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NEW YORK’TAN NEV ùEHøR’E:
ASMALI KONAK
Yrd.Doç.Dr. Filiz AYDOöAN∗
ÖZET
Son günlerde, Türk televizyonlarnda belli dizilerin çlgnl÷a varacak
oranda izlendi÷inden, herkesin bu dizileri bekledi÷inden, akúam gezmelerini bile bu
dizilere göre ayarlad÷ndan, hatta hayatlarnn anlamn bu diziyle bulduklarndan,
söz ediliyor. Aslnda dizilere yönelik bu tutku, özellikle Süper Baba dizisiyle baúlad,
økinci Bahar’da doru÷una ulaút ve Asmal Konak ve Zerda ile sürüyor. øúte
bunlardan biri olan ve çalúmamzn da konusu olan Asmal Konak di÷erleri
arasndan hem ald÷ rating hem de popülerli÷i açsndan çarpc bir biçimde öne
çkt. Bu nedenle, bu çalúma Türk halknn ilgisinin bu denli çeken ve üzerine pek
çok makale üretilen Asmal Konak dizisini çok perspektifli eleútirel açdan
incelemektedir.
Anahtar Sözcükler: Asmal Konak, populer kültür, televizyon dizileri
ABSTRACT
Recently, in Turkish television, a number of serials are watched by avid and
passionate viewers who are arranging their social activities, particularly in the
evening, around these programmes timings. Desires for these serials begin with
Süper Baba and they reach the peak point with økinci Bahar and continued with
Asmal Konak. The latter, however, is particularly more successful in terms of
popularity and TV ratings than the others. Therefore, this paper will analyse the
Asmal Konak serial from a multi-perspective cultural approach.
Key Words: Asmal Konak, popular culture, TV serials

GøRøù
Son günlerde, Türk televizyonlarnda belli dizilerin çlgnl÷a
varacak oranda izlendi÷inden, herkesin bu dizileri bekledi÷inden, akúam
gezmelerini bile bu dizilere göre ayarlad÷ndan, hatta hayatlarnn anlamn
bu diziyle bulduklarndan, söz ediliyor. Aslnda dizilere yönelik bu tutku,
özellikle Süper Baba dizisiyle baúlad, økinci Bahar’da doru÷una ulaút ve
Asmal Konak ve Zerda ile sürüyor. Öyleyse bizim de artk Dallas’larmz,
ùahin tepelerimiz var diyebiliriz herhalde. øúte bunlardan biri olan ve
araútrmamzn da konusu olan Asmal Konak di÷erleri arasndan hem ald÷
rating hem de popülerli÷i açsndan çarpc bir biçimde öne çkmaktadr.
Oldukça popüler hale gelen dizinin oyuncular ve diziyle ilgili haberler
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medyann gözdesi olmaktadr. Dizi yalnzca, izlendi÷i süre boyunca halkn
ilgisini çekmekle kalmad, bitiúiyle de büyük ilgi uyandrmaktadr. Ana
haber bültenleri dizi ekibiyle ba÷lantlar yapt, tartúma programlar dizi
oyuncularna, senaristine, yönetmenine ayrld. Primetime’da yaynlanan ve
ratingi oldukça yüksek olan bu dizi, günümüzde modern bir mit haline
gelmektedir. Üstelik bu mitin oluúumuna yalnzca dizinin yaynland÷ kanal
de÷il, di÷er kanallar da katkda bulunmaktadr. Böylelikle, modern kent
hayatnn yo÷unlu÷u ve yabanclaúmúl÷ içinde bakkalmzn, komúumuzun
adn bilmeyen biz sradan insanlar, bu dizilerdeki karakterlerin adn,
hayatn ve tüm özelliklerini örne÷in, Bahar’n eniútesinin, Sümbülün ilk
kocasnn vs. adlarn ve kimlerle iliúkileri oldu÷unu ö÷rendik. Bu açdan
Türk televizyonlarn tebrik etmek gerekse de, bu yaz bir tebrik ya da
kötüleme yazs olmayacaktr.
Bu çalúma Türk halknn ilgisinin bu denli çeken, popüler olan ve
üzerine pek çok makale üretilen Asmal Konak dizisini inceleyecektir.
Ancak bu inceleme, dizinin baúarsn yalnzca pazarlama baúarsna
ba÷lamak yerine, ya da tek boyutlu, ve snrl kuramlarla açklamak yerine
daha açklayc, çok perspektifli* eleútirel kuramsallaútrmay içerecektir**.
Dizinin Konusu ve Karakterler
øyi, yetenekli tiyatro oyuncular ve genç nesil türkücülerin baúrolde
oldu÷u ve a÷a dizileri baúl÷ altnda toplayabilece÷imiz dizilerin ilki olan
Asmal Konak’ta Orta Anadolu’lu (Nevúehir’li) bir ailenin ve üyelerinin
baúndan geçen olaylar anlatlmaktadr. Aslnda modern bir masal olarak
yorumlayabilece÷imiz Asmal Konak dizisinde, geniú bir aile, bu ailedeki
baskn karakter anne, önceleri maço olup daha sonra incelen genç Seymen
A÷a, onun modern yüzlü eúi Bahar, dizinin baú karakterleridir. Genel olarak
bakld÷nda, ikili duygusal iliúkiler dizinin baú konusudur. Örn. BaharSeymen, Ali- Sümbül, Zeynep-Salih, Dilara-Yaman,Asya-Gökhan
arasndaki aúk iliúkileri, Dicle-Bahar, gelin-kaynana arasndaki çekiúme, vs.
Hatrlanmas gereken genellikle kadn izleyicilerin hayranl÷n kazanan
dizide, her yaúa uygun aúklarn dizinin canalc noktas olmasdr.
*

Çok perspektifli bir toplum teorisi toplumun çok katl perspektiflerden hareketle
analiz edilmesidir. Günümüzde herhangi bir toplum kuramnn oturtulabilece÷i tek
ve mutlak bir perspektif olmamas nedeniyle, toplumsal kuramlar, yeni teorik
söylem ve perspektiflere açk, dogmatizme kapal eleútirel, diyalektik bakú açsn
içerir. Bu konuyla ilgili olarak Dauglas Kellner’n düúüncesinden yola çkyorum:
(Ayrntl bilgi için bkz. Steven Best- Dauglas Kellner, Postmodern Teori, Çev.
Mehmet Küçük, øst. Ayrnt Yay. 99).
**
Bu yaz, dizi filme çekilmeden once yazlmútr.
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New York’tan Nevúehir’e yörenin a÷asyla evlenerek gelen gelin a÷a
Bahar, ailede akln ve yeninin simgesi olurken, eski de÷erler kaynvalide
(Sümbül a÷a) ile temsil edilmektedir. Nevúehir’deki üzüm bahçelerinin ve
otellerin sahibi yakúkl ve genç Seymen a÷a ise Sümbül’ün o÷lu, Bahar’n
kocasdr. Bu ana karakterlere ek olarak, Seymen’in iki kzkardeúi, bir erkek
kardeúi, evdeki yardmclar arasnda geçen olaylar ve bu karakterlerin ev
içindeki hali her hafta bir bölüm halinde evlerimize konuk olarak
gelmektedir. Aslnda karakterlerin her biri de÷iúik bir kitleyi içine
almaktadr. Örne÷in, dul ve mutsuz kadn Dilara, üniversite ö÷rencisi genç
kz Zeynep, asi gelin Bahar, her kadnn peúinden koúaca÷, karsna aúk
yakúkl ve genç a÷a, vs.
Konakta çalúan hizmetkarlar da kendi içlerinde de÷iúik karakterlere
sahiptir. Evin kahyas ve eúi a÷a ailesine sadk kul statüsündeyken, Dicle
karakteri arkadan iú çeviren, güvenilmez, gerilimi yükselten kiúidir. Filmin
komik taraflar genellikle bu karakterlerin cahillikleri, sakarlklar, çok
konuúmalar ile ortaya çkmaktadr. Bu kesim daima yukardakileri konuúup,
merak etmektedir. Patronlarna hizmet etmeyle, ya da aldklar maaúla ilgili
úikayetlerini duymayz, hatta mutludurlar. Baúka deyiúle, gerçek hayattaki
efendi-köle iliúkisi dizide örtüktür. Bu örtüklük, ev sahipleri tarafndan da
açlmaz ve bu iki grup arasndaki iliúki de bize do÷al olarak yanstlr, baúka
deyiúle bu kona÷n hizmetkarlar halinden memnundur. Daha do÷ru bir
deyiúle, gönüllü kölelerdir. Ayrca, bu iki snf arasnda her ne kadar eúit bir
iliúki varmú gibi görünse de, asla ayn sofrada yemek yemezler. Böylelikle
dizide efendi efendi, köle köle olarak yaúamn sürdürmekte, bu durumdan
kimse rahatszlk duymamaktadr, izleyenler bile.
Ama iú bu iki snftan evlenmesine gelince de÷iúir. Zaten bu evlilik
hiç kimsenin haberi olmadan, gizlice iki genç tarafndan yaplmútr. Sümbül
hanm kznn evin kahyasnn o÷luyla evlendi÷ini duydu÷unda, kalp krizi
geçirir. Seymen de bu olay karúsnda afallasa da, tpk dul annesinin eski
aúk Ali bey’in annesini kendisinden istedi÷inde oldu÷u gibi renk vermez.
Dizide geleneksel de÷erlerin taúycs olarak görülen Sümbül hanm buna
dayanamazken, ailenin geri kalanlar bu olay kabullenir. Belki de yukarda
söz edilen efendi-köle karútl÷, genç kuúaklar ile yumuúatlmaya çalúlr.
Öte yandan Seymen a÷a ile hizmetçisi Dicle ve çocu÷unun iliúkisi de dizide
üstünkörü bir biçimde geçiútirilir. Dizide bu ikisi arasnda ne geçti÷ini
bilmeyiz ama Seymen’in Dicle’den bir çocu÷u vardr. Üstelik Bahar,
Seymen’in geçmiúindeki bu hatay affeder. Ama Dicle’nin o÷lu konakta
Bahar’n kz gibi yaúayamaz.
Hepimizin bildi÷i gibi, içinde bulundu÷umuz gösteri ça÷nda
kahramanlar üstlendikleri mitik anlamlarla insanüstü niteliklere sahipmiú
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gibi görünürler. Özellikle de görsel malzeme ihtiúamn ve büyünün
kayna÷dr. Bu nedenle izledi÷imiz reklamlar, yarúmalar ya da diziler bize
gerçekmiú gibi görünür ve izleyici ile imgesel kahramanlar arasnda pek çok
duygudaúlk sa÷lanr(Güneú 200:4). øúte Asmal konak dizisi sahip oldu÷u
karakterlerle bu duygudaúl÷ en iyi biçimde sa÷lamútr.
Gerçekten de, her hafta ekrana gelen dramlaútrlmú kurguda
yinelenen karakterler, insanlara tandk gelmeye baúlarlar. Böylelikle
izleyiciler genellikle dizilerdeki karakterlerle özdeúlik kurmaktadr.
øzleyenler bu karakterlerin hayal ürünü olduklarn bilmelerine karún, bu
karakterlere gerçeklermiú gibi tepki verirler. Bunun asl nedeni ise,
izleyicilerin bu karakterlerin en mahrem, en duygusal zamanlarnda bile
yanlarnda olmalardr. Böylelikle, izleyiciler bu hayatlarla özdeúleúerek,
yaúadklarn vekaleten yaúarlar(Esslin 99: 43). Bir rüya fabrikas olarak
nitelendirilen sinemann yannda, ortak düúleri kesintisiz bir süreç olarak
biraraya getiren televizyon da bir düú makinesidir. Bu nedenle ekranda
gerçek dünya ile fantazi, gerçekle kurgu arasndaki ayrm bulanktr ve
aslnda bu bulankl÷ sa÷lamak televizyonun birincil görevidir(Esslin, s. 35).
Bunun konuyla ilgili en açk örne÷i, dizide evin küçük kz, Zeynep’e dizi
icab tecavüz eden oyuncu günlük hayatta yolda yürürken izleyiciler
tarafndan dövülmesidir. Ayrca, Nevúehir’de a÷alk sistemi yoktur. Zaten
nerde olursa olsun, bu kadar yumuúatlmú da olamaz.
Kurmaca ve Gerçeklik Arasnda Asmalk Konak
New York ve Nevúehir görüntülerinin birbirinin üstüne geçirilerek
baúlayan dizide sanki Nevúehir’de yaúayan üst snf New Yorklular izleriz.
Çalúma yaúamndan ba÷úk (hizmetliler dúndakiler), a÷a ailesi østanbul,
Ankara gibi meúgul kentlerde yaúamaz. Bunun yerine, Türkiye’nin turistik
ve mistik bir bölgesinde yaúarlar. Belki de dizi masals niteli÷ini bu nedenle
kazanmaktadr. Dizinin yönetmeni dizinin bir masal oldu÷unu, kendisinin ise
Binbir Gece masallarndaki úehrazat oldu÷unu söylüyor:
“… büyük bir dünyann içinde küçük bir avlunun
içine skúmú alt-yedi insann birbiriyle savaú,
birbiriyle seviúmesi, hayatta kalma mücadelesi.
'Asmal Konak' bana göre 'Binbir Gece Masallar'.
Ben de onun anlatcsym. Hiçbir zaman gerçek
olarak görmedim Asmal Konak', yaúasn
karakterleri, ayaklar yere bassn, bu beni çok
fazla ilgilendirmiyor. Asmal Konak' bana göre çok
güzel bir masal. Kendimi 'Binbir Gece
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Masallar'ndaki ùehrazat gibi hissetti÷im çok
dönem oldu. Asmal Konak' Asmal Konak yapan
úey içindeki masals atmosfer. Ben de buna uygun
reji yapyorum orada, mesela, zaman zaman
kamera bir yast÷n içine giriyor, bir büyücünün
yüzünü suyun içinden çekiyor, kamera her yerde ve
her
gölgenin
arkasnda
oluyor”.
(http://www.altyazi.net/temmuz02/evkeyfi.html)
Asmal Konak gibi ‘devam var’ tarz televizyon dizileri, anlatlan
olaylarn çok bölümlülü÷üne dayanr ve devam ilkelerine göre iúler. Tpk
Dallas’ta, ùahin Tepesi’nde oldu÷u gibi bölümler birbirleriyle ba÷lantldr.
Bu açdan bakld÷nda, artk Asmal Konak da bizim ùahin
Tepemiz(özellikle her iki ailenin de úarap üreticisi olmas heralde ilginç bir
benzerlik olmal). Genellikle bölümlerin sonunda bir gerilimin yaratld÷ bu
tür dizilerde izleyicilerin bir sonraki bölümü izlemesi de sa÷lanmú
olmaktadr. Olaylar dizisinin merak edilmesi için yaplan en heyecanl yerde
bölümü bitirme biçimi, Binbir Gece Masallar ve gazetelerdeki tefrika
gelene÷inden alnmadr. (Aytaç 2002: 88-200). Bu durum, yukarda da
belirtti÷imiz gibi, yönetmenin söyledi÷ini de onaylyor.
Öte yandan, günümüzün dertlerinden uzaktaki karakterlerin
genellikle aúk sorunlaryla meúgul oldu÷umuz dizinin biliúsel de÷il duygusal
boyutta bir metne sahip oldu÷unu söylemek yanlú olmayacaktr. Sokaktaki
insanlarn sorunlarn ele almaktan uzak, yaúad÷mz toplumsal gerçeklikle
pek ba÷daúmayan dizide Orta Anadolu’da a÷alk sisteminin olmamasna ek
olarak, karakterlerin Anadolu’da yaúamalarna karún aksanlarnn
bulunmamas, kyafetlerin modernli÷i dizinin gerçeklerle uyuúmazl÷nn
di÷er örnekleridir. Bu açdan bakld÷nda, dizi sanki Nevúehirdeki konak
sahiplerinin hayatn de÷il, østanbul’un en üst toplumsal seviyesinin oturdu÷u
Kemer Country’nin konaklarnda yaúayan kesimlerinkini anlatr.
Genellikle, izleyiciler izlediklerinin gerçek dú oldu÷unu bildiklerini
söyleseler de, diziyi izlemektedirler. Bunun da nedeni, bu türden sorunsuz
bir aile(toplumsal) yaúamna bir özlem olabilir. Baúka deyiúle, her ne kadar
bu insanlar bizim dünyamzdan uzak olsalar da, çok daha ypratc koúullar
içinde yaúayan bizler onlar gibi yaúamay isteriz.
Tüketim Kültürünün Parças Olarak Asmal Konak
Televizyon e÷er bir e÷lence kutusuysa, Asmal Konak bu kutudaki
en renkli e÷lence paketidir. Buna ek olarak, bu dizi kültür sanayi tarafndan
yaylan tüketim kültürünün de çok önemli bir parças haline gelmiútir. Ald÷
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rating sayesinde pek çok sponsora ve reklama sahip olabilen dizi bittikten
sonra bile herkesi (dizi oyuncularnn rol aldklar reklam filmleri, dizinin
uzun metrajl filme dönüútürülmesi düúünüldü÷ünde) zengin etmeye devam
etti. Tüm bunlarn ötesinde en çok kazanan piyasa olmuútur. Çünkü di÷er
metalar gibi, TV dizileri de öncelikle piyasay düúünür. Bu nedenle, dizinin
içeri÷i ekonomik piyasaya ba÷mldr. Yani evrensel olarak tüketilecek
motiflerle dolu olmaldr. øúte bu açdan Asmal Konak Türk dizi tarihinin en
baúarl dizisi saylabilir.
Gerçekten de Asmal Konak son 8 yln AGB verilerine göre hem
reklam kuúa÷ ratingi hem de programn niteli÷i açsndan en yüksek orana
ulaúan dizi olmuútur. Bu durum, yani dizinin sa÷lad÷ kar diziyi yaynlayan
kanal tarafndan da kabul edilmiútir.(Mediacat 2003: 2).
Zaten dizinin genelinde para, mücevher, araba gibi maddi de÷erler
ön plandadr. Çalúma yaúam, parann, a÷al÷n zenginli÷in kayna÷ pek
yanstlmaz. Ama buna karún jipler, çeúitli arabalar, (sponsor firmaya ait
firmalar) güzel giysiler, güzel manzaralar, oteller, hemen hemen her sahnede
görülür. Dizideki karakterler hiç bir úeyin sknts çekmez. Bir a÷a ailesi
olarak istedikleri her hangi bir úeyi elde etmek onlar için çok kolaydr.
Bahar çalúmak istedi÷inde kocas ona evin içinde bir resim atölyesi açar.
Kim istemez böyle hayat! Böylelikle, pek çok reklam da kolaylkla dizinin
içinde hem açk hem de gizli bir biçimde yerini bulur(araba, kahve, cep
telefonlar, úarap vs, ayrca sponsor da cep telefonu úirketi). Bütün bunlara
ek olarak, Sümbül hanmn eúarplar, úallar pazarlarda ad anlarak
satlr(Bu anlamda Asmal Konak günlük moday belirleyebiliyor). Arabalar,
cep telefonlar, scak içecekler açk bir úekilde markalaryla birlikte
gösterilir. Zeynep’in yaú gününde, inci, altn gibi maddi gücü simgeleyen
hediyeler verilir. Evin hizmetçisi bile altn bozdurmaya kalkt÷nda 6
milyarlk altn oldu÷u görülür. Ksaca, ortal÷a tam bir sefahat düzeni
hakimdir. Ev halk, evdeki yardmclarnn yapt÷ yemekleri sürekli yerler,
kendi üzüm ba÷larndan çkma úaraplar içerler ve arabalaryla gezerler.
Bütün bunlara ek olarak, dizisinin çekimlerinin yapld÷ Nevúehir’in Ürgüp
ilçesinde dizi saysinde turizm patlamas yaúanmaktadr. Diziyle birlikte, bu
bölge, kona÷ ve oyuncular görmek için can atan halk otobüsleri ile ziyaret
edilmektedir.
Genelde tüm diziler, özelde bu dizi medyann ve magazin basnnn
yardmyla da kültür sanayinin ürünü olarak e÷lence ve tüketim iúlevlerini
yerine getirmektedir. Bu durum dizi oyuncularnn dizi dúndaki yaúamlar,
hayat hikayeleri, beraberliklerinin yanstlmas ya da bunun tersi yoluyla
yaplmaktadr. øúte bu durum medyadaki ekonomi politi÷in en önemli
örne÷idir.
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ødeolojisi Açsndan Asmal Konak
Medya kültürünün ürünlerine ideolojisi açsndan bakld÷nda, bu
ürünlerin yalnzca basit e÷lence araçlar olmad÷dr. Çünkü gerçekte bu
ürünler ayn zamanda, politik retorik, mücadeleler, ve politikalarla birbirine
ba÷lanan bütünüyle ideolojik yapaylklardr.(Kellner 996: 93). Bu nedenle
her ülkede televizyon içsel ve dúsal ideolojik ögelerin, kültürlerin yer ald÷,
tabii kapitalist toplumun üretti÷i de÷erler ve ideolojileri içeren bir karmaúa
sergiler. øúte bu bölümde, kültürel bir metin olarak Asmal Konak’n
ideolojisine yaklaúlmaktadr.
Televizyon dizileri ile ilgili bir yazsnda, dizilerdeki kahramanlarn
kazld÷nda ortaya çkann, küçük burjuva dünyas oldu÷unu söylerken
Murat Belge çok hakldr. (Belge983: 59-60). “Televizyon mitlerinin her
biri size gene kendinizi yanstan aynalar içinde, yani havada, karada ve
suda, nerede olursa olsun bir küçük burjuva olmak dúnda, alternatifi
kalmayan bu dünyada, mümkün olmayan tek úey, bir seçme yapmak
olmaldr”(Belge:6). Küçük burjuva düúüncesinin bir yandan yeninin
peúinde koúarken, di÷er yandan da de÷iúime karú olmasdr diyor Belge.
Çünkü asl sevdi÷i biçimsel yeniliktir, ama farkl bir úey oldu÷unda
tedirginli÷e kaplr. Baúka deyiúle, verili düzen pek de÷iúikli÷e u÷ramaz.
Tpk Asmal Konak’ta oldu÷u gibi: kavga etseler, aralarnda sorunlar da
olsa Seymen ve Bahar asla boúanmazlar, küçük erkek kardeú a÷bisinin ailesi
ve annesiyle oturmak istemese de evden ayrlamaz, ksaca varolan düzen,
evin düzeni bozulamaz. Ayrca, dizide karakterler arasndaki gerginlikler
(kar-koca, gelin kaynana) genellikle úmark gelinin eve dönmesiyle son
bulur. Yani her ne kadar gelin isyankar olarak adlandrlsa da, evdekilerle,
be÷enmedi÷i eski de÷erlerle yaúar, kona÷a dönmeye can atar. Aslnda bu
durum onun için bir geriye dönüú olsa da o, kocas, kocasnn ailesi,
hizmetçileri ve çocu÷u ile birlikte konaktaki halinden memnundur. Kocas
çalúmasna izin vermedi÷inde, kocasnn iú yerinde patron kars olarak,
kocasnn oteline resim yapar. Diziye göre, tüm bu her úeyden vazgeçiúin
sebebi, aúktr.
Ama dizide, kadn ikincil konumda tutulmaktadr. Dünya
kapitalizmine ba÷ml olan Türkiye kapitalizminin son yllarda sa÷lad÷
görece refah … kadnlar için görece ekonomik ba÷mszlk kazandrmasna
karún erke÷in üstünlü÷ünü vurgulayan anlatm biçimleri durmaktadr. Baúka
deyiúle, yeni uyumlandrma ve gönüllü boyun e÷dirme yöntemleri
geliútirilmektedir. Buna Asmal Konak’ta da rastlarz. Gerçekten de diziye
göre mutluluk evliliktedir ve dizideki en sevimsiz karakter bekar kz Ayúe
Melek’tir. Entelektüel Bahar, aúk için Nevúehir’de yaúar, kadnn yeri
evidir. Bu tüm kadnlar için ayndr(Özsoy 2002:0) .
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Gene de dizide bu geriye dönüúçü e÷ilimlere ilerici de÷iúimler de
eklenir. Aslnda dizinin di÷er dizilerden en önemli fark olan eski ile yeninin
bir arada bulunmasdr. Yani varolan ve de÷iúmesi gereken zararl de÷erler
kimseye zarar vermeden kolayca ortadan kalkar ve herkes mutlu olur. Ksaca
Nevúehir’den New York’a yumuúak geçiúler yaplr. Örne÷in, geleneksel
de÷erlerin kalesi olan Sümbül hanm geliúmelerle birlikte de÷iúir. Kocasnn
onu aldatt÷n ö÷rendikten sonra eski aúk Ali bey konusundaki
tutuculu÷unu brakr, kendisinin istemedi÷i bir kzla evlenen küçük o÷lunu
ve kahyann o÷luyla evlenen kzn affeder. Bu de÷iúikli÷e maço koca
Seymen de katlr. Annesinin Ali beyle iliúkisini kabullenmeye, kardeúinin
tüm iliúkilerini dinlemeye ve kabullenmeye baúlar.
Popüler metinlerin toplumsal durumlara yaknl÷, döneminin
toplumsal gerçeklerine ulaúmas gibi nedenlerle, o dönemdeki toplumda ne
olup bitti÷i konusunda bilgi kazandracak úeyler olarak okunabilir. E. Bloch
Principle of Hope adl kitabnda, düúler, popüler kültür, politik ve toplumsal
ütopyalarn kapitalist toplumda daha iyi bir yaúam düúüncesini içinde
barndrabilece÷ini belirtir. Bloch’a göre, ideoloji iki yönlüdür. Bir yandan,
yanlúlar, mistifikasyonlar, yönlendirme ve tahakküm tekniklerini içerirken,
öte yandan da toplumsal eleútiriyi ve politik özgürleúimi içeren ütopik
de÷erler taúr(Kellner, Media culture, s. 09). øúte buradan hareketle, baúka
deyiúle, popüler metinlerin ideolojik senaryolar içinde toplumsal
eleútiricili÷i de içinde barndraca÷n düúünerek Asmal Konak’
incelemekteyiz.
Baúka deyiúle, bu baúlk altnda Asmal Konak’ incelerken, halk,
kendilerine sunulan úeyin ça÷daú bir uyuúturucu oldu÷unu bile anlayamayan
kültürel eblehler olarak görmek yerine, bir popüler metni okuma ve
karúsnda etkin olabilen bireyler olarak görmeye çalúaca÷z. Bilindi÷i gibi,
televizyon yapmclarnn izleyicileri etkileme iste÷i, o ürünün içine sisteme
yönelik eleútirinin de koyulmasna izin verir. Çünkü kültür sanayinin
ürünleri verili sistemin ideolojik de÷erlerini, hegemonyac, metalaútrc
özelliklerini taúsa da ayn zamanda tüm metalar gibi bunlarn da kültürel
de÷erleri vardr. Baúka deyiúle, ekonomi yalnz paray de÷il, ayn zamanda
anlamlar ve hazlar da dolaúma sokar. Bu nedenle izleyici metalaútrlmú
kitle olmaktan çkarak, anlam ve haz üreticisi durumuna gelebilir. Bu kültür
ekonomisine göre, meta(bir tv program, frn, buzdolab vs) bir metindir ve
bu metin hem egemenlik altna alma hem de karú koyma olanaklarn içinde
barndrr. (Fiske 999: 40).
Ama diziye bu açdan bakld÷nda muhalif ögeleri görmek
neredeyse imkanszdr. Çünkü bir popüler dizide bulunmas gerek muhalif
ögeler bizi özgürleúmekten alkoyan süreçleri ve gerçekleri aç÷a çkarmal
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ve bundan da önemlisi, özgürlük beklentilerimizin anlatm olmalar
gereklidir. Oysa dizide maalesef varolan sisteme eleútirel bir bakú içerecek,
bireyi özgürleútirecek bir anlatm bulunmamaktadr. Bunun yerine varolan
toplumdaki etik olumlanmakta, ve bireyler varolan gerçeklikten kaçrlarak
varolamayacak bir zaman ve mekana sürüklenmektedir. Kültür sanayinin en
verimli ürünlerinden biri haline gelen Asmal Konak ve bunun gibi diziler
eúitsizli÷i, parann en yüce de÷er olarak savunulmasn yapmaktan baúka bir
úey yapmyor. Böylelikle herkes mutlu oluyor: TV úirketleri de, reklam
úirketleri de, halk da. Ancak burada piyasann mutlulu÷unun realize
edilebilen, gerçek bir mutluluk oldu÷unu söyleyebilirsek de, halkn
mutlulu÷u sözde bir mutluluk olarak kalmaktadr.
Bilindi÷i gibi, Türk toplumunda e÷itim görmüú kitleler “Batllaúma”
baúl÷ altnda toplanan yenilliklere kucak açarken, halk geleneksel yaúamn
sürdürmüútür. Bu nedenle, Türk insan Batl gibi piyano çalmay bilmeden,
ö÷renemeden modernleúmek zorunda kalmútr. Üstelik modernleúmeye
verdi÷i yant da Batl ülkelerinkinden farkldr. Demokratik bir toplum
hayatna eriúemeden, sanayileúemeden modernleúen yoksul, e÷itimsiz,
örgütlenmekten alkonulmuú kitlelerin modernleúmeye gösterecekleri
modernist yant gerici nitelikte olmuútur. Baúka deyiúle, Türk insannn
modernleúmeye verdi÷i yant, geçmiúin daha adaletli, daha az de÷iúken, daha
düúük maliyetli, daha insanca toplumsal iliúkilerine, toplumsal hayatna
dönüú özlemini dile getirmiútir. (Oskay, 998: 88). øúte Asmal Kona÷a
yakndan baklacak olursa, a÷a düzeni ve konak, herkesin bildi÷i gibi, birer
feodalite simgeleridir. Bu ba÷lamda, dizinin yüceltti÷i ve Batnn yüzyllar
önce terk ederek unuttu÷u, feodal düzene geri dönme iste÷ini de yukarda
sözünü etti÷imiz, Türk modernizminin çarpk modernleúmesine
ba÷layabiliriz.
Öte yandan, kapitalist sistemin bir parças olarak medyann satma
zorunlulu÷u satan úeyin yaynlanmasn emretmektedir. Neyin sataca÷ ise,
“... hedef kitlenin fiilen içinde bulundu÷u koúullar ve olas izleyicinin,
okuyucunun kiúilik yapsn, sradan insann bu düzen içindeki
örselenmiúlerini bulup onun reel profilini yakalamak”tr.(Oskay: 05). Bu
açdan bakld÷nda Asmal Konak, do÷ru düzgün sevmeyi, güzel bir yaúam
uzun yllardr bulamayan, ne tam anlamda Do÷ulu ne de tam olarak
Batllaúamamú ve Batllaúmay da Amerikallaúma olarak gören Türk
halkn çok iyi analiz eden bir dizi. Genelde Türk toplumunun özelde sradan
insann örselendi÷i noktalar olan aúk, daha iyi bir toplumsal yaúam,
zenginlik, kalabalk aile hayat, kolektivizm, hayata ve di÷er insanlara kafa
tutabilme (özellikle Bahar karakteri) gibi popüler olabilecek karakterlerin
yanstlmas açsndan Asmal Konak çok baúarl.
8
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SONUÇ
Belli üretim aúamalarna ulaúamamú toplumlarn bu aúamalar
geçirmiú sistemlerin de÷erlerini benimsemeleri pek çok sorun yaratmakta,
toplumu belli çalkantlarn içine atmaktadr. Günümüzde teknoloji ve iletiúim
araçlarndaki akl almaz geliúme üretim düzeyleri birbirlerinden farkl olan
toplumlar etkileúim içine sokmakta ve ileri teknolojiye sahip ülkelerdeki
de÷er sistemleri bu araçlar ve teknolojiyle birlikte Türkiye gibi geliúmekte
olan toplumlara da kaymaktadr. Ama feodal de÷erlerin egemenli÷inden
bütünüyle kopamayan ve kentleúmesi sanayileúmesinin çok daha önünde olan
Türkiye için bu durum, bir yandan “kendi içindeki uyumsuz de÷iúmeye, öte
yandan kendinden çok ilerdeki bir teknolojinin üretti÷i tüketim toplumunun
de÷erler sisteminin bombardmanna” neden olmaktadr(Kongar, 995: 29292). øúte bu çeliúkilerin farknda olan Türk medyas Asmal Konak gibi
Do÷u ile bat’nn birbirine sentezlendi÷i, ikisinin bir arada mutlu bir biçimde
yanstld÷ dizileri en iyi biçimde pazarlamaktadr. Dúardan modern
görünüúlü ama öte yandan feodal de÷erleri içinde taúyan Türk insan kendisi
gibi düúünen ama çok daha iyi bir hayat yaúayan bu aileyi de kanmca, bu
nedenle büyük bir zevkle izlemektedir. Ayrca, toplumsal gerçeklikten,
günlük varoluúun skntlarndan uzak durabilmek için medyaya yönelen
bireyler spor karúlaúmalarnda güçlülerle özdeúleúmekte, reklamlarda uygun
metay satn alarak mutlu, baúarl ve popüler bireyler haline geldiklerini
zannetmektedirler. Üzerine pek çok makale yazlan, medyada skça yer alan
Asmal gibi dizilerle ise bireylere özdeúleúemeyecekleri,
gerçekte
varolmayan modeller sunularak maalesef yalnzca, burjuva kültürü ve
tüketim kültürü özümsetilmektedir.
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