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KARAKTERLERİN EKONOMİK YAPISI VE BU YAPININ GERÇEK HAYATLA
MUKAYESESİ
POVERTY IN TV SERIES (!): THE ECONOMIC STRUCTURE OF THE CHARACTERS
IN TURKISH TV SERIES AND COMPARISON OF THIS STRUCTURE WITH THE
REAL LIFE
Doç. Dr Mihalis Kuyucu
Alanya HEP Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi
ORCID NO: 0000-0002-1931-6844
ÖZET
İki binli yıllarla beraber Türkiye televizyonlarının en çok ilgi çeken program türü diziler
olmuştur. Yüksek reytingler alması nedeniyle işletme sahipleri televizyonların en çok izlendiği
saat olan prime time kuşağında dizileri yayınlamaktadır. Bu diziler aldıkları reytinglere göre
kıran kırana reyting savaşlarına girmekte ve başarının ölçütü aldıkları reytinge göre tayin
edilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de yetmişli yıllarda başlayan, seksenli yıllarda sayısında
artış gözüken, doksanlı yıllarla beraber zirveye ulaşan ve toplumun vazgeçilmez program
türlerinden biri olan dizilerin 2021 Türkiye’sindeki durumu incelenmiştir. Bu kapsamda 202021 yayın sezonunda ana akım televizyon kanallarında yayınlanan ve en çok reyting alan on
televizyon dizisi ve karakterlerinin yaşam tarzları ekonomik açıdan analiz edilmiştir. Dizi
karakterleri ve senaryo ekonomik bakış açısıyla betimlenmiştir. Araştırmanın sonunda seksenli
yıllarda mahalle kültürünü ve esnafı odak noktasına alan Türk dizilerinin içeriklerinde ciddi bir
değişim olduğu gözlemlenmiştir. Günümüzde diziler, iki binli yıllarda başlayan ve şiddeti artan
bir trend ile holding sahiplerinin zengin evlerinde yaşayan insanların hayatlarını merkezine alan
yapımlar haline dönüşmüştür. Gerçek hayatla hiçbir alakası olmayan sanal bir yaşamın ön
planda olduğu diziler, her geçen gün gerçekle hayal arasındaki uçurumu büyütmektedir. Bu
durumun toplumu bir sanal dünyaya doğru ittiği gibi izleyicinin iç dünyasına da zarar
verebilme potansiyelini saklı tuttuğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Televizyon, Dizi, Ekonomi, Dizi Senaryosu
ABSTRACT
With the 2000s, TV series have been the most popular program type of Turkish televisions.
Due to its high ratings, media company owners broadcast TV series in the prime time zone,
which is the most watched hour of televisions. These series enter into rating wars and the
criterion of success is determined according to the rating they receive. In this study, the situation
of the TV series, which started in the seventies, increased their number in the eighties, reached
to peak in the nineties, and is one of the indispensable program types of the society, in Turkey
in 2021 was examined. In this context, the lifestyles of the ten most rated television series and
characters broadcast on mainstream television channels in the 2020-21 broadcast season were
analyzed economically. The characters of the series and the scenario are depicted from an
economic point of view. At the end of the study, it was observed that there was a serious change
in the content of Turkish TV series that focused on neighborhood culture and craftsmen in the
eighties. Nowadays, TV series have turned into productions that focus on the lives of the people
living in the rich houses of the holding owners, with a trend that started in the 2000s and
increased in intensity. TV series which are in a virtual life, has nothing to do with real life and
they are in the forefront, widening the gap between reality and imagination day by day. It is
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seen that this situation not only pushes the society towards a virtual world, but also reserves the
potential to damage the inner world of the audience.
Key Words: Television, TV Series, Economy, Series Script.
GİRİŞ
Televizyon dizileri, genel itibariyle başının hatırlanmadığı, sonunun merak edilmediği, temel
izleme motivasyonunun yayınlandığı günde veya haftada ne olacağının merak edildiği
yapımlardır. Dizilerde genellikle çok fazla sayıda karakter ve olay işlenmekte, bu nedenle de
karmaşık bir yapı söz konusu olmaktadır. Temelde dizinin varlık sebebi, sürükleyiciliği ve
merak duygusunu aktif olmasıdır. Diziler günlük ya da haftalık olarak yayınlandığından,
sinema filmlerine göre daha durağan yapıda olsa da bölümün sonunda bir sonraki bölümü
merak ettirecek bir olay ya da öğeler barındırmaktadır (Cereci, 2014: 4).
Diziler genellikle bir ana karakterin başından geçen olayların anlatıldığı yapımlardır.
İzleyiciler, kahramanın başından geçen olaylara tanık olmaktadır ve kahramanı ve başından
geçen olayları, kendi ahlaki süzgecinden geçirmektedir. Böylece kendilerini kahramanla
özdeşleştirmekte ya da kahramanın karakterini ve başından geçen olayları kendisi ve kendi
hayatıyla kıyaslamaktadır (Fidan, 2018: 128).
Televizyon dizileri temel olarak sürükleyiciliği ve merak duygusunu canlı tutmayı ön plana
aldığından, hikâyede yer alan karakterlerden iyi olanın kaybetmesi, kötü olanın kazanması gibi
durumlar dahi izleyici açısından sorun teşkil etmemektedir. Önemli olan hikâyenin kendisini
izletebilmesidir. Bu noktada kötü denilen karakterler dahi izleyicinin kendisiyle bağ kurmasını
sağlayabilmektedir (Kula, 2012: 514). Televizyon dizilerinin sürükleyiciliği, bireyleri günlük
yaşamdan uzaklaştırarak düşünmelerini engellemeleri, bireyleri umursamaz bir yapıya
dönüştürmeleri gibi eleştirilere maruz kalabilmektedir (Savaş, 2004: 4).
Televizyon dizileri, ana akım televizyon kanallarının prime-time olarak adlandırılan 20:0023:00 saat diliminde yayınlanan ve süresi 60 ile 90 arasında değişebilen yapımlar olabildiği
gibi, gündüz kuşağında ya da diğer saatlerde yayınlanan ve süresi 20 ila 60 dakika arasında
değişen yapımlar da olabilmektedir. Prime-time kuşağının dışında yayınlanan diziler genellikle
günlük olarak yayınlanmakta ve halk arasında “pembe dizi” olarak bilinmektedir. Primetime’da yayınlanan diziler ise çoğunlukla haftalık periyodda yayınlanmaktadır.
DÜNYADA TELEVİZYON DİZİLERİN GELİŞİM SÜRECİ
Televizyon dizileri ilk olarak medyadaki birçok yeniliğin yaşandığı ABD’de ortaya çıkmış ve
yaygınlaşmıştır. Televizyonda yayınlanan ilk dizi “Srap Caddesi” adı ile ABD’de gösterime
girmiştir. Dizinin senaryosunu Wilfred Pettit yazmış, sinema heveslisi bir genç kızın başından
geçenleri konu alan bir komedi dizisi olarak çekilmiştir. Dizinin başrolleri John Barkly ve
Shirley Thomas paylaşmıştır. 15 Nisan 1938’de başlayarak salı ve cuma günleri yayınlanan dizi
26 bölüm sürmüştür.
Televizyon dizileri, 1950'lerin Amerika'sında, çok sayıda Amerikan hanesinin televizyon alıcısı
satın alarak mecraya olan ilgisinin artması ile yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu durum, bugün kült
olarak tabir edilen birçok yapımın yayın hayatına başlamasını da sağlamıştır (WEB, 2019).
ABD’de dikkat çeken ilk dizilerden biri olan “I Love Lucy, Lucy” adında bir kadının bir
müzikhol açabilmek için ev işi sorumluluklarını ardında bırakmasını ve bu uğurda eşi ile
yaşadıklarını anlatan bir durum komedisi (sit-com) olarak yayınlanmıştır. Dönemin ABD’de
yayınlanan diğer önemli yapımları “Alfred Hitchcock Presents”, “Wanted: Dead or Alive,

PROCEEDINGS BOOK

20

https://www.iletisimkongresi.org/

5th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS
12-13 June 2021
Istanbul, TURKEY

Bonanza ve Zorro” olmuştur. 1960’lar ve 1970’ler ABD’si ise Soğuk Savaş döneminde daha
çok casusluk temalı dizilere yönelmiştir. Bu dönemde “Mission: Impossible” ve “The Man from
U.N.C.L.E.” adlı diziler dönemin en popüler yapımları arasına girmiştir. Vietnam Savaşı
döneminde (1975’e kadar olan dönemde) ise askeri nitelikteki dizilerden “M*A*S*H” ve İkinci
Dünya Savaşı döneminde geçen “Baa Baa Black Sheep” ve “The Wild Wild West” gibi diziler
ön plana çıkmıştır.
Fransa'da, 1949’da kurulan ve 1964’te ORTF olarak adını değiştiren RTF, öncelikle “Thierry
la Fronde, Rocambole” (13 dakikalık bölümler), “La caméra le le temps” ve “Le Chevalier de
Maison-Rouge” gibi yapımları üretmiştir. Ardından 1980’lere kadar macera dizileri olarak “Les
chevaliers du ciel”, “Michel Strogoff and Corsaires et Flibustier”; drama dizileri olarak “Belle
et Sébastien”, “L'âge heureux”, “L’âge en fleur”, “Paul et Virginie” ve “Le jeune Fabre”;
1980’lerde ise suç dizileri olan “Les Cinq Dernières Minutes”, “Les Enquêtes du commissaire
Maigret”, “Brigades du Tigre”, ve “Commissaire Moulin” gibi diziler Fransa’da döneminin
önde gelen dizileri olmuştur (WEB, 2019).
İngiltere’de BBC öncülüğünde “Doctor Who”, “The Avengers”, “The Prisoner” gibi yapımlar
yayın hayatına başlamış ve sonraki dönemde bu yapımların yeniden çekilerek dizilerden
türetilen ve sinema filmleri yapılmıştır.
Dünyada özel televizyon yayıncılığının yaygınlaştığı 1980’ler ile birlikte televizyon dizileri de
adeta patlama yapmıştır. Bu dönemde “Dallas”, “Santa Barbara”, “Knight Rider”, doksanlar ile
birlikte “Friends”, “Sherlock Holmes”, “Simpsons”, 2000’li yıllar ile birlikte “How I Met Your
Mother”, “Lost, Prison Break” gibi diziler döneminin efsaneleri arasına girmiş ve küresel çapta
ilgi almıştır.
TÜRK TELEVİZYON DİZİLERİNİN TARİHÇESİ
Türkiye’de tek televizyon döneminde TRT’de 1970’li yıllarda ve 1980’li yılların başında
yurtdışıdaki yapımların paket olarak ithal etmiş ve “Küçük Ev”, “Bonanza”, “Dallas”, “Tatlı
Cadı”, “Görevimiz Tehlike” gibi pek çok yabancı diziyi Türkiye’de yayınlmıştır. Bu dönemde
Türk dizisi olarak 1974 yılında yayın hayatına başlayan “Kaynanalar”, Türk televizyon
tarihinin ilk dizisi olarak yayın hayatına başlamıştır. 1974 ile 1986 arasında yayınlanan
“Kaynanalar”, “Aşk-ı Memnu”, “Kartallar Yüksek Uçar” ve “Çalıkuşu” Türkiye’de dizi
yapımcılığının kilometre taşları olmuştur. 1986 yılında Türk dizi tarihinde önemli bir yeri olan
“Perihan Abla” adlı dizi TRT ekranlarında yayın hayatına başlamıştır.
“Perihan Abla” dizisi Türk dizi sektörü açısından bir milat olmayı başarmıştır. Perihan Abla’nın
başarısı ile birlikte seri olarak başka diziler de yayın hayatına başlamıştır. 1990’lı yılların
başında Perihan Abla’nın açtığı yoldan giden “Bizimkiler” (1989-2002), “Şaşıfelek Çıkmazı”
(1996-1998), “Süper Baba” (1993-1997), “Mahallenin Muhtarları” (1992-2002) gibi Türk
kültüründe önemli bir yer teşkil eden ve mahalle kültürünü yansıtan diziler televizyon dizi
yayıncılığında önemli bir rol oynamıştır. Bu dizilerden “Bizimkiler” adlı dizi 1989-2002 yılları
arasında 13 yıl yayınlanarak Türk dizileri arasında en uzun soluklu yayınlanan dizilerden biri
olarak tarihe geçmiştir. 17 Temmuz 2006 tarihinde yayın hayatına başlayan ve günümüzde
halen devam eden “Arka Sokaklar” ise “Bizimkiler” dizisi ile birlikte en uzun süre yayınlanan
Türk dizisi rekorunu paylaşmaktadır.
1990’lı yıllarda; Kaygısızlar (1994), Çiçek Taksi (1995), İkinci Bahar (1997), Sıdıka (1997),
Üvey Baba (1998), Ayrılsak da Beraberiz (1999), Yılan Hikayesi (1999) gibi diziler döneminin
en önde gelen yapımları olarak görülmektedir. Doksanlın yıllarda sayısı artan özel sermayeli
televizyon kanallarının da ürettiği diziler bu sektörün daha da gelişmesine neden olmuştur.
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2000’li yıllarda; Evdeki Yabancı (2000), 7 Numara (2000), Yedi Tepe İstanbul (2001), Koçum
Benim (2002), Tatlı Hayat (2002), Ekmek Teknesi (2002), Çocuklar Duymasın (2002), Dadı
(2002), Kurtlar Vadisi (2003), Bir İstanbul Masalı (2003), Avrupa Yakası (2004), Yabancı
Damat (2004), Yaprak Dökümü (2005), Hatırla Sevgili (2006), Elveda Rumeli (2007) ve Ezel
(2009) gibi diziler Türk televizyonlarında önemli yerli yapım diziler arasında yer almıştır.
2010’lu ve sonraki. yılların en önemli Türk dizileri ise Behzat Ç. (2010), Leyla ile Mecnun
(2011), Muhteşem Yüzyıl (2011), İşler Güçler (2012), Suskunlar (2012), Seksenler (2012),
Kardeş Payı (2014), Diriliş Ertuğrul (2014), Kiralık Aşk (2015), Eşkıya Dünyaya Hükümdar
Olmaz (2015), Payitaht Abdülhamid (2016), İçerde (2016), Vatanım Sensin (2016), Ufak Tefek
Cinayetler (2017), Çarpışma (2018), Hekimoğlu (2019), Mucize Doktor (2019), Masumlar
Apartmanı (2020), Sadakatsiz (2020) olmuştur.
DİZİLERDE YER ALAN KARAKTER KURGULARI
Kurgusal karakter, roman, oyun, sinema ya da televizyon dizisi gibi anlatı niteliğindeki sanat
eserindeki bir kişi ya da hayvandır. Tamamen kurgusal olabileceği gibi gerçek hayattaki bir
kişiye de dayanabilir (Kükrer-Aydın, 2014). Dolayısıyla kurgusal (hayal ürünü) ya da gerçek
karakter gibi bir ayrım yapılabilir.
Gerçek karakterler biyografi türündeki anlatılarda yer alıp gerçek mekanları kullanabildiği gibi,
gerçek bir karakterden esinlenerek yaratılan bir karakter olarak kurgusal mekanları da
kullanabilir. Benzer şekilde kurgusal karakterler de kurgusal mekanları kullanabileceği gibi
gerçek mekanları kullanabilir.
Kurgusal karakterler gerçek hayatta olmayan, gerçek hayatta yaşamayan ya da hiç yaşamamış,
bir sanat eserinin, oyunun ya da teorinin kurgusal dinamiklerinden birini ya da birkaçını
oluşturan hayali bir öznedir. Yazılı eserlerde yazarın veya tiyatro, sinema ya da dizilerde yer
alan kahramanlar bu tip hayali kahramanlardır. (Bayrak, 2014)
Karaktere tiyatro ya da sinemada bir aktör tarafından hayat verildiğinde çoğu zaman insan olma
yanılsaması yaratmaktadır. “Karakterde olmak (being in character) / anda olmak (being in
moment)” ifadesi, aktörün/aktrisin, kurgusal karakterin kimliğine bürünmesini tanımlamak için
kullanılmaktadır. Yazılı eserlerde ise hikâye boyunca okuyucusuna rehberlik ederek olay
örgüsünü anlamalarına ve olay örgüsü içerisine kendilerini dahil etmelerine yardımcı olur.
Yazılı eserler için karakterin yaratılması süreci ise “karakterizasyon” olarak adlandırılır
(Martínez-Martí & Ruch, 2017).
Karakterin yaratılması sürecinde birtakım verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Cinsiyet, yaş, fiziksel
yapı ve duruş, çekici ya da itici fiziksel özellikler, saç rengi, saç stili, giyim tarzı, hareketleri,
jest ve mimikleri, konuşma tarzı ve engelli olup olmadığı gibi nitelikler fiziksel verileri
oluşturmaktadır. Etnik köken ve milliyet, toplumsal sınıf, eğitim düzeyi, mesleği ve gelir
düzeyi, yaşam koşulları, ailevi yaşantısı ve medeni hali, arkadaşları, hobileri ve ilgi alanları,
siyasi ve dini görüşü gibi konular ise toplumsal verileri oluşturmaktadır. Son olarak kısa, orta
ve uzun vadeli hedefleri, düşleri ve hayal kırıklıkları, zayıflıkları ve zaafları, huyu, zekâsı,
yaşama karşı iyimser ya da kötümser bakış açısı, değerleri, kompleksleri, müzik ya da spor gibi
yetenekleri gibi konular ise karakter hakkındaki psikolojik verileri oluşturmaktadır. Dolayısıyla
kurgusal karakter, tıpkı gerçek hayattaki bireylerde olduğu gibi fiziksel, psikolojik ve toplumsal
veriler üzerince inşa edilmektedir.
Karakterden bağımsız bir mekân düşünmek mümkün olmadığı gibi karakteri düşünmeden
kurgusal mekanın oluşturulması da mümkün değildir. Kurgusal karakter ile kurgusal mekan
arasındaki uyumsuzluk, tüm anlatıyı ve anlam bütünlüğünü bozarak izleyicinin dikkatini
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toplayamamasına neden olur. Dolayısıyla karakter ve mekan karşılıklı olarak etkileşim
içerisindedir. Çünkü karakterin kendisine verilen nitelikler doğrultusunda hareket edip
mekanlarda bulunması gereklidir (Bayrak, 2014). Örneğin fakir biri olarak kurgulanan bir
karakterin çok lüks bir mekana çok lüks bir spor araba ile giriş yapması, anlatının bütünlüğünü
bozacağı gibi izleyicinin mantık süzgecinden de geçemeyecektir.
Türk dizi tarihinde birçok unutulmaz karakter yaratılmıştır. Örneğin dizideki karakteri öldükten
sonra gerçek hayatta camilerde “hayrına” sela okutulan Kurtlar Vadisi dizisinde Oktay
Kaynarca tarafından canlandırılan Süleyman Çakır karakteri, dizi karakterlerinin izleyici
gözünde ne denli sevildiğinin bir göstergesi olmuştur. Benzer şekilde adeta bir deyime dönüşen
“Aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey” repliği ile hatırlanan “Yaprak Dökümü”
dizisindeki Ali Rıza Bey (Halil Ergün) karakteri de izleyicinin en çok ilgi gösterdiği
karakterlerden biri olmuştur.
2004-2009 yılları arasında gösterilen Avrupa Yakası dizisinde “Burhan Altıntop” karakterine
hayat veren Engin Günaydın, bugün bile gerçek adı ile değil, dizide hayat verdiği karakterin
adı ile anılmaktadır. “Kaynanalar” dizisinde Tekin Akmansoy’un canlandırdığı “Nöri Kantar”,
Süper Baba’da Şevket Altuğ’un canlandırdığı “Fiko”, Bir Demet Tiyatro’da Settar
Tanrıöğen’in canlandırdığı “Saldıray Abi”, Aşk-ı Memnu’da Nebahat Çehre’nin canlandırdığı
“Firdevs Yöreoğlu”, Ekmek Teknesi’nde Hasan Kaçan tarafından canlandırılan “Heredot
Cevdet”, Ayrılsak da Beraberiz’de Necmi Yapıcı’nın canlandırdığı “Feridun Bitir” gibi
karakterler, gerçek hayatta aktörün,aktrisin önüne geçmiş, rolü canlandıranın kendi adıyla değil
canlandırdığı karakterin adıyla anılmasına sebep olmuştur.
Sultan Süleyman, Şehzade Mehmet ve Hürrem Sultan (Muhteşem Yüzyıl) Ramiz Dayı (Ezel),
Erdal Bakkal (Leyla ile Mecnun), Behzat Ç. (Behzat Ç.), Memoli (Yılan Hikayesi), Yusuf
Miroğlu (Deli Yürek), Laz Ziya (Kurtlar Vadisi), Behlül ve Bihter (Aşk-ı Memnu) Perihan Abla
(Perihan Abla), Afet Güçverir (Hayat Bilgisi), Ali Haydar Usta ve Hanım (İkinci Bahar),
Feriştah Yenge (Bir Demet Tiyatro), İhsan Yıldırım (Tatlı Hayat) gibi karakterler de
izleyicilerin gözünde efsaneleşmiş karakterlerdir.
TELEVİZYON DİZİLERİNDE KARAKTERLERE YÖNELİK ARAŞTIRMALAR
Türk televizyonculuğunda dizilerin yeri yadsınamaz bir gerçektir. Günümüzde hemen her
televizyon kanalında her gün gündüz kuşağında reklam kuşağı ile birlikte 2 saat süren günlük
pembe diziler, prime time kuşağında ise reklam kuşakları ile birlikte neredeyse 4 saat süren
yerli diziler yayınlanmaktadır. Bu dizilerin esas unsurları ise senaryo ve karakterleridir. Dizi
karakterleri, medya ve iletişim alanındaki çalışmalarda sıklıkla incelenmektedir.
Unur (2013), Türk televizyon dizilerinde toplumsal kimliklerin temsilini 2011-2012 yayın
döneminde reyting ölçümlerine göre en fazla izlenen ilk beş dizi olan “Arka Sokaklar”, “Öyle
Bir Geçer Zaman Ki”, “Fatmagül’ün Suçu Ne?”, “Adını Feriha Koydum” ve “Kuzey Güney”
dizileri özelinde incelemiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, dizi karakterlerinin egemen
ideolojiyi yansıtacak biçimde kurgulandığını, genel kabul görmüş veya görmesi istenen
davranış kalıplarının olumlandığını ve toplumsal yapı içerisinde “öteki” olarak görülen
kimliklerin olumsuzlanmasına katkı sunduğunu ortaya koymuştur.
Karaboğa (2016), dizi izleyicilerinin televizyon dizilerinde sunulan tüketim unsurlarına yönelik
eğilimlerini 15 yaş üstü 400 katılımcı ile incelemiş, araştırmadan elde edilen bulgular
sonucunda dizi karakterlerinin sergilediği tüketim davranışı ve tüketim unsurlarının tüketicinin
dikkatini çektiğini ve tüketim eğilimlerini artırdığını belirlemiştir.
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Önal ve Taşkesen (2018) dizilerin ve dizi karakterlerinin ortaokul öğrencileri üzerindeki
etkisini incelemiş, araştırmanın sonucunda kız öğrencilerin dizi karakterlerinin olumlu
yanlarını daha fazla örnek aldığını, erkek öğrencilerin ise dizi karakterlerinin olumsuz yanlarını
daha fazla örnek aldıklarını belirlemiştir.
Kükrer-Aydın (2014), televizyon reklamlarında dizi karakteri kullanımı yoluyla sunulan
tüketim kültürü değerlerini “Yalan Dünya” dizisi örneğinden incelemiştir. Dizide yer alan
karakterlerin yer aldığı, banka, gıda ve otomobil reklamları göstergebilimsel çözümleme
yöntemi ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda dizide yer
alan çapkın bir karakter olan Selahattin karakterinin kadın banka çalışanı ile diyalogu
üzerinden; dizide yer alan yine çapkın bir karakter olan Emir ve en yakın arkadaşı Bora
karakterlerinin karşı dairede oturan kadın komşu ile kahve ikramı ile komşu kadın için rekabete
girmesi üzerinden ve dizide yer alan gösteriş ve statü meraklısı Nurhayat karakterinin otomobil
satın alarak statü elde etmesi üzerinden erkek egemen toplum kodlamalarına destek verildiği
belirlenmiştir.
Bolat ve Yılmaz (2018), ürün yerleştirmede renk ve dizi karakteri üzerinden ilişkisel sunumu
“İstanbullu Gelin” dizisi üzerinden incelemiştir. Çalışmada “İstanbullu Gelin” dizisinde yer
alan dört erkek kardeş karakterin kullandığı arabaların renk ve modeliyle dizi karakterlerinin
dizideki kişilik özellikleri üzerinden ürün yerleştirme biçimi sorgulanmıştır. Araştırmadan elde
edilen bulgular, dizide sessiz sakin bir karakter olan bekar ve küçük erkek kardeş olan Osman
karakteri, sessizlik, sakinlik ve memnuniyeti çağrıştıran mavi renkli araçla, heyecanlı, meydan
okuyan, hırslı bir karakter olan Murat ise kırmızı renkli bir spor araba ile ilişkilendirilmiştir. Bu
yolla ürün yerleştirme ile dizi karakterlerinin kişilikleri arasında ilişki kurulmuştur.
Kırtepe (2015), dizi karakterlerinden etkilenme hakkında izleyici değerlendirmelerini
incelemiştir. Araştırmada katılımcıların dizi karakterlerinden etkilenme düzeyi, yaş ve meslek
değişkenleri bağlamında değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, katılımcıların
yaklaşık yarısının dizi karakterlerinden düşük düzeyde etkilendiğini ve yaş arttıkça etkilenme
düzeyinin arttığını belirlemiştir. Bu durumu da yaş arttıkça sosyal açıdan istendik yanıt verme
eğiliminin azalması ile açıklamışlardır.
Yıldırım ve Aydın (2012), marka farkındalığı yaratmada dizilerin ve dizi karakterlerinin rolünü
incelemiştir. Araştırma sonucunda Kadınların erkeklere göre daha fazla dizi izledikleri; izlenen
dizi sayısı ile farkındalık düzeyi arasında bir ilişki olduğu; kadınların erkeklere göre daha
yüksek marka farkındalık düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir.
Arslan (2013), televizyon dizilerinde yer alan karakterlerle kurulan parasosyal etkileşimi
bağlanma biçimleri ve yalnızlık açısından incelemiştir. Araştırma sonucunda korkulu ve
saplantılı bağlanan bireylerin dizi karakterleri ile yüksek düzeyde parasosyal etkileşim içine
girdiği, bu bireylerin aynı zamanda yüksek düzeyde yalnızlık çektikleri belirlenmiştir.
2021 TÜRKİYE’SİNDE
EKONOMİSİ

TELEVİZYON

DİZİLERİNDEKİ

KARAKTERLERİN

Türkiye’de 1980li yıllarla beraber yaygınlaşan televizyon dizilerinde ki ana tema “mahalle” ve
“aile” olmuştur. TRT döneminde yayınlanan “Perihan Abla” ve “Bizimkiler” gibi diziler ise
bunun en somut örneği olmuştur. Her iki dizi de de hikaye mahallelerde geçmiş ve mahalle
üyelerinin birbirleriyle olan ilişkileri konu edilmiştir. Mahalle esnafı arasında geçen diyaloglar
ve aile ilişkileri üzerine kurgulanan dizilerde rol alan karakterlerin ekonomik yapısı genelde
esnaf veya bir yerde işçi olarak çalışan kişilerin profiliyle aynı olmuştur. Seksenli yıllarda
yayınlanan dizilerin nerdeyse tamamı bu ana içerik iskeleti üzerine kurulmuş ve dizide ki
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karakterler sıradan bir insanın sahip olduğu ekonomik statüye sahip olmuş, hikayeler bu
çerçevede şekillenmiştir.
Doksanlı yıllarda geldiğimizde televizyon yayıncılığında TRT tekelinin kırılması ve özel
sermayeli televizyon kanallarının yayına geçmesi ile televizyon piyasasında içerik bakımından
bir zenginleşme yaşanmıştır. Özel televizyon kanalları doksanlı yıllarda TRT’nin daha önce
başlattığı mahalle ve esnafların yaşam tarzlarını yansıtan dizilerin yayınına özel kanallar da bir
süre devam etmiştir. Bunların en önemli örneği ATV’de 1993-1997 yılları arasında yayınlanan
“Süper Baba” adlı dizi örnek olarak gösterilebilir. 1999 yılında yayınlanan “İkinci Bahar” ,
1995 yılında yayınlanan “Çiçek Taksi” yine bu özelliklere sahip dizilere örnek olmuştur.
2000li yıllarla beraber Türkiye’de yayınlanan dizilerin karakterin mekan-zaman ve ekonomik
göstergelerinde radikal değişiklikler yaşanmaya başlamıştır. Mahallerde geçen ve ailelerin
yaşam hikayelerini anlatan, ekonomik anlamda esnaf yaşamını referans alan dizilerin yerini
şiddetin ön planda olduğu, aile kavramının aşiret ve mafya düzenine dönüştüğü diziler almıştır.
İçerik yapısında aile ilişkilerinin şiddet içerikli ilişkilere, esnafın yaşam tarzının mafya
ilişkilerine , mahalle kültürünü ise doğu kökenli yaşam tarzını içeren coğrafyalara bırakan
önemli dizilerin başında “Kurtlar Vadisi” gelmektedir. Bu diziyi “Asmalı Konak” izlemiştir.
Mahalle ve aile kavramının ön planda olduğu “Cennet Mahallesi” , “Canım Ailem” ve “Ekmek
Teknesi” adlı diziler de iki binli yıllarda birkaç sezon olsa da yayınlanan diziler olmuştur.
Mahalle kültürünün ve esnaf yaşamını referans alınarak çekilen dizilerin sonuncusu “Aşk-ı
Memnu” dizisi olmuştur. Dizinin iki binli yıllarda çekilen son uyarlamasında karakterlerin lüks
yaşamı gözler önüne getirilmiş ve dizilerde iki binli yıllar boyunca yaşanan zengin ve lüks
yaşamın ön planda olduğu dizilere bir milat olmuştur.
“Aşk-ı Memnun”un zengin yaşamları konu eden yaşam tarzını senaryosunda temel bir faktör
olarak ele alan ve bunun ilk somut uygulayıcısı ise “Bin Bir Gece” adlı dizi olmuştur. “Bin Bir
Gece” dizisi zengin yaşamın, iş insanlarının yaşadığı hayatı ve bu hayatın ön planda olduğu
yaşam biçimlerini göstermiştir.
Özellikle iki bin onlu yıllarla beraber yayınlanan dizilerde ise ya “şiddet” temasına ya da
“zengin ailelerin” başından geçen hikayelere odaklanmıştır. Bu dizilerde zaman, mekan ve
özellikle ekonomi arka planda kalmıştır. Dizilerde hikayeler genelde, zamanı belli olmayan,
geniş zamanda yaşanan, mekan olarak şehirlerin (genellikle İstanbul) zengin semtlerinde ,
genelde boğazda villa ve yalılarda, ekonomik anlamda ise temel iş alanı ne olduğu belli
olmayan büyük holdingler çerçevesinde şekillendirilmiştir.
ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ
Bu çalışma 2020 ve 2021 yılında Türk televizyonlarında yayınlanan dizilerin içeriklerinde
sunulan yaşam tarzının betimlenmesini amaçlamaktadır. Dizilerde sunulan yaşam tarzları
özellikle ekonomik anlamda insanların hayal dünyasına seslenmekte ve insanlar bu yaşam
tarzlarını benimseyerek, gerçek ile hayal arasında arafta kalmaktadır. Bu durum zamanla
toplumu psikolojik olarak etkilemekte ve medya toplumun bu dizilerin yaşam tarzlarına
özendirilmesine öncülük etmektedir. Bu nedenle toplum tarafından rol model olarak alınan dizi
ve karakterlerinin verdiği mesajlar çok önemli bir işlev kazanmaktadır.
Çalışmanın bu bölümünde 2020-21 yayın döneminde Türkiye’de ana akım televizyon
kanallarında prime time olarak adlandırılan, en çok izlenen 20:00-23:00 saat diliminde
yayınlanan ve reytinglerde (total reyting) ilk ona girmeyi başaran dizilerin “zaman”- “mekan”
ve “ekonomi” başlıklarında nasıl kurgulandıkları incelenmiştir. Bu kapsamda 1 Ekim 2020
tarihinden 15 Mayıs 2021 tarihinde bir yayın dönemi boyunda televizyon kanallarında
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yayınlanan on dizi incelenmiştir. Araştırma kapsamında incelenen dizilerin tüm bölümleri
kayıt altına alınmış ve hikaye ve karakterlerin kurgusu analiz edilerek dizilerde kullanılan
“zaman” – “mekan” ve “ekonomi” başlıkları üzerinde detaylı bir betimleme yapılmıştır.
Araştırmaya konu olan diziler ve yayınlandıkları televizyon kanalları aşağıdaki gibi olmuştur.
Tablo 1. Araştırmaya Konu Olan Diziler
Dizi Adı
Yasak Elma
Baraj
Masumiyet
Mucize Doktor
Sadakatsiz
Menajerimi Ara
Alev Alev
Son Yaz
Sol Yanım
Camdaki Kız

Yayınlanan Kalan
Fox TV
Fox TV
Fox TV
Fox TV
Kanal D
Star TV
Show TV
Fox TV
Star TV
Kanal D

 Yasak Elma: Fox TV’de 19 Mart 2018 tarihinden itibaren yayınlanan Yasak Elma
dizisi 2020-21 yayın döneminde dördüncü sezonunu yaşamış ve 10 Mayıs 2021 tarihinde
sezon finali yapmıştır. Dizi Argun holdingin sahibi Halit Argun ve onun eşleri Ender, Yldız
ve Şahika ile olan ilişkilerini anlatarak yayına başlamıştır. Dizinin bu sezon yayınlanan
bölümlerinde senaryo gereği Halit Argun ölmüştür. Dizide Halit’in yerini Adana’lı iş insanı
Hasan Ali Kuyucu almıştır.

Şekil 1. Yasak Elma Dizisinin Afişi
Dizinin en büyük özelliği maddi kaynaklı menfaatler etrafında dönen entrikaların yaşanmasıdır.
Dizide Argun Holding (Daha sonra Kuyu Holding’e satıldı) ‘in hisseleri ve bir zengin iş insanı
ile evlenmek isteyen kadınlar ön plandadır.
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Yasak Elma dizisi dizilerde yer alan lüks yaşam tarzını yansıtan önemli dizilerden biridir. Daha
birinci bölümünde Halit’in eşi Ender, Halit’ten boşanarak ondan yüklü bir tazminat almak için
bir plan yapmış ve lüks bir restaurantta hosteslik yapan Yıldız’a eşi ile ilişki yaşaması karşılığı
100 bin Lira teklif etmesi ile ilgi çekmiştir.
Yasak Elma’da holding sahibi olan Halit Argun’un iş alanı ile ilgili hiçbir bilgi verilmemiştir.
Halit bir holding sahibidir ancak işin kapsamı hakkında hiçbir bilgi verilmemektedir. İş ortamı
hakkında hiçbir bilgiye lüks ofislerde çekilen bazı sahneler dışında hiçbir şekilde
rastlanmamaktadır.

Şekil 2. Yasak Elma Dizisinde Kullanılan Lüks Ofis Ortamı
Dizide yaşanan tüm olaylar Boğaz manzaralı bir yalıda geçmektedir. Dizinin tüm bölümleri
boyunca ana karakterlerin yaşamı yalıda geçmiştir. Halit’in ölmesi üzerine ailesi o yalıdan
ayrılarak bir başka yalı kiralamış ve bir haftada tüm eşyaları yeniden satın alarak hayatlarını
orada geçirmeye başlamıştır. Dizide rol alan tüm ana karakterler boğaz manzaraları evlerde
yaşamaktadır. Bu evlerin görüntüleri de çekimler sırasında sık sık kullanılmaktadır.

Şekil 3. Halit Argun’un Yaşadığı Yalı

PROCEEDINGS BOOK

27

https://www.iletisimkongresi.org/

5th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS
12-13 June 2021
Istanbul, TURKEY

Şekil 4. Dizide Yer Alan Karakterlerinin Boğaz Manzaralı Evleri
Yasak Elma’da hiç kimse de mikro düzeyde bir ekonomik kaygı yoktur. Dizideki tek ekonomik
kaygı zengin bir hayat yaşamak üzerinedir. Bu zengin hayatı elde etmeye yönelik verilen
mücadeleyi dönem dönem kaybeden Ender, Yıldız ve Şahika’nın ekonomik statüsü aniden
düşmekte ve yalıdaki hayatlarını gece kondu semtlerinde yaşamak zorunda kalmaktadır. Ancak
entrikaları ile en geç altı ay içinde tekrar eski zengin yaşamlarına geri dönmeyi
başarmaktadırlar. Dizi de zengin ve üst düzey bir yaşam uğruna her türlü mücadele verilmekte
ve gerektiğinde cinayetler bile işlenmektedir. Lüks yaşamın elde edilmesinde her yol mubahtır.
Yasak Elma dizisinde hikâye İstanbul’un lüks semtlerinde ve genelde boğaza yakın noktalarda
geçmektedir. Dizideki karakterlerin son derece pahalı bir yaşam maliyeti olmasına rağmen
gelirleri hakkında hiçbir bilgi verilmemektedir. Karakterler evlerinde şoförleri, özel
güvenlikçileri, hizmetçileri ile yaşamaktadırlar. Akşamlar yüksek maliyetli yemek sofralarında
bir araya gelmekte, genelde yurt dışında tatile gitmekte ve cemiyet hayatına ait olan partilere
katılmaktadırlar. Dizide yapılan harcamalar çok ani kararlar ile yapılmaktadır. Örnek olarak
Halit, eşi Yıldız’ın annesine Bursa’da ev alır, şoförüne bir süper market açar, Halit’in kızı Zehra
sosyal medyada sahte takipçi almak için 50 bin lirayı bir defada harcamaktadır.

Şekil 5. Yasak Elma Dizisinde Yer Alan Kuyu Holdingin Büyük Hissedarı Hasan Ali
Kuyucu’nun İhtişamlı Akşam Sofrası

PROCEEDINGS BOOK

28

https://www.iletisimkongresi.org/

5th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS
12-13 June 2021
Istanbul, TURKEY

Şekil 6. Dizide Yapılan Ev Partilerinden Bir Görüntü
Dizide statü göstergesi olarak kullanılan ülke ise Amerika’dır. Halit küçük oğlunu Amerika’ya
eğitim almak için göndermiştir. Şahika’nın avukat ağabeyi Kaya evliliğinde yaşadığı mutsuzluk
nedeniyle Türkiye’deki düzenini bozarak Amerika’ya gitmiştir. Kaya’nın oğlu Yiğit de
Amerika’ya giderek hayatını orada yaşamıştır.
 Baraj: İlk bölümü 17 Mart 2020 tarihinde yayınlanan ve 11 Mayıs 2021 tarihinde
final yapan Baraj Dizisi, 1977 yılında çekilen, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın yer
aldığı Baraj adlı sinema filminden esinlenerek hazırlanan bir dizidir. Dizi üç sezon boyunca
toplam 39 bölüm yayınlanmıştır.

Şekil 7. Baraj Dizisinin Afişi
Dizi bir inşaat ustası olan Nazım ile Nehir arasında geçen bir aşk hikayesi üzerine kurulmuştur.
Bir iftira sonucunda beş yıl hapiste kalan Nazım Usta hapisten çıkar çıkmaz bir zengin iş insanı
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ona bu iş insanlığı unvanını veren sermayenin nereden ve nasıl
geldiğine dair hiçbir bilgi verilmektedir. Dizide yer alan Nehir’in eşi Hakan’da varlıklı bir iş
insanıdır. Dizi de onun da iş alanı hakkında bilgi verilmemektedir. Sadece bir sahnede mal
sevkiyatı yaptığı ve bu sevkiyatın polis tarafından yakalanması ile malın tarihi eser olduğu
gösterilmektedir.
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Hakan’ın kız kardeşi Bahar avukat olup Nazım’ın hapishanede olduğu sırada ona avukatlık
yaparak onunla yakınlaşmış ve evlenmiştir. Nazım çift katlı villa tipli bir ev alarak Nehir’in
komşusu olmuştur. Dizi kent hayatından uzakta iki ya da üç katlı lüks villalarda geçmektedir.
Konforlu bir yaşamın olduğu bu villalarda yaşayanların cip arabaları, şoförleri ve hizmetçileri
vardır.

Şekil 8. Nehir’in Yaşadığı Evin Bahçesi
Baraj dizinde holding sahibi olan Hakan’ın kalp krizi geçirmesi sonucunda ölmesi ile şirketlerin
yönetimi Nehir’e kalmıştır. İş yeri sadece bazı sahnelerin geçtiği lüks bir ofis ortamı olarak
gösterilmekte arada bazı sözleşmelerin imzalandığı kısa toplantılar düzenlenmektedir. Ancak
bu toplantı veya sözleşme ve işin içeriği hakkında hiçbir bilgi verilmemektedir.

Şekil 9. Nehir’in Eşi Hakan’dan Miras Kalan Holdingdeki Ofisi
Dizide rol alan tüm karakterlerin yaşam standardı yüksek olup diledikleri biçimlerde
harcamalar yapmaktadır. Örneğin Avukat Bahar, kendisini kız kardeşi olarak tanıtan Azra’nın
kredi kartı borcu için hemen cep telefonundan banka havalesi ile 250 bin TL yollamıştır. Nazım
oğlunu kaçıran fidyecinin istediği 2 milyon lirayı birkaç saat içinden bankadan alarak para dolu
çantaya fidyecilere gitmiştir. Tarığa âşık olan Meryem bir yandan bir lokantada aşçılık yapacak
kadar yoksullaşırken diğer yandan da dubleks bir katta yaşamını sürdürmektedir. Dizide para
harcama konusunda rahat bir tutum sergilenmekte ve yapılan harcamalar hiç sorgulanmadan
planlanmadan ani reflekslerle yapılmaktadır.
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Şekil 10. Hakan’ın Şoför ve Arabası
Baraj dizi bir yandan bir aşk hikayesi olarak akarken diğer yandan da bir maddi çıkar savaşına
da tanıklık etmektedir. Nazım’ın eşi Bahar’ın annesinin vefat etmesinin hemen ardından,
Baharın kardeşi olduğu iddiası ile Bahar’ın kapısını çalan Azra maddi bir menfaat elde etmek
ve mirasa ortak olmak için sahte DNA testi dahi yaptırmıştır. Bahar’ın saç telini alarak kendi
saç teli gibi DNA testine yollayan Azra, bu yolla hukuk nezdinde de Bahar’la kardeş olduğunu
kanıtlamıştır. Bu dizide yaşanan bu ikili ilişkiler de maddi çıkarlar doğrultusunda her türlü hileli
davranışın uygulanabilirliği de tescil edilmektedir.
 Masumiyet: 24 Şubat 2021 tarihinde Fox TV’de yayınlanmaya başlayan ve
Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ’un baş rollerinde oynadığı
Masumiyet dizisi 13. Bölümde 24 Mayıs 2021 P.Tesi akşamı final yapmıştır. Dizi 19 yaşında
olan ve bir üniversitede iletişim fakültesi öğrencisi olan Ela’nın, Ilgaz Holdingin sahibi olan
İsmail Ilgaz’ın oğlu İlker Ilgaz ile yaşadığı aşk sırasında yaşanan şiddetin sonucunda
yaralanmasını ve ardından yaşanan olayları anlatmaktadır.

Şekil 11. Masumiyet Dizisinin Afişi
Masumiyet dizisinde yer alan iki zengin aile de holding sahibi olup iş alanları hakkında bir bilgi
verilmemektedir. Başrolde olan ailenin holdinginin adı Ilgaz Holding’in sahibinin oğlu İlker
Ilgaz, bir diğer holding sahibi Harun Olgun’un kızı İrem ile nişanlıdır. Her iki aile de boğaza
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bakan yalılarda yaşamaktadır. Aileler akşam yemeklerini pahalı sofralarda ve hizmetçilerinin
servisleri ile evlerinde yemektedir. Her iki ailenin de evlerinde güvenlik, özel şoförleri yer
almaktadır.

Şekil 12. Ilgaz Holding’in Sahibinin Evi
Masumiyet dizisinde Ilgaz Holding’in sahibi İsmail Ilgaz’ın oğlu İlker Ilgaz 19 yaşında Ela ile
gizli bir ilişki yaşarken, Ela’nın darp edilmesi ile şüpheli duruma düşer. Bu durum karşısında
İlker Ilgaz’ın annesi, Ela’nın ailesine davacı olmaması karşılığında 10 milyon dolarlık nakit
para, Ela’nın ambulans uçakla Amerika’ya götürülmesi ve tüm tedavi masraflarının
karşılanması, Ela ve ailesine beş yıl boyunca Amerika’da ikame etmeleri için gerekli maddi
olanaklar, Amerikan pasaportu ve vizesi vermeyi teklif eder. Elanın ailesi bu teklifi reddederek
davanın başlamasını sağlar ve dizide Ela’nın ailesi ile Ilgaz ailesi arasında bir hukuk mücadelesi
başları.

Şekil 13. İsmail Ilgaz’ın Ela’nın Babasına Verdiği Para
Dizide yapılan harcamalar, verilen rüşvetler ve yaşam tarzının maliyeti sınırsız denilebilecek
düzeydedir. Özellikle Ilgaz ailesi hiçbir sorgu veya plan yapmadan davadan kurtulmak adına
her türlü harcamayı yapmaktadır. Dizide yer alan karakterler gündelik hayatlarında dahi son
derece şık giyinmekte ve zengin bir yaşam tarzı içinde karşımıza çıkmaktadır.
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Şekil 14. Ilgaz Ailesinin Günlük Yaşamından Bir Görsel
Dizide başrolde olan Ilgaz ailesinin Riva’da villa tipi bir evi, Tarabya marinada yer alan yatları
ve oğul İlker Ilgaz’ın Jaguar marka bir otomobili vardır. Ela’nın bedeni darp edildiği gece
baygın bir biçimde bu kırmızı renk Jaguar arabadan otoyola atılmıştır. Bu araba, dizinin
yayınlanmasının hemen ardından izleyicinin ilgisini çekmiş ve özellikle google’da “İlker Ilgaz
Araba” – “Masumiyet Araba” sözleriyle aranmıştır.

Şekil 15. İlker Ilgaz ve Dizide Kullandığı Jaguar Marka Araba
Masumiyet dizisinin yayınlanması ile İlker ve Eda’nın darp edildikten sonra otoyola atılan
bedenini taşıyan araba, her bölümde en az üç, dört kez gösterilmiştir. Jaguar marka arabanın
gerçek liste fiyatının ise 1 milyon liranın üstünde olması dizide sunulan lüks hayatın çok önemli
bir örneği olmuştur.
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Şekil 16. İlker Ilgaz’ın Jaguar Marka Arabasının Piyasa Satış Fiyatı
 Mucize Doktor: 12 Eylül 2019 tarihinde Fox TV’de yayınlanmaya başlayan
Orijinali G.Kore yapımı “Good Doctor”dan uyarlanan ve 27 Mayıs 2021 tarihinde final yapan
dizi Berhayat Hastanesinde çalışan doktorların sağlık içerikli hikayeleri ve otizm hastası doktor
Ali Vefa ile doktor Nazlı’nın yaşadığı aşkını anlatmaktadır.

Şekil 17. Mucize Doktor Dizisinin Afişi
Dizi İstanbul’da bulunan Medical Park hastanesinde çekilmektedir. Senaryonun geçtiği
Berhayat Hastanesi’nin sahibi Beliz’e hastane babasından miras olarak kalmıştır. Beliz
hastaneyi işletirken ekonomik olarak darboğaza düşer ve hastaneyi yirmi dört saatte Vuslat
Kozoğlu adlı iş kadını satın alır. Vuslat, dizide hastanenin yüzde 51 hissesini çok hızlı bir
kararla satın alır. Vuslat’ın ne iş yaptığı, bu sermayeyi nereden bulduğuna dair bir bilgi
verilmemektedir. Hastanenin sahibi Beliz ona kim olduğunu sorduğunda ise Vuslat “
Kendimden çok yaptığım işlerle anılmak isterim” cevabını verir. Vuslat, zengin bir hayatı olan,
lüks otomobili şoförü ve güvenliği ile dizide farklı gösterilmektedir.
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Şekil 18. Dizinin Çekildiği Berhayat Hastanesi
Dizide dikkat çeken bir diğer ekonomik gösterge ise cerrahi bölümde asistan olarak çalışan
doktorların hiçbir ekonomik kaygısının olmaması, standardın üzerinde bir hayat tarzının
olmasıdır. Piyasa koşullarında 2021 yılında ortalama asistan doktor maaşlarına bakıldığında
700 TL olan bir asistan doktorun nöbet ücretleri ve döner sermayeden paylarına düşen ücretin
(ortalama on nöbet karşılığı) 4.500-5.000 TL ‘lik bir aylık maaşa ulaşabildiği düşünülürse
Mucize Doktor dizisinde yer alan karakterlerin dizide ki yaşam standartlarının maliyetleri bu
maaştan daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

Şekil 19. Berhayat Hastanesinin Yüzde 51 Hissesini Satın Alan Vuslat Korunmaz
 Sadakatsiz: BBC 1 Yapımı olan “Doctor Foster” adlı diziden Türkiye’ye uyarlanan
Sadakatsiz dizisi 7 Ekim 2020 tarihinde Kanal D’de yayınlanmaya başlamıştır. Dizi, 2
Haziran 2021 günü sezon finali yapmıştır.
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Şekil 20. Sadakatsiz Dizisinin Afişi
Dizi Tekirdağ’da çekilmektedir. Özel bir hastanede Doçent unvanlı doktor olan Asya’nın eşi
Volkan tarafından Tekirdağ’ın zengin ailelerinden biri olan Haluk Güçlü’nun kızı Derin ile
aldatılması ile başlayan olaylar silsilesini anlatmaktadır.
Zengin bir iş insanı olan Haluk Güçlü villa tipi bir evde ailesi ile yaşamaktadır. Prestijli bir aile
oldukları için kızları Derin’in bir yasak aşk yaşaması konusunda büyük rahatsızlık duyar.
Burada dikkat çeken konu, Haluk’un kızının yasak aşkına “çevremiz ne der?” bakış açısıyla
karşı çıkmasıdır.

Şekil 21. Haluk Güçlü’nün Yaşadığı Villa Tipi Evin Salonu
Doçent unvanlı bir doktor olan Asya onu aldatan eşi Volkan’dan boşandıktan sonra özel bir
hastanede başhekim olarak çalışmaktadır. Oğlunu özel bir kolejde okutmakta, iki katlı, bahçeli,
villa tipi bir evde yaşamaktadır. Asya Mercedes marka bir cipe sahiptir. 2021 yılı piyasa
şartlarına bakıldığında özel hastanede çalışan doçent unvanlı bir doktorun maaş aralığı 15 ile
20 bin TL arasındadır. Asya’nın başhekim özelliği de düşünüldüğünde gelirinin en fazla 20 ile
25 bin lira arasında değişebileceği tahmin edilebilir. Dizide Asya’nın yaşam standardı sahip
oldukları ve giderlerine bakıldığında abartılı olmasa da ortalama reel gelirinden daha fazla
olduğu söylenebilir. Asya’nın dizide kullandığı araba Mercedes A’nın piyasa fiyatı yaklaşık
540 bin liradır.
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Şekil 22. Asya’nın Sahip Olduğu Mercedes A Model Araba
Asya Tekirdağ’da iki katlı bir villa tipi evde oğlu ile yaşamaktadır. Bu dubleks bir ev olup
büyük bir bahçesi, alarm güvenlik sistemi gibi teknolojik konfora sahiptir.

Şekil 23. Asya’nın Oturduğu Ev

PROCEEDINGS BOOK

37

https://www.iletisimkongresi.org/

5th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS
12-13 June 2021
Istanbul, TURKEY

Asya’dan boşanan Volkan yasak aşkı Derin’le evlenir ve Amerika’ya gider. Volkan mimardır.
Hiçbir ekonomik varlığı olmayan ve boşandıktan sonra mimarlık ofisini kapatan Volkan iki
yıllığına Amerika’ya çalışmaya gider, dönüşünde ise çok zengin bir iş insanı-mimar olarak
karşımıza çıkar. İki yılda bu kadar büyük servet yapması reel piyasa koşulları ile pek bağdaştığı
söylenemez.
Dizide Volkan’ın ve Asya’nın iş alanları hakkında bilgi verilirken Derin’in babası Haluk
Güçlü’nün ekonomik kaynağı hakkında hiçbir bilgi verilmemektedir. Zengin bir cemiyet hayatı
yaşayan Gönül Güçlü (Haluk Güçlü’nün eşi) ve kızı Derin etkinlikler düzenlemekte, zengin
sofralı akşam yemekleri düzenlemekte ve lüks bir cemiyet hayatı yaşamaktadır.

Şekil 24. Haluk Güçlü’nün Evinde Verilen Lüks Akşam Yemeklerinden Bir Görüntü
 Menajerimi Ara: 25 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanmaya başlayan Fransız Yapımı
“Dix Pour cent” adlı diziden Türkçe’ye uyarlanan Menajerimi Ara dizisi, Ego adlı
menajerlik ajansında çalışan dört menajer, asistanları ve ajansın sahipleri arasında geçen
hikayeleri anlatmaktadır.

Şekil 25. Menajerimi Ara Dizisinin Afişi
Ego Ajansın sahibi ani bir kalp krizi ile vefat eder. Ajansın sahibinin ölmesi üzerine eşi ajansı
satmaya karar verir. Ajansı 12 yıldır Amerika’da çalışan eski bir Ego Ajans çalışanı satın alır.
Ajansı satın alan Serkan on iki yıl önce Ego ajansta menajer olarak olarak çalışırken uğradığı
bir iftira sonucunda ajanstan kovulan eski bir ajans çalışanıdır. Serkan şirketten ayrıldıktan
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sonra Amerika’ya giderek orada çalışıp bir servetle Türkiye’ye geri dönmüş ve kovulduğu
ajansı satın alarak intikam almayı planlamıştır. Serkan ajansa 10 milyon dolar nakit para
vererek, işletmeyi değerinin üstünde bir fiyata satın alır. Dizide Serkan’ın Amerika’da ne iş
yaptığı, bu serveti nasıl edindiğine dair hiçbir bilgi verilmemektedir.

Şekil 26. Ego Ajansı 10 Milyon Dolara Satın Alan Serkan
Serkan dizinin ilerleyen bölümlerinde Ego ajansın menajerlerinden biri olan Feris ile ilişki
yaşar. Feris hamile kalır. Bu sırada Feris’e Amerika’dan bir teklif gelir ve Serkan Feris’le
beraber Amerika’ya gidip orada yerleşmeye karar verir. Bu ani kararı verirken Serkan, Feris ile
aynı uçaktan bilet alır ve yanına bir bavul dahi almadan Amerika’ya gitmiştir. Ego ajanstaki
hisselerini ise diziye sonradan katılan iş insanı Ceyda’ya devreder. Dizide Ceyda’nın ajansı
kaça aldığı, daha önce ne iş yaptığı, nasıl zengin olduğu hakkında hiçbir bilgi verilmez.

Şekil 27. Diziye Daha Sonra Zengin Bir İş İnsanı Olarak Katılan ve Ajansı Devralan Ceyda
Serkan dizide oldukça zengin bir hayat yaşamaktadır. Dizide yer alan menajerlerden biri olan
Kıraç’ın eski eşi Mayda’da holding sahibi bir babanın kızı olarak dizinin özellikle ilk
bölümlerinde zengin yaşamı ile dikkatleri çekmiştir. Ego ajans dizide Maslak’ta bulunan lüks
bir İşhanı içinde modern ve pahalı tasarlanmış bir ofis olarak sunulmaktadır. Karakterlerin
hiçbirinin herhangi bir ekonomik sıkıntısı yoktur. Asistan olarak çalışan ve yaklaşık asgari ücret
maaş alan karakterler de oldukça rahat ve kaygısız tüketim yapmaktadır.
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Şekil 28. Ego Ajansın Lüks Ofis Ortamından Bir Görüntü
 Alev Alev: 5 Kasım 2020 tarihinde Show TV’de yayınlanmaya başlayan ve 27 Mayıs
2021’de final yapan “Alev Alev” adlı dizinin hikayesi eski bir belediye başkanı iş insanı
ile eşi arasında yaşanan evlilik ve çevre olaylardan oluşmaktadır.

Şekil 29. Alev Alev Dizisinin Afişi
Dizide daha önce belediye başkanlığı görevinde bulunan sonrasında da hayatına iş insanı olarak
devam eden Çelebi Kayabeyli ile evli olan Cemre’nin hayatına odaklanmıştır. Çelebi bir
holding sahibidir, zengin bir hayat yaşamaktadır, ancak eşi Cemre’ye şiddet uygulamaktadır.
Cemre ise bu evlilikten kurtulmak istemektedir. Çelebi geniş çevresi sayesinde bu evliliğin
bitmesine hukuki anlamda izin vermemekte ve eşinin psikolojik rahatsızlık yaşadığını bu
nedenle boşanmak istediğini ve çocuğunu da ona bırakmayacağını söyler. Cemre defalarca
yaşadığı yerden hatta ülkeden dahi kaçmaya çalışırken her defasında Çelebi ve onun adamları
onu yakalar ve Cemre’ye psikolojik şiddet uygular.
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Şekil 30. Çelebi Kayabeyli ile Eşi Lüks Arabasına Binerken
Çelebi Kayabeyli’nin yaptığı iş ile ilgili somut bir bilgi verilmese de, dizinin bazı bölümlerinde
tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ile ilgili ve mafya olduğuna dair ipuçları verilmektedir. Villa tipi
büyük bir evde yaşayan Çelebi sahip olduğu ekonomik gücü bir itibar olarak görmekte ve bu
gücü eşi Cemre’ye hükmetmek için sonuna kadar kullanmaktadır.

Şekil 31. Çelebi Kayabeyli’nin Yaşadığı Villa
 Son Yaz: 1 Ocak 2021 tarihinde Fox TV’de yayınlanmaya başlayan ve 4 Haziran Cuma
günü birinci sezon finali yapan dizide Cumhuriyet Savcısı Selim Kara’nın organize suç
lideri Selçuk Taşkın’ın itirafçı olmayı kabul etmesi ile beraber gelişen olayları
işlemektedir. Eski organize suç lideri Selçuk, savacı Selim’den oğluna sahip çıkması ve
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onu devlet korumasına alması karşılığında suç çeteleri hakkında kendisine yardımcı
olacağını söyler. Selim Kara çok idealist bir savcı olduğundan işlerine olan düşkünlüğü
nedeniyle ailesini ihmal etmiştir. Selim Kara iki çocuk babasıdır, eşi Canan Kara
Selim’den boşanma kararı alır. Dizi Selim Kara’nın bir yandan ailesinin ayakta tutmak
için verdiği mücadele, bir yandan savcının organize suç örgütü ile olan savaşını diğer
yandan da Selim Kara’nın kızı ile Selçuk Taşkın’ın oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ın
arasında geçen aşk çemberinde gelişmektedir.

Şekil 32. Son Yaz Dizisinin Afişi
Dizide mafya ve örgüt lideri Halil Sadi Sancaktar sanal bir kahraman olarak gösterilmektedir.
Telefon talimatlarıyla kiraladığı insanlara talimatlar veren Halil Sadi bazen devlet raporlarına
sızarak önemli evrakları yok edebilmekte, bazen mobese kayıtlarını yok etmekte, bazen yargıya
müdahale ederek mahkemeye girecek olan hâkimi değiştirmekte, bazen polis teşkilatına sızarak
özel bilgiler edinebilmektedir. Bu yer altı suç örgütü liderinin olayın geçtiği İzmir’de kiraladığı
ve onun yasa dışı işlerine bakan Avukat Fatih Doğanay ise zengin bir hayat yaşamaktadır. Fatih
Doğanay, sıradan bir avukatken yer altı örgütü lideri ile çalışmaya başladıktan sonra villa tipi
bir ofis kiralayan, yine villa tipi bir evde lüks bir yaşama kavuşan, dilediği zaman yurt dışına
gidebilen, lüks cipi ile kaygısız bir hayat yaşayan bir avukata dönüşmüştür.

Şekil 33. Yer Altı Dünyası Liderlerinden Halil Sadi’nin Avukatlarından Fatih Doğanay’ın
Ofisi
Halil Sadi’nin üvey oğlu Soner ise babasının örgütünün İzmir bölge temsilciğini yaparken
babası ile arası açılmış ve örgütten ayrılmıştır. Soner babası ile hiçbir bağı kalmamasına rağmen
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lüks bir hayat yaşamaktadır. Bir gece kulübüne yüzde 33 oranında ortak olan Soner’in hiçbir
geliri olmadığı halde üst düzey bir hayat yaşaması dikkat çekmektedir. Alaçatı’da havuzlu bir
villayı eşyalı olarak kiralayabilecek kadar harcama yetisine sahiptir. Hürriyet Emlak verilerine
bakıldığında bu tarz bir villanın kirasının aylık ortalama 400 bin TL’dır.

Şekil 34. Halil Sadi’nin Üvey Oğlu Soner’in Tripleks Villasının Salonu
Benzer bir şekilde yer altı örgütünün eski liderlerinden Selçuk Taşkın’ın oğlu Akgün Gökalp’ta
hiçbir iş yapmamasına rağmen ekonomik anlamda hiçbir zorluk çekmemektedir. Soner ile bir
işletmeye ortak olacak kadar sermayesi olan Akgün’ün nerdeyse hiçbir geliri yokken Soner ile
beraber ekonomik anlamda üst düzey bir hayat yaşamaktadır.
Savcı Selim Kara boşanmak üzere olduğu eşi Canan Kara’ya bir avukatlık ofisi kurmak için
Çeşme Alaçatı’da villa tipi bir ofis kiralamasına yardımcı olmuş ve ofisin aylık 4.500 TL kirası
ve bir aylık depozitosunu karşılamıştır. Selim, eşi Canan’ın ofisinin altı aylık kirası ve
depozitosu olan 31.500 TL’yi peşin olarak ödemiştir. Piyasa koşullarında 2021 yılında savcı
maaş aralığının 10 bin ile 15 bin lira olduğu düşünülürse bu harcamanın çok fazla olmasa da
abartılı bir harcama olduğu düşünülebilir.

Şekil 35. Canan Kara’nın dubleks Evinin Yemek Odası
Selim Kara’nın eşi Canan Kara, avukat olmasına rağmen evlendikten sonra kendisini eşine ve
evine adamış ve hiç avukatlık yapmamıştır. Buna rağmen iki çocuğu ile beraber Alaçatı’da
dubleks bir villada hayatını ikame etmektedir. İşi olmayan ve arada sadece geçinmek için
çevirmenlik yapan bir insanın bu yaşam biçimi de dizide sunulan lüks ekonomik yaşam tarzı
ile ilgili düşündürücü bir bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Şekil 36. Canan Kara’nın Dubleks Evinin Bahçesi
Dizide Adalet Sitesi adlı bir sitede yaşayan Selim Kara, sitede iki katlı villa tipi bir evi
kiralayarak hem işlerini takip etmek için hem de eşi Canan Kara’ya yakın olmak için yaşamını
burada sürdürmektedir. Hürriyet Emlak verileri baz alındığında gerek Canan Kara’nın gerekse
Selim Kara’nın oturduğu sitede kiraladıkları villa tipi evlerin ortalama aylık kiraları 20 bin ile
100 bin TL arasında değiştiği görülmektedir. Bu rakamlar sadece çevirmenlik yapan bir kişi ile
savcı olarak çalışan bir kişinin reel hayatta böyle bir evde oturmasının ekonomik anlamda zor
olduğunu söyleyebiliriz.
 Sol Yanım: Star TV’de 26 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan ve 17 Şubat 2021
Tarihinde final yapan dizi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin
bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahttı Selim’in yaşadığı ilişki
üzerine kurulmuştur. Dizi bir yandan üniversite öğrencisi olan Serra’nın üniversitede başından
geçen olaylar, diğer yandan da Kutlusay Ailesinin zengin ve ihtişamlı hayatı üzerine
odaklanmıştır.

Şekil 37. Sol Yanım Dizisin Afişi
Serra, bir vakıf üniversitesi olan Kuzey Üniversitesinde burslu olarak öğrenim görürken boş
zamanlarında da bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Bu sırada tanıştığı Selim’le
aşk yaşamaya başlayan Serra ile üniversitesinde eğitim gören ve genelde zengin ailelerden
gelen gençler dalga geçmekte ve onun kendileri ile olan ekonomik statü farkını kullanarak
küçük düşürücü davranışlarda bulunmaktadır.
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Selim Kutlusay’ın babası ise Asena Kutlusay ile evli olup mutsuz bir evlilik yaşamaktadır.
Asena Kutlusay, İhsan Kutlusay’ın ikinci evliliğidir. Tamamen maddiyata dayalı bir evlilik olan
bu evlilikte İhsan ile Asena arasında şiddetli bir geçimsizlik vardır. Asena eşinden boşanmamak
için hamile olduğuna dair yalan söylemekte bu evliliği bir çocuk yaparak daha da sağlam
ekonomik temeller üzerine inşa etmek istemektedir. Asena ayrıca Kutlusay ailesinin
malikanesinde varlıklı bir hayat yaşarken bir yandan da eşinin ona aldığı altınları ve evin diğer
ekonomik kaynaklarını saklayarak kendisine bir maddi birikim yapmaktadır. Kutlusay ailesinin
yaşadığı ev, lüks ve büyük bir tripleks yalıdır. Diğer dizilerde de görülen ihtişamlı, zengin
sofralı akşam yemekleri bu dizide de karşımıza çıkmaktadır. Ailenin evinde özel şoför, hizmetçi
ve özel güvenlik bulunmaktadır.

Şekil 38. Kutlusay Ailesinin Yalısından Görseller
İhsan Kutlusay’ın oğlu Selim Kutlusay babasının ona sağladığı ekonomik avantajlarla hayatını
ikame etmektedir. Lüks bir arabası, dilediği gibi kullanabileceği yüksek limitli kredi kartlarına
sahip olan Selim, babasının malikanesinde değil anneannesinin vefatından sonra kalan boğaza
yakına yalıda yaşamını sürdürmektedir.
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Şekil 39. Selim Kutlusay’ın Araba Kolleksiyonu
İhsan Kutlusay’ın holding sahibi olarak sunulduğu dizide iş alanı hakkında net bir bilgi
verilmemektedir. Kutlusay Holdingin varlıkları arasında Serra’nın da çalıştığı otel, Serra ve
Selim’in eğitim aldığı üniversite de yer almaktadır. Oldukça farklı bir kişi olan Kutlusay’ın iş
alanı ile ilgili sadece bir bölümde ihracat yaptığına dair bir kısa bilgi verilmektedir.

Şekil 40. Selim Kutlusay’ın Boğaz Manzaralı Evi
İhsan Kutlusay’ın boğaz manzaralı yalısının yanında bir de teknesi vardır. Dizinin final
bölümünde İhsan Kutlusay, Serra’nın annesi ile bu teknede boğaz gezisi yaparak öğle yemeği
yemiş ve aşk tazelemiştir. Serra’nın annesi İhsan Kutlusay’ın evlenmeden önce arkadaşı olup,
şans eseri kızı Serra’nın İhsan Kutlusay’ın oğlu Selim ile ilişki yaşamaya başlaması ile İhsan
ile olan eski dostluklarının farkına varıp geçmişi yad ederken, İhsan eşi Asena’dan boşanma
kararı almış ve Serra’nın annesi ile yakınlaşmaya başlamıştır.
Dizide Serra ve annesi yoksul şartlar altında hayatlarını sürdürürken, Kutlusay ailesi son
derecede lüks ve üst düzey bir ekonomik hayat yaşamaktadır. Bu üst düzey ekonomik hayat ise
diğer pek çok dizide olduğu gibi iş alanı net olmayan bir holding sayesinde olduğu ve
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karakterlerin gelirleri ile harcamaları arasında hiçbir mantıksal dengenin olmadığı
görülmektedir.
 Camdaki Kız: İlk bölümü 8 Nisan 2021 günü Kanal D’de yayınlanmaya
Başlamış ve birinci sezon finalini 10 Haziran 2021 tarihinde yapmıştır. Dizi iki aile arasında
yaşanan olaylar örgüsü üzerine kurulmuştur. Eski vali olan Adil İpekoğlu ailesi ve otel
zincirlerinin sahibi ve Koroğlu Holding sahibi Rafet Koroğlu dizideki iki ailenin reisidir. Dizide
Feride ile Adil İpekoğlu’nun kızı Nalan iyi şartlarda yetiştirilmiş, eğitimli ve yüksek kültürlü
bir gençtir. Nalan, Koroğlu Holdingde mimar olarak çalışmaktadır. Rafet Koroğlu’nun oğlu
Sedat Koroğlu baba parası ile geçinen ailesine hiçbir ekonomik katkıda bulunmayan ve evli, iki
çocuk sahibi Cana Yalçın’la yasak aşk yaşayan bir veliahttır. Dizideki olay örgüsü Rafet
Koroğlu’nun haylaz oğlu Sedat’ı Nalan ile evlendirmek istemesi üzerine kurgulanmıştır.

Şekil 41. Camdaki Kız Dizisinin Afişi
Koroğlu ailesi dizide otel zincirlerinin sahibi olarak gösterilmektedir. Rafet Koroğlu yemek
sofrasına konacak zeytin sayısının 25 adet olması gerektiğini hesaplayacak kadar harcamalarını
planlayan bir yaşam yaşarken, eşi ve oğlu Sedat Koroğlu ise Rafet Bey’den gizli olarak kendi
istedikleri hayatı yaşamaktadır. Mesela Sedat Koroğlu babasının isteği üzerine eski model bir
araba kullanırken, babasından gizli olarak holdingden aldığı para ile bir garaj dolusu lüks araba
satın almıştır.
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Şekil 42. Rafet Koroğlu’nun Her Şeyi Hesaplanmış Olarak Hazırlanan Yemek Sofrası
Dizide cimri bir profil çizmesine rağmen Koroğlu ailesi ülkenin en zengin ve en medyatik
ailelerinden biri gibi gösterilmektedir. Tüm basın onları takip etmekte, onların yaşadığı en ufak
olay hemen magazin basınına konu olmaktadır. Bir otel zincirinin holdinginin böylesine yüksek
bir basın ilgisi alması mübalağa olarak dikkat çekmektedir. Yine Koroğlu ailesinin veliahttı
Sedat Koroğlu’nun holdingin kaynaklarını kullanarak babasından gizli onlarca araba satın
alması, onları özel bir garajda tutması ve büyük harcamalar yapması da reel hayata göre
tutarsızlık göstermektedir. Bir yandan sofradaki zeytin sayısını sayan bir holding sahibi diğer
yandan ise oğlu tarafından kendi servetinden para aklayarak kazıklanan bir baba olarak
karşımıza çıkan Rafet Koroğlu’nun bu gizli ve büyük miktardaki harcamaların farkına
varmaması ise dizi adına bir muamma olarak dikkat çekmektedir.

Şekil 43. Sedat Koroğlu’nun Babasının Serveti Babasından Gizli Satın Aldığı Otomobillerin
Bulunduğu Garaj
Camdaki Kız dizisinin ikinci ailesi (Nalan’ın ailesi) olan İpekoğlu ailesinde de tutarsız bir
ekonomik fotoğraf çizilmektedir. Adil İpekoğlu dizide eski bir vali olarak gösterilmektedir.
Eski bir emekli vali olan Adil Bey eşi ve ailesi ile boğaz manzaralı bir yalıda yaşamaktadır.
Evinin önünde özel güvenlik olan, evin içinde bir hizmetçisi olan İpekoğlu ailesinin dizideki
bu yüksek maliyetli yaşamı hakkında hiçbir ipucu verilmemektedir. TÜİK’in verilerine göre
emekli bir valinin 2021 yılı emeklilik maaşı ortalama 14.835 TL’dir. Adil beyin bu yalıyı gerek
vali olarak çalıştığı dönemde gerekse emeklilik döneminde edinmesi reel ekonomik şartlarda
pek mümkün değildir.
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Şekil 44. Nalan Babası ile Oturduğu Yalının Bahçesinden Boğazı Seyrederken

Şekil 45. Emekli Vali Adil İpekoğlu Yalısının Bahçesinde Eşi İle Konuşurken
Tablo 2. Araştırılan Dizilerde Kullanılan Yaşam Biçimleri
Konu
Amerika'da Yaşam
Yalıda Yaşam
Holding Sahibi Olma
Zengin Yemek Ev Sofraları
Özel Şoför ve Hizmetçi
Zenginlik
Fiziksel Şiddet (Darp-Kavga)
Villa Tipi Evde Yaşam
Cinayet-Yaralama-Ölüm

Dizilerde Kullanım Oranı (%)
50
30
80
50
60
90
60
50
50

SONUÇ: DEĞERLENDİRME VE TARTIŞMA
1970li yılların ortalarında “Aşk-ı Memnun” adlı romanın dizi olarak çekilmesiyle başlayan
Türkiye televizyonlarının dizi yapım tarihi çok farklı evrelerden geçmiştir. Tek kanallı
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televizyon yayıncılığının hâkim olduğu seksenli yıllarda daha çok mahalle kültürünü yansıtan
ve ekonomik açıdan esnafı merkezine alan diziler üretilmiştir.
Doksanlı yıllarda özel sermayeli televizyon kanallarının faaliyete geçmesi ile daha önce
yayınlanan mahalle temalı dizilerin üretimine devam edilmiştir. Doksanlı yıllarda Türkiye’de
dizi üretimi hem nicel hem de nitel anlamda yükselişe geçmiştir.
İki binli yıllar Türkiye için önemli milatların yaşandığı yıllar olmuştur. 2001 yılında yaşanan
ve tarihe geçen devalüasyon ile değişen ekonomik ve sosyolojik koşullar Türkiye siyasetine de
yansımış ve 2002 yılında yapılan genel seçimlerde AK Parti iktidar partisi olmuştur. Bu değişen
siyasi fotoğrafta pek çok parti meclis dışında kalmış ve Türkiye siyasi anlamda da yeni bir yola
girmiştir. Güçlü bir tek parti yönetiminin ön plana gelmesi ile Türkiye iki binli yıllarda farklı
bir sosyal ve ekonomik iklime girmiştir. İnsanların yaşam tarzlarında yaşanan değişim,
medyanın mülkiyet yapısı ile medyanın ekonomik yapısı ve toplumda yaşanan sosyolojik bazlı
iklim değişiklikleri kendisini insanların tüketim alışkanlıklarında da göstermiştir.
Bu değişimlerden biri de iki binli yıllarla beraber televizyon kanallarında yerli yapım dizilerin
geçmişte olmadığı kadar izlenmeye başlaması olmuştur. Bunun sonucunda reyting rekorları
kıran Türk dizileri ortaya çıkan yüksek talep sonucunda daha fazla üretilmeye başlanmıştır.
Ortaya çıkan bu yüksek talep dizilerin nicel anlamda artmasına neden olurken, talebin
niteliğinde olan farklılıklar nedeniyle nitel anlamda da değişiklikler yaşamasına neden
olmuştur.
Bu dönemle beraber daha önce üretilen, mahallelerde geçen ve sıradan insanların yaşamlarını
odak noktasına alan diziler yerini, şiddeti, mafya düzenini ve kırsal yaşam biçimini merkezine
olan dizilere bırakmıştır. Mahallede çekilen dizilerin yerine, silahların ateşlendiği, şiddetli
kavgaların yaşandığı ve devlet – mafya ilişkilerinin ele alındığı diziler ön plana gelmeye
başlamıştır.
İki bin onlu yıllara geldiğimizde liberalizmin de etkisi ile, daha sert liberal ekonomik
politikalarla yönetilmeye başlayan Türkiye’de insanların “kısa yoldan, daha hızlı bir biçimde
parayı bulma, köşeyi dönme” arzusu tetiklenmiştir. Bu durum üretilen dizilerin de yapısına
yansımıştır. Bu dönemde üretilen dizilerde kullanılan “zenginlik”, “lüks yaşam” ve bunlara
ulaşmak için “şiddet” dahil her türlü yolun mubah olduğu anlayışı, üretilen dizilerin yapısında
radikal değişiklikler yaratmıştır. Mahallede çekilen diziler bu dönemde villa ve yalılarda
çekilmeye başlanmış, esnafın başından geçen hikayeler yerini holding sahiplerinin başından
geçen hikayelere bırakmıştır. Ayrıca şiddet nitelik değiştirerek “zengin hayat için” verilen
savaşta kullanılan bir unsura dönüşmüştür. 2010lu yıllarda kendisini ilk gösteremeye başlayan
bu eğilim 2020li yılların başında da devam etmektedir.
Bu araştırmada 2020-21 yayın sezonunda ana akım televizyon kanallarında yayınlanan ve
reyting sıralamasında ilk ona girmeyi başaran on televizyon dizisi üzerine bir inceleme yapılmış
ve yukarıda sözü edilen değişimin varlığı bu dizilerde de gözlemlenmiştir. Bu araştırmaya göre
yayınlanan dizilerin ortak payda da buluştuğu özellikler şöyle sıralanmaktadır:


Dizilerde genelde yer ve zaman kavramı kullanılmamaktadır. Zaman olarak geniş
zamanı kullanan incelenen on dizi içinden sadece “Sadakatsiz” dizisi yer olarak
Tekirdağ’ı, “Son Yaz” ise Alaçatı’yı kullanmıştır. Diğer dizilerde mekan kavramından
bahsedilmemiştir. Dizilerin tamamında ise zaman kavramı ile ilgili hiçbir belirteç
yoktur.



Dizilerin tamamında ülke standartlarının üstünde bir ekonomik yaşam vardır.
Karakterler yalılarda, dubleks villalarda ve genellikle boğazı veya denizi gören evlerde
yaşamaktadır. Evlerin içi konforlu ve itinalı bir biçimde tasarlanmış lüks ve çoğu maddi
değeri yüksek antika eşyalarla donatılmıştır.
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Zengin yalı veya villalarda genelde akşam yemekleri zengin sofralarda beş yıldız bir
otelin restoranında hazırlanmış gibi sunulmaktadır. Evlerin dış kapılarında koruma ve
güvenlik, yüksek teknolojili kamera sistemleri, evlerin içinde ise mutlaka bir hizmetçi
yer almaktadır. Evlerde ayrıca bahçıvan, şoför gibi ek hizmetler sağlayan işçiler de
dizilerin olmazsa olmazlarındandır.



İncelenen dizilerde zengin bir hayat yaşayan aileler genelde holding sahibi ailelerdir.
Bu holdinglerin hangi alanda faaliyet gösterdiği, ne tür işler yaptığı, özetle nasıl para
kazandığına dair hiçbir bilgi verilmemektedir. Ekonomik anlamda kaynağı belli
olmayan bir zengin yaşam içeren dizilerin ekonomik fotoğrafı tamamen tüketime
odaklanmıştır.



Dizilerin ekonomik yaşam göstergeleri ele alındığında daha çok tüketime odaklanan bir
sistemin propagandası yapılırken bu tüketimin maliyeti hakkında hiçbir bilgi
verilmemektedir. Örneğin bir dizide kuyumcuya giden iş insanının eşi yüklü miktarda
mücevher almakta, tatile gitmekte, araba değiştirmekte ama bunun maliyetini ne eşi ne
de bir başka karakter ile konuşmamaktadır. Bu tüketimi sanki bedava yapıyormuş gibi
sorgusuz ve sualsiz gerçekleştirmektedir.



Dizilerde Türkiye içinde en çok kullanılan unsur “İstanbul Boğazı”dır. Nerdeyse tüm
dizilerde boğaz manzaralı ev-yalılar kullanılmakta ve çoğu sahne boğaza bakan
pencerelerin önünde çekilmektedir. Boğazın çok sık kullanıldığı dizilerde holding
sahiplerinin sahip olduğu tekneler ile boğaz gezintileri yapılmakta ve boğazın ortasında
tekne içinde yemekler yenmektedir.



2021 yılında yayınlanan dizilerin tamamı yurt dışı ilişki mekanı olarak Amerika’yı
kullanmaktadır. Dizilerde ya holding sahipleri çocuklarını Amerika’da okutmuşlar ya
kafa dinlemeye Amerika’ya gitmekte ya da rüşvet verdikleri ya da ortadan kaldırmak
istedikleri kişileri Amerika’ya yollamaktadır. Amerika Türk dizilerinin ikinci yerleşkesi
konumundadır.



Dizilerde kullanılan arabaların modelleri en üst ve en pahalı modellerdir. İncelenen
dizilerin zengin karakterlerinin arabalarına bakıldığında genelde cip veya Mercedes,
BMW, Range Rover marka otomobiller görülmektedir. Araştırılan diziler içinde en
ucuz arabayı Sadakatsiz dizisinde Asya, en pahalı arabayı ise Masumiyet dizisindeki
İlker Ilgaz kullanmaktadır. Asya, 2021 yılı liste fiyatı yaklaşık 530 bin lira olan
Mercedes A model arabaya sahipken, İlker Ilgaz yaklaşık fiyat 1 milyon 300 bin lira
değerindeki Jaguar I-Pace model arabaya sahiptir.



Bazı dizilerde holding sahipleri ek iş olarak altın kaçakçılığı, para aklama, esrar-eroin
ihracatı, tarihi eser kaçakçılığı gibi işler de yapmaktadır. Ancak hemen hemen hepsinin
en büyük ortak özelliği yer altı mafyaları ile bağlantılarının olması ve bu bağlantılarını
günlük işlerinde veya zorlandıkları vakalarda kullanmalarıdır.



Yayınlanan dizilerde dikkat çeken bir diğer özellik ise dizilerde “maddi çıkarların” ön
planda olmasıdır. İnsanlar bu maddi çıkarlar nedeniyle birbirleriyle mücadelededirler
ve her türlü şiddete başvurmaktadırlar. Esas olan konu daha fazla kazanmak ve büyük
bir servet veya mal varlığına sahip olmaktır. Bir taraf bunu elde etmeye çalışırken bu
zenginliğe sahip olan taraf ise pozisyon alarak bu zenginliğini karşı tarafa kaptırmamak
için mücadele vermektedir. Bu mücadele sırasında parayı bir güç unsuru olarak
görmekte ve bunu tüm ilişkilerinde kullanmaktadır.

Türkiye’de 2020-21 yayın döneminde yayınlanan ve en çok reyting alan, farklı hedef kitlelere
seslenen dizilerin incelendiği bu araştırmada yer alan on dizide de görüldüğü gibi Türk
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dizilerinin içerik yapısında ciddi değişimler yaşanmıştır. Bu değişimin temelinde ise “ekonomik
yapı” yer almaktadır. Aşk, aile ve benzeri tüm ilişkiler sabit kalsa da dizilere eklenen zenginlik,
para ile şiddeti yan yana getirmiş ve maddi savaşların önemini arttırmıştır. Artık manevi
savaşlarda bile maddi unsurlar bir araç olarak kullanılmaktadır. Nasıl ki gerçek hayatta mahalle
kültürü ve esnaflar yok olduysa diziler de bu iki kavram yok olmuş yerini holdingler, para, lüks
yaşam tarzı ve şiddet almıştır. Ortaya çıkan talep sonucunda şekillenen iki binli yılların
Türkiye’sinin toplumsal fotoğrafı dizilerin de yapısına etki etmiştir.
Burada tartışılması gereken en önemli konu, toplumun talebi ile bu formata dönüşen diziler bu
içerik yapıları ile toplumun lüks yaşam biçimine olan talebinin daha da iştahlanmasına ve
artmasına neden oluyor mu? sorusudur.
Dizilerin iki bin yirmili yıllarda yaşadığı bu dönüşüm toplumun maddiyatçı bir bakış açısıyla
yaşamlarını sürdürmesinin bir sonucu mu yoksa nedeni midir? Sosyologlar ve psikologlar
tarafından araştırılması gereken bir diğer konuda reel hayattan uzakta olan dizilerde sunulan
zengin yaşam biçimi ve ekonomik yapının toplumun iç dünyasını nasıl etkilediği konusudur.
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