟ya yönelik uyguladığı her türden şiddetin 

psikolojik alt yapısının olması ve psikolojik rahatsızlığın gerekçe gösterilerek erkek 

karakterin aklanması ve Özge tarafından bile affedilmesi ve mağdur ilan edilmesi 

durumu aslında şiddetin eleştirilmediği kanısına varılmasında etkili olmuştur. Bu sayede 

yalnızca izleyici tarafından hoş karşılanma ve daha fazla izleyiciye ulaşma amacı 

garanti altına alınmış olmaktadır. Dizi boyunca erkek egemen toplum yapısı ve ataerkil 

dünya düzenine dair unsurlar neredeyse her sahnede yer alırken, bu tarz bir tutumun tek 

amacı dönemsel popülarite ile uyumlu bir tutum takınarak izleyici nezdinde hoş 

gözükme çabasından öteye geçememektedir. Dizide şiddet her ne kadar 

eleştiriliyor(muş) gibi görünse de aslında psikolojik şiddet unsurlarının aşk adı altında 

meşrulaştırılmasına yönelik çaba bu durumun görünenin aksi olduğunun kanıtı 

niteliğinde değerlendirilebilir. Kısacası, dizide yer alan unsurlar zaman zaman egemen 

sistemin ideolojisine ters düşse de bu durumun dönemsel popülarite gereği izler kitleyi 

etkileme ve daha fazla izleyici çekme amacı ile yer aldığını söylemek mümkündür. 

Aynı durum şiddetin bir başka ayağı olan cinayetler hususunda da dizi içeriklerinde 

kendisine yer bulabilmektedir. Örneğin; kadın cinayetlerinin çok konuşulduğu ve tepki 

gördüğü günümüz koşullarında bir popüler kültür ürünü olan uyarlama internet dizisinin 

ana kaynak romandaki halinden bu yönde değişim göstermesi ve bu kapsam dâhilinde 

toplumsal mesajlar vermeye kalkışması son derece normaldir. Çünkü popüler kültür 

„çok‟ olanın peşinde koşar ve böylelikle potansiyel izleyicilerini garantilemiş olur. Son 

dönemde kadına yönelik şiddet unsurlarına popüler kültür ürünlerinde yer verilmesi, ki 

bu durum uyarlama dizide romandan farklı olarak Duru karakterinin mağdur ve masum 

olarak gösterilmesi şeklinde işlemekte, böylece ona uygulanan her türden şiddet 



 

267 
 

haksızlık olarak yorumlanabilecektir. Uyarlama dizide Duru karakterinin masum olarak 

sunulması ile şiddeti gerekçelendirerek ve/veya haklı kılarak şiddetin yalnızca bu yolla 

eleştirilelebileceği yargısına sahip kimi bireylerin toplumdaki varlığı göz ardı 

edilememiştir. Böylece şiddet olaylarına medyada zaten yeterince maruz kalan ve 

haberdar olan kadınlar ve bu mağduriyete hak verenler olarak her iki kesim tarafından 

da özdeşleşmenin gerçekleşmesi sağlanmış olur. Aynı zamanda uyarlama dizide kadına 

yönelik şiddetin eleştiriliyor(muş) gibi yapıldığının bir diğer kanıtı ise; dizide bir 

taraftan kadına yönelik şiddet eleştirilirken diğer taraftan da kadını pasifize etmeye, 

edilgen kılmaya ve kadının daha az ile yetinmesini sağlamaya yönelik çabalar 

arasındaki çelişkide gizlidir. Bundan dolayı söz konusu uyarlama farklılığının 

kaynaklarından birisi de kadın haklarına yönelik toplumsal mesajlar iletme/aktarma 

hususundadır. Ancak bu durumun egemen söyleme yönelik eleştiri ya da alternatif 

sunma gibi bir gayesi olduğu yanılgısına düşülmemelidir. Örneğin, Duru karakteri 

romanda olduğu gibi uyarlama dizide Can‟ı aşağılamaz, küçük düşürmez, yalnızca 

sever. Çünkü büyük olasılıkla bir erkeği sevmeyen, aşağılayan ve küçümseyen kadın 

karakterin ataerkil dünya düzeni ve erkek egemen toplum yapısı içerisinde ne yazık ki 

şiddet uygulaması eleştiriye açık hale gelebilecektir. Uyarlama dizide tıpkı romanda 

olduğu gibi Özge karakterinin eşcinselliği işlense de ve bu kapsamda egemen sisteme 

aykırı bir unsura yer veriliyor(muş) gibi görünülse de uyarlama dizide romandan farklı 

olarak Özge karakteri karşı cinsten birisi ile birlikte ol(durul)arak egemen sisteme 

entegre olmaya itilmektedir. Yine romandan farklı olarak uyarlama dizide Eti ile Can 

arasındaki ilişkinin işlenmemesi durumu benzer biçimde herhangi bir toplumsal tepki 

ile karşılaşmanın önlenmesi amacı taşımasının yanı sıra bu duruma yer verilmesinin 

egemen sistemin çarklarının işlemesine aykırı olması da bu husustaki uyarlama 

farklılığının gerçekleşmesinin bir diğer sebebidir. Sonuç itibariyle, popüler kültür 

ürünleri her ne kadar farklılıkları ya da toplumsal önem arz eden değişimleri ve 
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toplumsal hareketleri yansıtarak benzer türlerinden ayrılmaya çalışsalar da, sonuçta 

egemen söyleme karşı çıkmak gibi bir niyetleri yoktur. Bu husustaki temel gayeleri 

yalnızca toplumsal olarak dikkat çeken konulara içerimlerinde yer vererek daha fazla 

izler kitleye ulaşmaktır. 

„Cazibe merkezi motifler‟den biri olan cezaevi ve hastane yapısı ise; dizide Can 

Manay‟ın akıl hastanesinde yer aldığı sahneye karşılık gelmektedir. Geçmişte de akıl 

hastanesinde tedavi gören Can Manay karakteri tıpkı „cazibe merkezi motifler‟den 

cezaevi motifinde suçlunun cezasını çekmeden çıktığı gibi Eti‟nin yardımıyla 

iyileşmeden ve sonradan da tekrar akıl hastanesinde tedavi görmeye başladığında 

Bilge‟nin yardımıyla yine iyileşmeden taburcu edilir: son bölümde Can Manay‟ın 

Duru‟nun halüsinasyonunu görmesi iyileşmediğinin göstergesidir. Benzer bir biçimde 

romanda da Can Manay karakteri akıl hastanesinde tedavi görmektedir ve bu dramatik 

yapıdan uyarlama dizide de vazgeçilmemiştir. Kısacası, romanda yer alan ve dramatik 

yapıyı ve çatışmayı artırmaya yönelik olan „cazibe merkezi motifler‟in büyük bir 

çoğunluğuna uyarlama dizide de yer verilmiştir. Aynı zamanda „cazibe merkezi 

motifler‟ uyarlama farklılığının oluşmasına neden olacak boyutta uyarlama dizide yer 

alarak ana kaynak romanın ideolojisine ve yazarın iletmeye çalıştığı dünya görüşüne 

zarar verecek biçimde şekillendirilmiştir. Uyarlama internet dizisinde hastane motifi 

sıklıkla kullanılmaktadır. Duru, Can Manay‟ı iki defa yaralar ve hastanelik olmasına 

neden olur. Can Manay‟ın yaralanmasına neden olduğu olayın birinde Can Manay, 

Duru‟yu tuzağa düşürmek için hastanede görüntülerini çektirir ve bu görüntüleri haber 

yaptırarak onu Deniz‟den ayırmayı planlar. Ancak bir şekilde olayların akışı yön 

değiştirir ve görüntüler Eti ile Kaya‟nın eline geçer, görüntüler onlar tarafından imha 

edilir, böylece Can Manay‟ın Duru ile ilgili planları bir kez daha suya düşer. Böylelikle 

dizinin gidişatı bir kez daha uzatılmış ve Duru ile Deniz‟in ne zaman, hangi sebepten 

ayrılacaklarına yönelik heyecan korunmuş olur, bu durum da dramatikliğe katkı olarak 
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değerlendirilebilir. Aynı zamanda uyarlama dizide Ada hastaneye kaldırılarak hastane 

motifi bir kez daha kullanılmaktadır. Ada‟nın hastaneye kaldırılmasının gerekçesi Deniz 

ile Duru arasında bir sır olarak yeniden yakınlaşmalarına fırsat tanıma unsuru olarak 

olayların gidişatını bir kez daha değiştirmeye hizmet etmektedir. Tüm bu unsurlar 

uyarlama diziyi ana kaynak romana göre daha dramatik kılmak için yapılan uyarlama 

farklılıklarındandır. 

Dizide „cazibe merkezi motifler‟den amansız hastalık yapısını Eti‟nin babasının 

yatağa bağımlı olmasının yanı sıra, dizinin son bölümünde Can Manay‟ın akıl 

hastanesindeki tedavisinin ardından dışarıya çıkması ile aslında iyileşemediğinin ve 

takıntılı bir biçimde Duru‟ya saplantılı aşkının devam ettiğinin gösterilmesi üzerine 

psikolojik amansız hastalık olarak yansımasını görürüz. Oysa ana kaynak romanda ne 

Eti‟nin babası yatalak hastadır ne de Can Manay akıl hastanesinde tedavi olduktan sonra 

Duru‟ya olan saplantılı aşkı devam eder. Aksine, Can Manay Duru‟nun kendisini terk 

etmesinin ardından Bilge ile birlikte olur ve ancak Duru‟nun yeniden bir afiş ile 

karşısına çıkmasının ardından onu hatırlar. Aynı zamanda amansız hastalık motifinde 

hastalığın ortaya çıkma biçimi ya da hastanın hayata tutunma çabası dramatik yapıda 

keskin dönüşlerle uyarlama diziyi daha da izlenir hale getirme gücüne sahiptir. Bu 

durum uyarlama dizide Eti‟nin babasının amansız hastalığında karşılık bulmaktadır. 

Eti‟nin babası bu hastalıktan dolayı ölmez, hatta Eti maddi imkânları ile onu yaşatmak 

için bakıcı, hemşire ve doktor tutar ve bu sayede onun yaşamasına müsaade eder. Ama 

babasının onu çocuk yaşta taciz etmesinin intikamını da kendi elleriyle onun ölümüne 

sebebiyet vererek, yani onu öldürerek alır. Bu da dizide Eti‟nin çocukken yaşadığı 

psikolojik travmayı dramatik hale getirmenin bir yoludur: babasını hayatta tutacak güce 

sahipken onu öldüren güç de Eti‟dir. Ana kaynak romanda olmayan bu durum 

dramatikliği artırmak amacıyla uyarlama dizide olay örgüsüne dâhil edilmiştir. 
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Mezarlık motifi romanda hiç yer almamasına karşın uyarlama dizide Eti‟nin 

ölümünü ile işlenmektedir. Mezarlık motifi sayesinde olayların gidişatı bir kez daha yön 

değiştirmektedir. Bu sayede Duru‟nun kaçmak için harekete geçtiğini anlayan Can 

Manay, Duru‟yu eve kapatarak mezarlığa gitmez. Can Manay‟ın çok yakın olduğu 

Eti‟nin cenazesine katılmayışı Bilge‟yi sinirlendirir ve bu durum Bilge‟nin Duru ile 

Deniz arasındaki yakınlaşmayı Can Manay‟a ifşa etmesi ile sonuçlanır. Can Manay‟ın 

Duru‟nun artık ona eskisi kadar bağlı olmadığından kuşkulanmasına neden olan Bilge, 

bu defa da Eti‟nin cenazesine katılmadığından dolayı hiçbir şeyi önemsemediğini 

zannettiği Can Manay‟ın bencil olduğunu düşünerek ona tavır alır. Tüm bunlar olayların 

gidişatının ana kaynak romanda olduğu halinden farklılaşmasına ve farklı bir boyuta 

taşınmasına neden olmaktadır. 

„Cazibe merkezi motifler‟den bir diğeri olan epik motifi ise; uyarlama dizide de 

romanda olduğu gibi Özge karakterinde karşılık bulmaktadır. Özge tıpkı romandaki gibi 

dizide de kendisini adaleti sağlamaya ve mevcut düzeni değiştirmeye adamakta, ancak 

dizide romandan farklı olarak zaman zaman mevcut düzenin sürdürülmesine engel 

olmak için çabalamak yerine düzenin sürdürülmesinin bir sağlayıcısı olarak sisteme 

boyun eğmektedir. Dizide eleştirdiği egemen sistemin meşrulaştırıcı ayağı olan 

medyada magazin programı sunucusu olarak çalışmakta ve egemen sisteme yönelik 

verdikleri mücadelede ölen arkadaşı Furkan‟ın ölümüne dava açmayarak veya 

mücadelesinde bir erkekten yardım alarak ataerkil dünya düzeninin ve erkek egemen 

toplum yapısının devam ettirilmesine katkı sağlar. Sadık Murat Kolhan ve Furkan 

karakterlerinden yardım almakta ve son olarak da bir erkeğin himayesine girerek 

egemen sisteme yönelik mücadelesinden vazgeçmektedir. Yaptığı kötülüklere rağmen 

Sadık Murat Kolhan‟ı affedip birlikte yaşamaya başlayarak egemen sistemin işleyişine 

entegre olmaktadır. 
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Dizilerde yer alan ve masalsı aşk anlatımında olduğu gibi „cazibe merkezi 

motifler‟ başlığı altında yer almadığı halde diziyi daha cazibeli hale getirerek izleyici 

sayısını artırmayı sağlayan bir diğer unsur da tıpkı dizilerin genelinin olağanüstü 

olaylar, olağandışı rastlantılar gibi klişelerle melodramlaştırılmasıdır. Bu durum 

uyarlama internet dizisinin kaynak aldığı romanda da benzer biçimdedir. Örneğin, 

romanda Özge‟nin Sadık Murat Kolhan‟ı yemeğe götürdüğü restoranın Sadık Murat 

Kolhan‟ın kendi restoranı olması gibi olağandışı tesadüfler yine uyarlama dizide Can 

Manay‟un Duru ile ilk karşılaştıklarında Duru‟nun anahtarlığında gördüğü armayı 

tamamen olağanüstü bir rastlantı sonucu yolda bir kızın gitar çantasında da görmesi ve 

bu tesadüfün ardından yoldaki kızı takip ederek Duru‟nun okuluna giderek onu yeniden 

bulması şeklinde kendisini göstermektedir. Bu durum dizide Can Manay‟ın bu tesadüfü 

hayatın bir mesajı olarak yorumlamasına neden olmaktadır. Uyarlama dizide de tıpkı 

ana kaynak romanda olduğu gibi melodram formuna uygun olarak karakterlerin 

olayların bütününde sürüklenip durduğunu görürüz ve bu durum söz konusu uyarlama 

dizide hırsı yüzünden Duru‟nun sürüklenişi ve Can Manay‟ın entrikalarına aldanışı 

şeklinde karşılık bulmaktadır. Oysa ana kaynak romanda bu durum genellikle kadın 

karakterlerin lehine ve kendi başlarına verdikleri mücadelelerinde onları başarıya 

ulaştıran unsurlar olarak yer almaktadır. Her iki türde de melodramlaşma mevcut olsa 

da her iki türdeki nihai sonuç bambaşka boyuttadır. Bu farklılık ana kaynak romanda 

kadın karakterlerin başarısı ve egemen sistemin çöküşü ile sonuçlanırken uyarlama 

dizide erkek karakterlerin masumiyeti, kadın karakterlerin erkek egemen toplum 

yapısına uygun olarak doğru yolu bulması ve egemen sistemin devamlılığı şeklindedir. 

Uyarlama dizide melodram formuna uygun olarak hayallerinden vazgeçip bale 

öğretmeni olmakla yetinse de Duru‟nun, hayatına devam edebilmek için toplumu 

öldüğüne inandırması gerekse de Sadık Murat Kolhan‟ın ya da egemen sistemin 

işleyişine yönelik mücadelesinden vazgeçse de Özge‟nin önünde aydınlık bir gelecek 
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olduğu mesajı dizinin sonunda verilmektedir. Yalnız, dizide önünde aydınlık geleceği 

olanlar olarak sunulanlar; erkek egemen toplum yapısına uygun bir biçimde 

hayallerinden vazgeçen ve daha azı ile yetinmeyi öğrenen Duru, başından beri egemen 

sistemin işleyişi için her türlü kirli işlere bulaşan medya patronu Sadık Murat Kolhan, 

egemen sisteme karşı mücadele etmeyi bırakıp uyum sağlayan ve toplumsal ön 

kabullere uygun bir biçimde cinsel yönelimini değiştiren Özge karakterleridir. Yani, 

egemen sistemin devamlılığına katkı sağlayan ya da egemen sistemin sürekliliği için 

(artık) tehdit olmayan karakterlerdir. Böylelikle izleyicilere ne tarafta olurlarsa ya da ne 

yaparlarsa aydınlık bir gelecekleri olabileceği mesajı iletilmiş olur. 

Uyarlama diziyi izleyiciler nezdinde daha da cazip ve izlenilir kılacak bir diğer 

unsur da yine „cazibe merkezi motifler‟ kapsamında yer verilmese de karakterlerin 

gerçekleri bilmesine rağmen birbirlerinden birçok şeyi saklayarak birbirlerini 

aldatmaları noktasındadır. Özellikle saklanılan bu şeyler izleyiciler tarafından bilindiği 

için bu durum izleyiciler üzerinde ayrı bir haz oluşturmaktadır. Bu kapsamda uyarlama 

dizide Duru karakteri başlangıçta Can Manay‟ın Ceren‟i sevmediğini ve kendisine 

yardım etmek için Ceren ile birlikte olduğu gerçeğini bilmesine rağmen en yakın 

arkadaşı Ceren‟i uyarmaz. Sonra ise kendisini; Deniz ile ilişkisinden memnun değildir, 

bu ilişki beklentilerini karşılamamaktadır ama Deniz‟e bu konuda bir şey söylemeyerek 

ve mutlu numarası yapmaya devam ederek aldatır ve Deniz ile birlikteyken Can‟ı 

öperek ve defalarca Deniz‟e yalan söylemek zorunda kalarak da Deniz‟i aldatır. Deniz 

karakteri sanat merkezi konusunda öğrencilerine gerçeği itiraf edemeyerek öğrencilerini 

aldatır. Roma‟da Deniz ile tanışan Nilay karakteri Deniz‟in gerçek duygularının 

farkında olmasına rağmen Can Manay‟ı uyarmak ya da Deniz‟in gerçek duygularını 

fark etmesini sağlamak yerine susarak etrafındakilerin olan bitenden haberi olmamasına 

neden olarak çevresindeki çoğu kişiyi aldatır. Tarot falı bakarak gerçekleri gören 

Ceyhan Allen karakteri de Nilay karakteri gibi gerçekleri fark etmesine rağmen kimseyi 
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uyarmayarak yine çevresindekileri aldatır. Ece karakteri de ekip arkadaşı Duru‟yu 

kandırır ve Deniz ile birlikteliklerini ondan saklayarak Duru‟ya gerçekten arkadaşıymış 

gibi davranıp olanları ondan gizleyerek Duru‟yu aldatır. İzleyiciler üzerinde haz 

sağlamak ve bu yolla da izlenilirliği artırmak üzerine ana kaynak romandan farklılaşan 

uyarlama dizi karşılıklı aldatmacalar üzerine kurularak bir yerde aslında karakterler 

bağlamında yeniden oluşturulmuş olur.



 
 

SONUÇ 

Tez çalışmasında yer alan Fi/Çi/Pi roman üçlemesi ve bu kaynaktan uyarlanan 

Fi/Çi internet dizisi arasındaki farklılıklar, değişimler, eklemeler, dönüşümler; 

karakterler ile olay örgüsü kapsamında; ataerkil dünya düzeni, erkek egemen toplum 

yapısı ve bu başlıklarla ilişkilendirilebilecek toplumsal cinsiyet yapısı, bedene yönelik 

temsiller ve sunumlar, egemen sistem ve ideolojiler, popüler kültür ve mevcut toplumsal 

düzen çerçevesinde incelenmiştir. Uyarlama farklılıklarının ekonomik boyutu 

bağlamında ise, kapitalist sistem kapsamında; yaşam tarzları, tüketim biçimleri, sahiplik 

meselesi ve reyting kaygısı ile de ilişkilendirilebilecek cazibe merkezi motifler etrafında 

değerlendirilmiştir. Son olarak da gerek karakterlerin gerekse olay örgüsüne eklenen ya 

da bilinçli olarak çıkarılan/yer verilmeyen unsurların psikolojik boyutu irdelenmiştir. 

Bu değerlendirmeler sonucunda ana kaynak roman ve uyarlama internet dizisi 

karşılaştırılmış ve uyarlama farklılıklarının neler olduğu tespit edilmiştir. Bu tespit 

sonucunda uyarlama farklılıkları etrafında değerlendirilen; farklılaşmalar, değişimler, 

dönüşümler, eklemeler ve çıkarmalar ile ana kaynak romanda yer almasına rağmen 

uyarlama internet dizisinde kendisine yer bulamayan unsurlar sınıflandırılarak 

kategorilendirilmiştir. Söz konusu sınıflandırma sonucunda ortaya çıkan kategorilerin 

hangi gerekçe ile yapıldığının ve ne gibi amaçlara hizmet ettiğinin tespiti yapılmıştır. 

Sonuç olarak, uyarlama farklılıklarının medyada kendisine yer bulan egemen ideolojiye 

hizmet ettiği ve egemen sistemin sürekliliğini sağlamak için değişimden ve 

dönüşümden geç(iril)erek sunulduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda popüler kültür 

aracılığıyla toplumun büyük çoğunluğuna ulaşma imkânına sahip olan yapımlardan olan 

ve teknolojik gelişmeler sonucu medyanın bir ayağı olarak değerlendirilmesi mümkün 

olan internet platformlarında tıpkı medyada olduğu gibi toplumsal etki gücü fazladır. 

Bundan dolayı uyarlama internet dizisinde egemen sistemin devamlılığını sağlamaya 



 
 

yönelik olarak tekrarlar biçimde yer bulan ataerkil dünya düzeni, erkek egemen toplum 

yapısına dair hususlara yer verildiği ve uyarlama internet dizisinin bu hususlar etrafında 

kadına yönelik bakış açısı, bedene yönelik temsiller, cinsel tercihler ve yönelimler 

etrafında ana kaynak romandan farklılaşarak dönüşümden geçtiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Tez çalışmamda uyarlamalara yönelen diğer çalışmalarda olduğu gibi uyarlama 

farklılıklarının nelerden oluştuğuna değinilmesine ek olarak; uyarlama farklılıkları 

etrafında yer alan söz konusu farklılaşmanın, değişimlerin ve dönüşümler ile olay 

örgüsü ve karakterler kapsamındaki ekleme ve çıkarmaların gerekçesine de yer 

verilmektedir. Söz konusu gerekçelendirmeler; ideolojiler, egemen sistem, popüler 

kültür ve bu ana başlıklar altında değerlendirilebilecek birçok husus ve alt başlık ile 

ilişkilendirilerek sunulmaktadır. Bu çerçevede tez çalışmam uyarlama farklılıklarının 

„ne‟liğinden çok „neye ve hangi amaca hizmet ettiği‟ne yönelmesi açısından diğer 

uyarlama çalışmalarından ayrılmakta ve uyarlama farklılıklarının daha faydacı bir 

yaklaşım ile uyarlama farklılıklarına yönelmeyi amaçlamaktadır. 

Yazarın ideolojisi ile yönetmen/senarist/medya patronunun, yani aslında egemen 

sistemin ideolojisinin hem ana kaynak romanda hem de uyarlama dizide kesiştiği tek 

boyut; romanda yazarın fikirlerine aykırı davranan karakterlerin cezalandırılması; 

başlarına kötü şeyler gelmesi, ölmesi ya da öldürülmesi gibi durumların uyarlama 

internet dizisinde egemen sistemin sürdürülmesine tehdit oluşturacak biçimde davranan 

karakterlerin başına gelmesi noktasındadır. Yani, her iki türde de kendi ideolojisine 

aykırı davranan karakterler cezalandırılmakta ve bu durum okuyucu/izleyici kitlesine 

tabir-i caizse ibret-i âlem olarak sunulmaktadır. Böylelikle, yalnızca egemen sistemin 

hâkimiyet alanlarında değil alternatif ideolojilerin savunulduğu ortamlarda da zorlama 

ve baskı kurma yöntemlerinin kullanıldığını söylemek mümkündür. Tez çalışması 

kapsamında ana kaynak roman ile uyarlama internet dizisi kıyaslamasında uyarlama 



 
 

farklılıklarını gerekçelendirebilmek adına egemen sistem ideolojisi ve alternatif ideoloji 

karşılaştırması yapılmıştır. Çalışma kapsamında yalnızca egemen ideoloji ve 

içerimlerini suçlama veya yerme ya da yalnızca alternatif ideoloji ve içerimlerini 

haklılaştırma veya övme çabası bulunmamaktadır. Sadece tez çalışması kapsamında yer 

alan ana kaynak roman ile uyarlama internet dizisi uyarlama farklılıkları çerçevesinde 

değerlendirilmiş olup farklıklar, değişimler, dönüşümler, eklemeler ve çıkarmalar 

sınıflandırılarak gerekçelendirilmiştir. 

Sonuç olarak, uyarlama dijital internet dizisi Fi/Çi‟ye kaynaklık eden roman 

üçlemesi Fi/Çi/Pi arasındaki farklılıklar neticesinde karakterler kapsamında Can 

Manay, Sadık Murat Kolhan gibi erkek karakterlerin ataerkil dünya düzeni, erkek 

egemen toplum yapısı kapsamında aslından farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Söz 

konusu karakterlerin dış görünüşlerinin mevcut toplumsal düzen içerisinde sunulan 

toplumsal ön kabuller dolayımından geçerek değiştirildiği tespit edilmiştir. Örneğin; ana 

kaynak romanda çirkin ve sıska olarak sunulan ve betimlenen Can Manay karakteri, 

uyarlama internet dizisinde karizmatik olarak sunulmakta ve diğer kadın karakterler 

tarafından bu biçimde değerlendirilmektedir. Duru Durulay. Özge Egeli, Bilge Görgün 

ve Eti Yönder gibi kadın karakterlerin ise, ataerkil dünya düzeni ve erkek egemen 

toplum yapısının kadına bakış açısı dolayımında dönüşümden geçtiği ve gerek bedensel 

temsiller gerekse egemen işleyişe yönelik mücadeleleri bakımından farklılaştığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Ana kaynak romanda güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran 

kadın karakterler, uyarlama internet dizisinde zayıf ve kaybeden karakterler olarak 

sunulmaktadır. Romanda Duru karakterine ait olan evin uyarlama dizide erkek arkadaşı 

Deniz karakterine ait olması, romanda geçimlerini Duru karakterinin dans etmesi ile 

sağlayan Deniz ve Duru çiftinin uyarlama dizide Deniz‟in geliri ile sağlanması gibi 

durumlar iki türde de tam zıt bir biçimde yer alan farklılıklardandır. Uyarlama dizide 

Duru‟nun gelir kaynağı olmaması şeklindeki farklılaşmalar kadın karakterlerinin 



 
 

zayıflığının kanıksatılması çabası ile ana kaynaktan farklılaştırılarak uyarlama dizide 

yer verilen hususlardan birkaçıdır. Romanda egemen sistem mücadelesi sürdüren Özge 

karakterinin mücadelesinin uyarlama dizide Can Manay‟a karşı bireysel hırsa 

dönüştürülerek sunulduğu görülmektedir. Uyarlama dizide Özge karakteri bu uğurda 

mücadele gösterdiği süre boyunca mutsuz ve çaresiz olarak sunulmakta; 

mücadelesinden vazgeçerek sisteme dâhil olduğunda ise mutlu ve kaygısız olarak 

sunulmaktadır. Oysa ana kaynak romanda Özge karakteri egemen sistemi yıkana kadar 

mutluluğa ve huzura kavuşamamakta, bu uğurda yürüttüğü mücadeleden de asla 

vazgeçmemektedir. Yine romanda alternatif sistemi kurma konusunda başarıya ulaşıp 

elektrik enerjisini kullanımını başlatarak egemen sistemin işleyişini durduran Özge 

karakterinin uyarlama internet dizisinde magazin sunucusu olarak egemen sisteme 

hizmet etmekten öteye geçemediği görülmektedir. Uyarlama internet dizisinde ana 

kaynak romanda yer alan egemen sistemin işleyiş biçimini tehdit eden unsurlara yer 

verilmeyerek farklılaştığı gibi aynı zamanda ana kaynak romanda yer almadığı halde 

egemen sistemin işleyiş mekanizmasının gücünü ve yıkılmazlığını vurgulayan unsurlara 

yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu unsurlar: medya patronu olarak yer alan Sadık 

Murat Kolhan‟ın ve Can Manay‟ın istemediği hiçbir haberin yayınlanmaması, 

yayınlansa bile bir biçimde yalanlanabilmesi ve kendi lehlerine döndürebilmeleri, 

egemen sisteme karşı mücadele sürdüren Furkan karakterinin öldürülmesi, Billur‟un 

gerçekleri açıklayacağı sırada öldürülmesi, Özge‟nin hayatının tehlikede olduğunun 

defalarca sunulması şeklinde çeşitlendirilebilmektedir. 

Olay örgüsü kapsamında, ana kaynak romanda yer alan ve egemen sisteme karşı 

mücadele içeren halkın isyan hareketine uyarlama dizide yer verilmediği ve bu isyan 

hareketinde yer alan karakterlere ülkesindeki olaylardan habersiz, ilgisiz ve eğlence 

düşkünü olarak yer verildiği tespit edilmiştir. Söz konusu isyan hareketinde yer alan 

diğer karakterlerin ise uyarlama internet dizisinde kendisine yer bulamadığı 



 
 

görülmektedir. Mevcut toplumsal düzenin işleyiş biçiminin ana kaynak romandaki 

sunuluşuna zıt olarak temsili söz konusudur. Buna örnek olarak; otizmli bireylerin 

temsili ve bunun bir hastalık olarak görülmesindeki her iki türdeki bakış açısı farkı gibi 

durumlar gösterilebilmektedir. Yine mevcut toplumsal düzen içerisinde azınlık olarak 

yer alan bir diğer grubu oluşturan eşcinsel karakterlerin –Özge Egeli ve Mithat Şahin- 

sunuluş biçimleri konusunda da uyarlama internet dizisinde bir başkalaşım olduğu 

açıktır. Bu başkalaşım uyarlama dizide Özge karakterinin eşcinsel olarak hayatını 

sürdürmemesinden ve ana kaynak romanda birlikte olmadığı Sadık Murat Kolhan 

karakteri ile yani, bir erkek karakter ile birlikte olmasından kaynaklanmaktadır. Mithat 

Şahin karakteri kapsamında ise, uyarlama internet dizisinde söz konusu karakterin 

eşcinsel olduğunu gizlemesi ve ortaya çıkmasının ardından hastalanması ve hayatının 

mahvolmuş gibi sunulması durumu örnek olarak gösterilebilir. Yine ana kaynak 

romanda yer almadığı halde uyarlama dizide egemen sistemin sürdürülmesini 

destekleyen kapitalist dünya görüşü çerçevesinde olay örgüsüne eklemeler de 

bulunulmaktadır. Tüketim biçimleri kapsamında yer alan bu unsurlar karakterlerin 

ideolojilerine ters olduğu durumlarda dahi kapitalist sistemi onar bir biçimde uyarlama 

internet dizisinde kendisine yer bulmaktadır. Bu doğrultuda ise; uyarlama internet 

dizisinde tüketim karşıtı olarak sunulan Bilge karakterinin tüketim davranışı ile 

kendisini var etme çabasına girdiği, Can Manay, Eti Yönder, Duru Durulay gibi 

karakterlerin romanın tam zıttı bir biçimde lüks tüketime yöneldiği ve benzer türden 

unsurlar ile tüketimin hacminin genişlemesinin hedeflendiği tespit edilmiştir. 

Roman ile uyarlama dizi arasındaki farklılıkların değişimlerin, dönüşümlerin, 

eklemelerin ve çıkarmaların genel olarak egemen sistemin işleyiş çarkına katkı 

sağladığını söylemek mümkün hale gelmektedir. Ana kaynak romanda yer alan 

unsurların büyük çoğunluğunun tam olarak zıt bir biçimde uyarlama internet dizisinde 



 
 

yer alması; romanda yer alan alternatif ideolojinin yerini uyarlama dizide egemen 

ideolojinin almasına yönelik çaba olarak yorumlanabilir kılmaktadır.
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ÖZET 

Teknolojik gelişmeler ve tarihsel dönüşüm ile birlikte televizyondan internete 

kayış daha özgürlükçü ve daha serbest bir yayıncılık anlayışını akıllara getirse de bu 

düşünce biçimi egemen sistemin işleyiş biçiminden, medya sahipliklerinden ve çapraz 

tekelleşmeden kaynaklı olarak bir yanılgıdan öteye geçememiştir. Dolayısıyla her 

türden yapımda olduğu gibi tez çalışmamda yer alan uyarlama yapımlarda da bu durum 

egemen sistemin sürekliliğini sağlamaya ve mevcut toplumsal düzenin öğretilerini 

yayma amacına hizmet etmeye yöneliktir. Uyarlama farklılıklarının oluşmasının birçok 

gerekçesi olmakla birlikte, esas olan örtük amaç egemen sistemin devamlılığını ve 

sürekliliğini sağlamak ve buna uygun olarak mevcut toplumsal düzeni inşa etmektir. 

Bundan kaynaklı olarak tez çalışmamda uyarlama farklılıklarının gerekçesi ve ne türden 

amaçlara hizmet ettiği gibi hususlar üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda söz konusu tez 

çalışmasına konu olan ana kaynak roman ile uyarlama internet dizisi arasındaki 

farklılıklar, değişimler, dönüşümler, eklemeler ve çıkarmalar değerlendirilmiş ve 

sınıflandırılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Uyarlama, Medya, Popüler Kültür, İdeoloji, İnternet Dizisi.



 
 

ABSTRACT 

The shift from television to the internet technological improvements and 

historical transformation brought to minds a more libertarian and free-ppirited 

broadcasting philosophy, this philosophy could not go more than a delusion due to the 

framework of the dominant system, media ownership and cross-monopoly. 

Consequently as in all kinds of productions, In the context of my thesis work on spin-

off productions, aimed at ensuring the continuity of the dominant system and serving 

the purpose of disseminating the teachings of the current social order. There are many 

reason for formation of spin-off productions the main implicit goal is to make sure of 

the continuity of the current dominant system and spreading the teachings of the current 

social order. Derived from all these, in my thesis work the reasons of spin-off 

productions and what type of purposes they serve are emphasized. In the light of the 

context, the differences, changes, transformations, additions and removals between 

main novel and spin-off production evaluated and classified. 

 

Keywords: Spin-off, Media, Popular Culture, Ideology, Internet Series.
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