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ÖZ 

ROMANDAN EKRANA UYARLAMA SORUNU 

VE  

FATİH-HARBİYE 
 

 
Şeyma Gül Karaçam 

Yüksek Lisans Tezi  

Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı  

Danışman: Doç. Dr. Mehmet SAMSAKÇI 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018 

 
 
Bu çalışma, romandan televizyona yapılan uyarlamaları, örneklem olarak seçilen Fatih-

Harbiye üzerinden incelemektedir. Uyarlama yapılırken hangi süreçlerden geçildiği, 

hangi uyarlama türünün ne şekilde kullanıldığı, uyarlamalarda ne gibi sorunlarla 

karşılaşıldığı araştırılmıştır. Ayrıca uyarlamalara yönelik izleyici beklentileri ortaya 

çıkarılmaya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra, geneli itibariyle metinlere uygulanan 

göstergebilimsel çözümleme yöntemi Fatih-Harbiye’nin 1990 ve 2013 yıllarında 

yapılan iki televizyon dizisine uygulanarak, uyarlamalar yapılırken nelere önem 

verildiği, hangi mesajların ne şekilde aktarıldığı, romanla diziler arasında ne gibi 

benzerlik ve farklılıkların var olduğu ortaya konmuştur. 

Çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Fatih-Harbiye romanı ve eserin 

yazarı olan Peyami Safa anlatılmıştır. İkinci bölümde uyarlama kavramı, uyarlama 

türleri, süreçleri ve uyarlamada karşılaşılan sorunlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler 

verilmiştir. Üçüncü bölümde, uyarlamanın yöntem bölümü olan göstergebilimsel 

çözümleme anlatılmış ve Fatih-Harbiye uyarlamaları, göstergebilimsel çözümleme 

yöntemi kullanılarak konuyla ilgili yapılan anket çalışmasıyla da desteklenerek 

karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Uyarlama, Fatih-Harbiye romanı, göstergebilimsel çözümleme, 

televizyon dizileri 
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ABSTRACT 

THE PROBLEM OF ADAPTATION FROM NOVEL TO 

TELEVISION 

AND 

FATIH-HARBIYE 
 

 

Şeyma Gül Karacam 

Master Thesis 

Radio, Television and Cinema Programme 

Thesis Advisor: Doç. Dr. Mehmet SAMSAKCI 

Maltepe University, Institute of Social Sciences, 2018 

 
An adaptation from a novel to television series is investigated using Fatih-Harbiye as 

an example in this study. The process of adaptation, the usage of different adaptations 

and the problems encountered in adaptation are also examined during the study. 

Additionally, the expectation of audience for the adapted series is found out. A semiotic 

analysis method which is normally used for text is employed in two different television 

series of Fatih-Harbiye established in 1990 and 2013. Similarly, the importance of 

adaptation, the transfer method used for ideas and the differences and similarities 

between the novels and the television series are presented. 

The thesis herein consists of three main sections. In the first section, Fatih-Harbiye 

novel and the writer of the novel are explained. In the second section, an adaptation 

concept, adaptation types, process and problems of adaptation are described in detail. A 

semiotic analysis which is a method used in adaptation is expressed in the last section. 

Finally, adaptations of Fatih-Harbiye are compared using the semiotic analysis method 

and the study is supported by survey employed on a group of people. 

Keywords: Adaptation, Fatih-Harbiye novel, semiotic analysis method, television 

series 
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GİRİŞ 
 
Haber alma, eğlence, boş vakit geçirme, bilgilendirme gibi birçok işlevi bulunan 

televizyon, günümüzde hemen herkesin hayatında varlık göstermektedir. Teknolojinin 

de gelişmesiyle birlikte küreselleşen dünyamızda, insanlar farklı coğrafyalarda 

bulunsalar bile birbirlerinden haberdar olmaktadırlar. Bu durum insanların birbirlerini 

tanımalarına, aynı şeylerden keyif almalarına, ortak bir paydada buluşmalarına olanak 

tanımaktadır. 

Sinemadan farklı olarak televizyon, planlı bir akış halinde, farklı programları izleyiciye 

sunmaktadır. Ülkemizde özellikle çok kanallı yayın dönemine geçilmesiyle birlikte, 

izleyicinin ilgisine ve tercihine göre programları seçmesi mümkün kılınmıştır. 

Genellikle diziler, televizyonun bu akışı içerisinde, insanların çoğunun televizyonun 

karşısında olduğu düşünülen ve “prime time” olarak tanımlanan zaman diliminde 

yayınlanmaktadır. Özellikle son yıllarda, talebe bağlı olarak dizi sektöründe ciddi 

oranda artış yaşanmaktadır. İzleyicinin beğenisine sunulan her dizi uzun ömürlü olmayı 

arzu etmektedir. Bu durum da yapımcıları ve senaristleri, yeni hikâye arayışına 

yönlendirmektedir. 

Bu yöneliş zaman zaman azalsa da özellikle son yıllarda roman uyarlamaları yeniden 

tercih edilmeye başlanmıştır. Romanların, sinema ve televizyon yapımlarına konu 

olması yeni değildir. Her dönemde senaristler yeni hikâye bulmak adına edebiyata 

yönelmişlerdir.  Ülkemizde 2000’li yıllardan itibaren televizyonculuğun iyiden iyiye 

gelişmesiyle birlikte farklı kanallarda çok başarılı roman uyarlamaları yapılmıştır. 

Bu çalışmada, bir romanın televizyona uyarlanırken geçirdiği değişim ve dönüşümler 

ile izleyici arasındaki bağı incelenmiştir. Uyarlamanın geçirdiği süreçler, izleyici 

beklentileri, sadakat meselesi gibi birçok parametre ile romandan ekrana uyarlama 

süreci tartışılmıştır. Tüm uyarlamaları ayrı ayrı değerlendirmek mümkün olmadığından 

Peyami Safa’nın Fatih-Harbiye romanına yapılan iki ayrı dizi uyarlaması örneklem 

olarak seçilmiş ve bu roman özelinde çalışılmıştır. Çalışmamız için Fatih-Harbiye 

uyarlamalarının seçilmesinin nedeni, farklı tarihlerde yayınlanmış iki ayrı dizinin var 

olmasıdır. Bu iki dizi, farklı uyarlama türleriyle yapılmıştır ve bu sebeple 

karşılaştırmaya müsaittir. Romanın, ekrana nasıl aktarıldığı meselesi incelenirken her 
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iki dizi de göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle incelenmiş, roman ile arasındaki 

benzerlikler, farklılıklar ve bunların nedenleri tartışılmıştır. 

Göstergebilimsel çözümleme yöntemi kullanılarak yapılan diğer çalışmalar 

incelendiğinde genellikle çözümlemenin metin bazında yapıldığı görülmüştür. Fakat, 

çalışmamızda da temel olarak kabul ettiğimiz Arthur Asa Berger’in çözümleme 

yöntemi, kendisinin ifadesiyle sinema dahil olmak üzere tüm metinlere 

uygulanabilmektedir (Berger, 1993, s.37). Dolayısıyla çalışmamızda, göstergebilimsel 

çözümleme yöntemi iki televizyon dizisine uygulanmıştır. 

Biri 1990 yılında diğeri 2013 yılında yapılan bu iki roman uyarlamasının gerek 

uyarlama yaklaşımları gerekse göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle incelenmesi, 

sadece teknik olarak uyarlama ve göstergebilim ile ilgili bir sonuca varmakla kalmamış, 

her iki dönemin toplumsal hayatına, dünyaya bakışına, roman ve dizilerden 

beklentilerine de ayna tutmaya olanak sağlamıştır. 

Bir romanın özünü, ruhunu, mesajını anlayabilmek için romanın yazarının iyi bilinmesi 

gerekmektedir. Bu yolla romanın alt metni daha kolay anlaşılabilir. Bu sebeple 

çalışmamızın birinci bölümünde, araştırmamızın örneklemini ihtiva eden Fatih-Harbiye 

romanının yazarı Peyami Safa, hayatı ve edebi yaşamı üzerinden anlatılmıştır. Peyami 

Safa’dan sonra yine ilk bölümde roman hakkında genel bir bilgi verildikten sonra 

romanın ismini oluşturan iki mekân ile romanın ana karakterleri incelenmiştir. 

İkinci bölümde uyarlama ile ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmiştir. Uyarlamanın ne 

olduğu, tarih boyunca ne şekilde geliştiği, uyarlama türleri, uyarlama süreci ayrı ayrı 

başlıklar altında incelenmiştir. Daha sonra, televizyonda uyarlamaların varlığı ile 

dünyadaki ve Türkiye’deki belli başlı uyarlama yapımlar izah edilmiştir. Televizyona 

romanın kaynak olarak kullanımı ve özellikle uyarlama yaparken karşılaşılan sorunlar 

ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

Üçüncü bölümde, çalışmamızın yöntem kısmını ihtiva eden göstergebilim açıklanmış, 

sinema ve televizyondaki kullanımları ile ilgili bilgiler verilmiş ve ardından, 

“Romandan televizyona uyarlama örneği” olarak Fatih-Harbiye’nin 1990 ve 2013 yılı 

yapımları Berger’in göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle incelenmiştir. 

Çalışma yapılırken, her iki dizi de ayrı ayrı izlenmiş ve temel göstergeler karşılaştırmalı 

olarak değerlendirilmiştir. Uyarlamalardan 1990 yılı yapımı olan dizinin telif problemi 
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olduğundan TRT Ankara Müdürlüğü ile iletişime geçilmiş ve gerekli izinler alınarak 

diziye ulaşılmıştır. 2013 yapımı için ise herhangi bir telif sıkıntısı bulunmadığından 

dizinin yayınlandığı iki kanal olan Fox TV ve Show TV’nin kendi internet sitelerinden 

dizinin bu versiyonuna ulaşılmıştır. 

Bunun yanı sıra uyarlamaların basına akisleri incelenmiş ve 2013 yılı yapımının 

senaristliğini yapan Hayriye Ersöz hanımefendi ile irtibata geçilip ve kendisiyle 

elektronik ortam üzerinden bir röportaj yapılmıştır. 

Son olarak, romandan beyaz perdeye ve/veya ekrana yapılan uyarlamalar genelinde ve 

örneklemimiz olan Fatih-Harbiye uyarlamaları özelinde tarafımızca bir anket çalışması 

yapılmıştır. Bu çalışma, ülkemizin yedi bölgesinden seçilmiş 569 kişiye uygulanmış ve 

raporlanmak üzere özel bir araştırma şirketiyle çalışılmıştır. Bu şirket, anketlerin veri 

girişlerini yapıp raporlandırarak tarafımıza göndermiştir. Gerekli düzenlemeler 

tarafımızca yapılarak sonuçları yazılmıştır. 
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1.BÖLÜM: PEYAMİ SAFA VE FATİH-HARBİYE ROMANI 
 

1.1. Peyami Safa’nın Hayatı, Düşüncesi ve Sanatı 

 
Muallim Naci’nin, kendisine Şair-i Maderzâd (anadan doğma şair 

1
) namını verdiği 

Servet-i Fünûn şairlerinden İsmail Safa’nın oğlu olan Peyami Safa, 1899 İstanbul 

doğumludur. İsmi, Tevfik Fikret tarafından konulmuştur. Şuurunun bir facia atmosferi 

içinde doğduğunu ifade eden Peyami Safa’nın hayatı sıkıntılar içinde geçmiştir. Henüz 

iki yaşındayken babası, sürgün olduğu Sivas’ta vefat etmiştir. Dokuz yaşında mafsal 

iltihabı hastalığına yakalanmış ve bu hastalık ona yıllarca hem fiziken hem de ruhen 

büyük acılar vermiştir (Ayvazoğlu, 2008). Hastalığından ve annesine bakmak 

durumunda olmasından ötürü düzenli bir eğitim hayatı olamamıştır. 

 İlk yazılarını 13 yaşındayken yazmaya başlamıştır.  Geçimini sağlamak için 16 yaşında 

öğretmenlik yapmaya başlamış ve bu sırada Fransızca öğrenmiştir. Hayatının sonuna 

kadar devam ettiği gazetecilik serüvenine 19 yaşında, çeşitli gazetelerde fıkra, tefrika 

roman ve makaleler yazarak başlamıştır (Çabaz, 2006). İlk romanı olan “Sözde Kızlar”ı 

1922 yılında, henüz 20 yaşındayken, Serâzâd imzasıyla, “Sabah” gazetesinde tefrika 

etmiştir. Yazdığı polisiye romanlarda ve tefrikalarında “Server Bedi” imzasını 

kullanmıştır. 

Gazetecilik yaşantısından ötürü sıklıkla siyasi sıkıntılar da yaşayan Peyami Safa, oğlu 

Merve Safa’yı kaybettikten sonra derin bir ruhi sarsıntı yaşamış ve oğlundan 3 ay sonra, 

15 Haziran 1961’de vefat etmiştir (Ayvazoğlu, 2008). 

Hayatını kalemiyle kazanan Peyami Safa’nın romanlardan, ders kitaplarına, 

tercümelerden, fikri meselelere, hikâyelerden makale ve fıkralara kadar birçok alanda 

eseri bulunmaktadır. Dil kullanımında oldukça başarılı olan Safa’nın özgün bir yazım 

tarzı vardır. Fikri eserlerinde yer yer derin ve yoğun bir anlatımı vardır.  Cümleleri, 

genellikle uzun, tamamlanmamış, karmaşık, bazen de devriktir. Eserlerinde Türkçe’nin 

inceliklerini, söz sanatlarını, imajları kullanan Peyami Safa, uydurmaca bir anlatımdan 

kaçınmaya çalışmıştır (Aydın, 2007). Roman ve hikâyelerinde kahramanlarını 

konuştururken her cümlenin, kahramanın karakterine uygun şekilde kurulmasına dikkat 

etmiş, eser içerisinde yaptığı tasvirler veya ruhi çözümlemelerinde ise konuşuyormuş 

                                                      
1
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b27abca66eab5.45477
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gibi yazmaktan geri durmuştur (Li, 2005). Bu yolla, romanlarında daha çok düşünceyi 

ön planda tutmasından ötürü eleştirilmiştir. 

Peyami Safa, yaşadığı devirden dolayı çok farklı toplumsal, kültürel, siyasal döneme 

tanıklık etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun en sancılı döneminde doğmuş, çocukluk 

yılları Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’na tesadüf etmiş, daha sonra, ilk gençlik 

yıllarında yeni bir devletin kuruluş aşamasını görmüştür (Orhan, 2009). Tüm bu siyasi, 

kültürel, toplumsal olaylar onu hem fikren hem de ruhen etkilemiştir: 

Çocukluğunu Balkan Harbi’nin ve birinci büyük savaşın acıları 

ortasında hastalık ve yoksullukla boğuşarak geçiren, ilk gençlik 

yıllarında da işgal acılarını yaşayan Peyami Safa, tatmin edilmemiş 

gençlik hevesleriyle milli idealler arasında epeyce bocaladı. Abdullah 

Cevdet’in etkisindeki ilk gençliğinde, fikirleri henüz tam şekillenmemiş 

bir “garpçı” olarak o da Şişli, Harbiye, Teşvikiye ve Beyoğlu gibi 

semtlerde yaşanan modern hayatın cazibesine kapılmış ve bütün 

ağırlığıyla hissettiği içtimai baskıya isyan etmişti. İlk hikâye ve 

romanlarında gençlik arzuları ve yaşadığı tereddüt çok açık bir şekilde 

hissedilmektedir (Ayvazoğlu, 2000, s.15). 

 

Yaşadığı devrin savaş yıllarına tesadüf etmesinden dolayı özellikle 1922’den 1939 

yılına kadar yazdığı eserlerde savaşın etkisi görülmektedir. Bu dönemde yazdığı 

romanlarda Doğu-Batı meselesi, savaşın milletin günlük yaşantısına etkileri gibi daha 

içtimai meseleler yer almaktadır. “Harb yıllarının ahlaki ve içtimai hayatı perişan eden 

havası içinde dürüstlüğün ve ülkücülüğün savunması yapılmakta, kozmopolitliğe karşı 

milliyetçilik, materyalizme karşı maneviyatçılık bayraklaştırılmaktadır” (Demirci, 2010 

s.84). 

Peyami Safa gerek fikri gerekse edebi eserlerinde sıklıkla doğu-batı meselesini ele 

almıştır. Ona göre, doğu dünyası için batının önemli oluşu kadar batı için de doğu 

medeniyeti önemlidir ve doğu ve batı diye kesin bir ayrım yapılamaz: 

 (…) Mutlak manasile şark ve garp yoktur; mutlak manasile fert, 

cemiyet, kültür, medeniyet, ırk, millet olmadığı gibi; fakat şark ve garbı 

tamamile inkâr etmemize mâni olacak derecede nisbi iki alem, derece 

derece kesafet peyda eden iki şark ve garp alemi elbet vardır. Asya, 

Avrupa’ya nazaran şarktır, Avrupa, Amerika’ya nazaran şarktır; 

Amerika, Avrupa’ya nazaran garptır, Avrupa, Asya’ya nazaran garptır; 

böyle olduğu gibi Asya’nın, Avrupa’nın, Amerika’nın içinde şarktan 

garbe doğru derece derece tahavvüller bulunması zaruridir (Safa, 1978, 

s.222). 
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Peyami Safa, kesin çizgilerle değerlendirilen doğu-batı ayrımına karışıdır. Ona göre 

doğu ve batı iki ayrı metafizik, iki ayrı zihniyettir. Safa’ya göre doğu kavramı İslam 

Doğu ve Budist Doğu olarak ayrılır. Budist Doğu’yu kaderci ve uyuşuk olarak 

tanımlarken İslam Doğu’nun felsefesinde kaderciliğin olmadığını savunmaktadır. İslam 

Doğu’nun Budist olmadığını, çünkü Budizm’de Allah kavramının olmadığını 

söylemektedir. Budizm için her şeyin fani olduğunu, İslam’da ise dünyada fani olan her 

şey ahiretin vasıtası olduğunu ifade etmektedir (Lee, 1996). 

Safa, Batı’yı ise “hem bir kıt’a hem de bir kafa” olarak tanımlamaktadır (Safa, 1990, s. 

11).  Peyami Safa, batı zihniyetinin “Roma’nın cemiyet disiplini, Hristiyanlığın ahlak 

disiplini ve Yunanistan’ın zekâ disiplini üzerine şekillendiğini düşünmektedir (Lee, 

1996, s.59).” 

Avrupalı, Avrupa kıt’ası üstünde yaşayan adam demek değildir. Bütün 

tarih boyunca Avrupa kafası şu üç büyük tesir vücuda getirmiştir: Yunan, 

Roma ve Hristiyanlık. 

Bu üç tesiri yaşamamış olanlar Avrupa’nın göbeğinde otursalar Avrupalı 

olamayacakları gibi, aksine, bu üç tesirde doğma bir kafaya sahip 

insanlar da hangi kıt’a üstünde yaşarlarsa yaşasınlar Avrupalı sayılırlar 

(Safa, 1990, s.115). 

 

Peyami Safa’ya göre Türkiye batılılaşmalıdır ve bu batılılaşmanın yolu doğu-batı 

sentezinden geçmektedir. Fakat o, Tanzimat’tan itibaren başlayan batı ile irtibatın 

gereği gibi anlaşılmadığını düşünmektedir. Türkiye’de batıcılığı savunan aydınların bile 

batının fikri hayatını gereği gibi değerlendiremediğini, bu durumun ise Türk insanını 

batıyı taklitten öteye götürmeyeceğini savunmaktadır. Safa, doğu-batı sentezinde 

batının yeni olan düşünce sistemi ile doğunun sezgi gücü ile milli ve manevi 

değerlerinin birleştirilmesinden yanadır: 

Batı tekniğini alırken ruhumuzu da biraz ona doğru yaklaştıracağız ve 

baygınlık verici, iradesiz ve teslimiyetçi hislerimizden ayrılacağız. 

Fakat, bunu yaparken, bizi büyük rüyalar ve kahramanlıklarla dolu, 

yüksek planlara ve Allah’a bağlı tarihimizin ruhuna ve geleneklerine 

sadık kalacağız. Dünkü materyalist Avrupa’nın makineleşmiş, 

sertleşmiş ve kurumağa yüz tutmuş ruhuna kendimizi kaptırmayacağız 

(Safa,1978, s.255-256). 
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1.1.1. Eserleri 

Peyami Safa külliyatı kendisinin vefatından sonra toplanıp basılmıştır. Romanlarının 

yanı sıra siyasi ve fikri konularda da birçok eseri bulunan Safa’nın bu eserlerini 

aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Çabaz, 2006, s.4-5): 

 

 Romanları 

1) Sözde Kızlar (1923) 

2) Şimşek (1923) 

3) Mahşer (1923) 

4) Bir Akşamdı (1924) 

5) Bir Genç Kızın Kalbinin Cürmü (1923) 

6) Cânân (1925) 

7) Bektaşiler Arasında Bir Genç Kızın Hatıratı (1927) 

8) Bodrumda Kalanlar (Civa Necati’nin Harikulade Sergüzeştleri, 1927) 

9) Altın Kupa (Çekirge Zehra’nın Harikaları, 1928) 

10) Bıçağı Sapla (Çekirge Zehra’nın Harikaları, 1928) 

11) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1930) 

12) Attila (1931) 

13) Fatih-Harbiye (1931) 

14) Bir Tereddüdün Romanı (1933) 

15) Matmazel Noriliya’nın Koltuğu (1949) 

16) Yalnızız (1951) 

17) Biz İnsanlar (1959) 

 Hikâyeleri 

1) Küçük Alp’in Yıldızı (Çocuk Hikâyeleri, 1974) 

2) Bir Varmış Bir Yokmuş (Çocuk Hikâyeleri, 1974) 

 Fikri Yazılarını Topladığı Kitaplar 

1) Türk İnkılâbına Bakışlar (193?, 1998) 

2) Büyük Avrupa Anketi (1938) 

3) Felsefi Buhran (1939) 

4) Millet ve İnsan (1943) 
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5) Mahutlar (1959) 

6) Sosyalizm (1961) 

7) Nasyonalizm (1961) 

8) Mistisizm (1962) 

9) Doğu Batı Sentezi (1963) 

10) Osmanlıca-Türkçe-Uydurmaca (1970) 

11) Sanat-Edebiyat-Tenkit (1970) 

12) Seçmeler (1970) 

13) Din-İnkılâp-İrtica (1972) 

14) Kadın-Aşk-Aile (1973) 

1.1.2. Fatih-Harbiye Romanı 

Peyami Safa’nın, ilk baskısı 1931 yılında yapılan Fatih-Harbiye romanı, iki ana mekân 

üzerinden doğu-batı çatışmasını anlatır. Safa, ana karakteri Neriman’ın Fatih ve Harbiye 

arasında gidip gelişlerini ve bu esnada yaşadığı değişim ve dönüşümlerini simgesel bir 

biçimde okuyucuya sunar. Hayatları boyunca doğu kültürü ile yoğrulan ve 

Cumhuriyet’in ilk yıllarının Türkiye’sinde doğu ve batı arasında sıkışan insanlara Safa, 

böyle bir ortamda batıyı hatasız, günahsız, bütünüyle doğru kabul ederek doğuya 

tümden düşman olmanın müthiş bir bocalamaya sebep olacağını, doğuyu inkâr etmeden 

de batılılaşmanın mümkün olabileceğini romanı üzerinden okuyucuya aktarma 

arzusundadır. 

Safa’nın diğer romanlarına kıyasla Fatih-Harbiye, okuyucunun daha kolay 

anlayabileceği bir romandır. Kolay anlaşılabilir oluşu, bu romanın bir mesaj verme 

niyetinde olmasından kaynaklanmaktadır. 

Romanın en büyük göstergeleri mekânlardır. Romana ismini veren Fatih ve Harbiye 

semtleri üzerinden doğu-batı mukayesesi yapılmaktadır. Fatih semti doğunun, bugünkü 

Beyoğlu olarak da adlandırılabilecek Harbiye ise batının temsilidir. Bu iki semt arasında 

gidip gelen Fatih-Harbiye tramvayı ise iki medeniyet arasında kalan dönem insanlarının 

temsilidir. 



 9  

Romanın ilk baskısının kapağında, iki medeniyet arasında gidip gelen Fatih-Harbiye 

tramvayı kullanılmıştır (Şekil 1.1)
2
. 

 

        Şekil 1.1: Fatih-Harbiye romanının ilk baskısının kapağı 

 

Resim 1’den de görüleceği üzere, ilk baskıda yayıncı, romanın ana meselesini ihtiva 

eden ve en önemli göstergelerden olan Fatih-Harbiye tramvayını kapakta kullanmayı 

tercih etmiştir. 

Romanın sonraki yıllarda yapılan baskılarında ise yine Fatih-Harbiye tramvayının 

kullanılmasının yanı sıra örneğin Ötüken Neşriyat’ın yayınladığı 2017 tarihli baskısında 

mekânlar ön plana çıkarılmıştır (Şekil 1.2). 

Şekil 1.2: Fatih-Harbiye romanı Ötüken Neşriyat baskısının kapağı  

 

Bu kapakta, önde Galata Kulesi ve Harbiye’deki “batılı” yapılardan birisi gösterilmiş, 

hemen yanındaysa Harbiye’nin balolarında dans eden bir çift resmedilmiştir. 

                                                      
2
Romanın farklı baskılarının kapaklarının görselleri https://www.nadirkitap.com/ ve 

http://www.dr.com.tr/ internet sitelerinden alınmıştır.  
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Şekil 1.3: Fatih-Harbiye romanı 2016 tarihli baskısının kapağı 

 

Roman 1920 yılından 1930 yılına kadar geçen bir zaman dilimini kapsamaktadır. “Bu 

on yıllık zaman dilimi, arada yapılan bir takım geriye dönüşlerle 1909 yılına kadar 

genişler (Tekin, 2014: 190).” Bu geri dönüşler, dönemin karakteristik olayları üzerinden 

değil Neriman’ın biyografisi üzerinden yapılır. 

Romanın vak’a zamanı üç kısımdan oluşmaktadır. “1909-1930 yılları, en geniş daireyi 

meydana getirirken, 1920-1930 yılları ikinci daireyi, nihayet Lozan sulhünden sonra 

gündeme gelen resmi batılılaşma hareketleri (inkılaplar) dönemi ise üçüncü daireyi 

teşkil eder (Tekin, 2014: 190).” 

Romanın ana karakteri olan Neriman, kendisiyle aynı semtte oturup aynı okulda 

okuyan, yaklaşık yedi yıldır günlerinin büyük çoğunluğunun birlikte geçtiği ve artık 

sevgiye dönüşen bir bağ kurduğu Şinasi ile birlikte Darülelhan’da okumaktadır. Peyami 

Safa için musiki, Batılılaşma ile ilgili fikirlerini aktarmak üzere kullandığı bir araçtır. 

Karakterlerinin enstrümanlarından romanda sıklıkla yer verdiği musiki üzerine 

konuşmalara kadar her şey birer göstergedir. Neriman ud, Şinasi ise kemençe 

çalmaktadır. Şinasi, sessiz, edepli, iyi eğitimli ancak pasif mizaçlı bir gençtir. Sıklıkla 

Neriman’ın evine gelip, kendisini oğlu gibi seven ve tam bir Türk kültürü düşkünü olan 

Faiz Bey ile uzun uzun sohbetler etmektedir. 

Neriman ise çevresindeki insanların aksine mensubu olduğu Doğu kültüründen son 

derece rahatsızlık duymaktadır. Batı kültürü kendisine daha çekici gelmekte ve bu 

durum kıyafetinden tavırlarına kadar her haline yansımaktadır. Bu sebeple sıklıkla, 

evlerinin bulunduğu Fatih semtinden tramvaya binerek İstanbul’da Batı’nın etkilerini en 
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çok taşıyan Beyoğlu semtine dolaşmaya gider. Burada tanıştığı zengin bir ailenin 

çocuğu olan, iyi giyimli, temiz, bakımlı, keman çalan, tam bir alafranga duruşu olan 

Macit ile arkadaşlık etmeye başlar. Neriman gibi Darülelhan’da okuyan Macit, 

karşısındaki insanlarla sadece gönül eğlendiren, gerçek sevgisi olmayan biridir. 

Macit bir gün Neriman’ı büyük bir baloya davet eder. Neriman baloya gitmeyi çok 

istemektedir. Babasından, Şinasi’nin kendisine eşlik etmesi şartıyla izin alır. Neriman, 

baloda giyeceği kıyafeti almak üzere Beyoğlu’na gider. Dönüşte, dayısı kızlarının evine 

uğrar ve burada duyduğu hikâye hayatını değiştirir. Hikâyeye göre, fakir bir Rus 

gitaristiyle yaşayan bir Rus kızı, içinde bulundukları zor geçim şartlarına 

dayanamayarak Rus gencini terk eder ve yeni tanıştığı zengin bir Rum ile evlenir. Fakat 

çok mutlu olacağını sandığı o zenginlik içerisinde etrafındaki herkesi çok yapmacık ve 

basit bularak mutsuz olur. Pişmanlıkla fakir gitariste geri dönmek ister fakat adam 

kendisini kabul etmez. Kız da buna dayanamayarak intihar eder. 

Neriman, dinlediği bu hikâye ile kendi yaşamı arasında büyük benzerlikler olduğunu 

fark eder ve çok etkilenir. İzlediği yolun yanlış olduğunun, zenginlik ve medeniyetin 

mutlu olmak için yeterli olmadığının, esas mutluluğun iç huzurda olduğunun farkına 

varır. Doğu medeniyetine karşı duyduğu düşmanlıktan vazgeçerek, sırf Doğu 

Medeniyetinin ürünü olduğu için terk ettiği uduna ve sevdiği Şinasi’ye geri döner (Safa, 

2016). 

Peyami Safa, ilk romanlarını kaleme aldığı yıllarda İstanbul’daki 

çevresinde, bir yanda köklerinden kopmuş, ahlakça çürümüş, para ve 

zevk için yaşayan bir zümre; bir yandan da İslami geleneklerle yetişmiş, 

milli ve manevi değerlere bağlı, yurtsever, dürüst bir zümrenin var 

olduğunu görüyor ve bunların karşıtlığını Batı-Doğu çatışması 

çerçevesinde ele alıyordu. Bu iki zümreden birincisinin 

kokuşmuşluğunu, ikincisinin de sağlıklılığını göstermeye çalışırken 

değişmeyen bir roman şeması belirir ilk yapıtlarında (Moran, 2005, 

s.219). 

 

Fatih-Harbiye romanı da Berna Moran’ın ifade ettiği gibi devrindeki doğu-batı 

çatışmasına ayna olmuştur. Fakat eser bu taraflı duruşundan ötürü zaman zaman 

eleştirilmiştir. 

Peyami Safa Fatih-Harbiye (ilk baskı 1931. Okuduğum baskı Ötüken 

Neşriyat’ın 1977’de yaptığı 17. baskı) adlı romanında, ilk döneminde 

yazdığı çoğu romanlar gibi, doğu-batı sorununu ele alıyor ama bu 

sorunu tartışmıyor, doğu’yu övüyor, batı’yı yeriyor (Naci, 2002, s.239). 
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Doğu-Batı sentezi meselesinde kendi fikrini romanının ana karakteri Neriman üzerinden 

okuyucuya sezdiren Safa’nın bu romanı semboller üzerine kurulmuştur. 

Roman iki ayrı dünyanın karşılaştırılması fikri üzerine kurulmuştur. 

Romanda iki ayrı dünya görüşü olan Doğu ile Batı, Fatih ile Harbiye’de 

iki ayrı yaşayış halinde canlandırılır. Bu iki ayrı yaşayışı temsil eden iki 

insan vardır karşımızda. Doğu’yu temsil eden Şinasi, Batı’yı temsil 

eden ise Macit’tir. Böylece yazar iki ayrı medeniyete birer şahsiyet 

kazandırarak canlı iki tablo haline getirmiştir. Kadın kahraman Neriman 

ise iki ayrı medeniyet arasında, Şinasi ile Macit’in şahsında tereddüt 

geçiren bir karakterdir. Sanatçı bu kadına aradaki bu farkı bizzat 

yaşatarak hissettirir ve tercihini kullandırır. Esere tahlili bir anlayış ile 

yaklaşıldığında kişilerin birer sembolik varlık olduğu açıkça görülür. 

Asıl verilmek istenen Doğu ile Batı arasında bocalayan toplumumuzun 

içinde bulunduğu durumdur (Ekiz ve ark., 1984, s.110-111). 

 

Görüldüğü üzere Peyami Safa, döneminin en çok tartışılan ve etkilenilen meselelerinden 

olan Doğu-Batı ilişkisini sembolleştirerek okuyucuya sunmuş, fikrini romanı 

aracılığıyla aktarmıştır. 

Fatih-Harbiye romanındaki şahısları Fatih ve bugünkü Beyoğlu olarak 

nitelendirebileceğimiz Harbiye çevresinden olarak değerlendirmek gerekmektedir. 

Neriman’ın yaşadığı Fatih ve Macit’in yaşadığı Harbiye semtleri doğu ve batının 

göstergeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Neriman’a göre Fatih, insanların değerlerine 

bağlı olduğu, fakat tembel, uyuşuk, geri kalmış, eskimiş; Harbiye ise ışıklı, hareketli ve 

moderndir (Çabaz, 2006). 

 Neriman 

Romanın ana karakteri ve Safa’nın fikirlerini sembolleştirirken en büyük göstergesi 

olan Neriman, babası Faiz Bey ile İstanbul’un eski semtlerinden Fatih’te yaşamaktadır. 

Lise yıllarındayken siyah saten gömleği ve başörtüsüyle, kolundaki çantasıyla, daima 

başı önde yürüyen bir kız iken Darülelhan’da okumaya başladıktan sonra fikirlerinin de 

değişmesiyle dış görünüşüne özen gösteren, yaşadığı hayattan memnuniyet duymayan 

ve Harbiye’nin ışıklı hayatına özenen bir kız olarak karşımıza çıkmaktadır (Safa, 2016). 

Harbiye ve Fatih arasında gidip geldikçe sıklıkla bu iki semtin kıyasını yapmaktadır: 

 

(…) O Fatih meydanının önünden geçerken meydandaki kahvelerde bir 

sürü işsiz güçsüz, softa makulesi adamlar oturuyorlar. Biraz temizce 
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giyindin mi insanın arkasından fena fena bakıyorlar, kimbilir neler 

söylemiyorlar, insan yolda bile rahat yürüyemiyor. 

(…) Dün tünelden Galatasaray’a kadar dükkanlara baktım. Esnaf bile 

zevk sahibi. 

(…) Sonra halkı da bambaşka. Dönüp bakmazlar. Yürümesini, 

giyinmesini bilirler. Her şeyi bilirler canım (Safa, 2016, s.29). 

 

Neriman için batılı olma meselesi şekilden ibarettir. Neriman sadece Harbiye’nin renkli, 

eğlenceli hayatına, insanlarının giyimine, bakımına özenir ve modernleşmeyi görüntü 

ile sınırlar. 

 Şinasi 

Tam bir doğu kültürü ile yetişmiş olan Şinasi, Neriman’ın Fatih semtinden arkadaşı ve 

yedi senedir nişanlısıdır. Neriman gibi o da Darülelhan’da okumaktadır. “Kolunun 

altına sıkıştırdığı kemençesiyle, hafif uzamış tıraşı, aynaya bakılmadan bağlanmış 

boyun bağı, kemençe sürtünüşleriyle sağ dizi ütü tumaz bir hale gelen pantolonu, tozlu 

potinleri (Safa, 2016, s.9)” ile tasvir edilen Şinasi dış görünüşe önem vermeyen, pasif, 

sessiz bir gençtir. 

Peyami Safa’nın, ana karakterlerden biri olarak Şinasi ismini seçmesi dikkate değerdir. 

Bu tercih, Tanzimat Dönemi’nin yenilikçi aydını İbrahim Şinasi’ye gönderme gibidir. 

İbrahim Şinasi, eğitimi dolayısıyla Batı’yı yakından takip etme fırsatı bulmuş ve 

Batılılaşma fikrinin edebiyatımızdaki ilk temsilcilerinden olmuştur. Edebiyatımıza fikir 

ve biçim olarak birçok yenilik kazandırmış olan İbrahim Şinasi, Batılılaşmanın taklitle 

mümkün olmayacağını, Batı’nın yalnızca dikkate değer özelliklerinin alınması 

gerektiğini savunmuştur. Hatta özellikle yanlış batılılaşma konusu ile ilgili de eserleri 

vardır. Peyami Safa’nın, doğu ve batı arasında sıkışıp kalan Neriman’ın hikâyesini 

anlattığı bu romanında, baş karakteri için Şinasi ismini tercih etmesinin özellikle bu 

sebeplerden ötürü olduğu düşünülebilir (Aydın, 2000). 
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Peyami Safa, Şinasi’nin şahsında doğulu tipini tasvir etmiştir. Dış görünüş ve yapı 

itibariyle soluk bir karakter gibi görünen Şinasi’yi bir sanatçı olarak tasvir eden ve onu 

yücelten Safa, bu yolla asıl olanın dış görünüş değil ruh olduğunu, ruhun içinde 

gizlenen cevherler olabileceğini göstermektedir. 

 Macit 

Neriman’ın hayranı olduğu batı tarafının temsilcisi olarak tasvir edilen Macit, 

Darülelhan’ın alafranga bölümünde okuyan, keman çalan, dış görünüşüne önem veren, 

sık sık Harbiye’deki balolarda bulunan, dönemin Batılı mekânlarından olan “Löbon” ve 

“Maksim”de boy gösteren, Şinasi’nin tersi bir karakterde, dışa dönük biridir. Safa’nın, 

Şinasi’nin karşısında batılı bir tip olarak tasvir ettiği Macit’in ruhi portresine, 

karakterine, hayatına romanda ayrıntılı olarak yer vermemesi, Macit’i sadece bir sembol 

olarak bırakması dikkate değerdir. 

Macit, Neriman’ı cezbeden batının timsalidir. Fakat, Neriman içi önemli olan samimiyet 

konusunda aynı hassasiyette değildir. Bu yolla yazar, batının da samimiyetten uzak 

olduğunu, sadece dıştan kusursuz ve modern göründüğünü, fakat içinde toplumumuz 

için önemli olan değerlerden ve samimiyetten yoksun olduğunu göstermektedir. 

Romanın sonunda Neriman’a Macit yerine Şinasi’yi tercih ettirmesi de bunun 

göstergesidir (Kuran, 2005). 

 Faiz Bey 

Neriman’ın aile hayatını, fikriyatının geliştiği atmosferi göstermek amacıyla doğu-batı 

çatışmasında doğu tarafında konumlandırılan bir yan karakterdir. Doğu kültürüyle 

yetişmiş, ney üfleyen, sıklıkla Mesnevi okuyan, edebiyattan, müzikten bahsetmeyi 

seven, entelektüel bir adamdır (Safa, 2016, s.17). 

Okuyucu Faiz Bey’i beyaz sakalı, beyaz takkesi ve beyaz geceliği ile hasta, yaşlı ve 

fedakâr biri olarak tanımaktadır. Safa’nın Faiz Bey’in dış görünüşü için “beyaz” ı tercih 

etmesi, beyaz renginin saflığın, temizliğin, sadeliğin sembolü oluşuyla ilgilidir. Bu yolla 

yazarın Faiz Bey’in tarafında olduğu söylenebilir (Kuran, 2005). 
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Peyami Safa, doğu-batı mukayesesi ile ilgili fikirlerini aktarmada Faiz Bey’i bir vasıta 

olarak kullanır. Örneğin Neriman’ın batılıları aktif, atik ve hareketli olmaları yönüyle 

köpeğe; doğuluları ise tembel, uykucu, pasif olmaları yönüyle kediye benzettiği bir 

tartışmada Faiz Bey üzerinden okuyucuya şunları söylemektedir (Safa, 2016): 

(…) Acaba her oturan adam tenbel, her koşan adam çalışkan mıdır? 

Kimi adam vardır ki sabahtan akşama kadar oturur ve düşünür. Onun 

bir hazine-i efkarı vardır, yani fikir cihetinden zengindir; kimi adam da 

vardır ki sabahtan akşama kadar ayak üstü çalışır, meselâ bir rençper, 

fakat yaptığı iş dört tuğlayı üst üste koymaktan ibarettir. Evvelki insan 

tenbel görünür velâkin çalışkandır, diğer insan çalışkan görünür velâkin 

yaptığı iş sudandır. Zira birisi maneviyat ile zihin gayretiyle yapılan 

iştir; öbürü vücut ile bedenle yapılan iştir. Maneviyat daima daha âlidir, 

vücut sefildir. Yapılan işlerin farkı da bundandır (s.50-51). 

 

 Ferit 

Fatih semtinde yaşayan, Neriman ve Şinasi gibi Darülelhan’ın alaturka kısmında 

okuyan, entelektüel bir gençtir. Dış görünüşünden bahsedilmez. Çünkü Ferit’in 

romandaki konumu farklıdır. O, yazarın romandaki sesidir. Romanın sonunda ortaya 

çıkan, olaylara bir dahili bulunmayan, Peyami Safa’nın doğu-batı mukayesesinde kendi 

adına romanda konuşturduğu kişidir. 

(…) Şark ve Garp enmuzecleri ararken beşerî mahiyetleri ihmal 

edebiliriz. Şark ve Garp âlemleri, güneşin doğduğu ve battığı cihetler 

kadar bibirinden ayrı değildirler. “Prototipik” vasıflar ararken basitler 

üzerinde konuşmuş oluyoruz. Şark ve Garp insanlığın külçesini terkip 

ederler, bu itibarla, medeniyet dediğimiz şey yeni terkiplere doğru 

mütemadiyen istihale eder… 

Garp medeniyetinin içinde Şark unsurları ve Şark medeniyetinin içinde 

Garp unsurları yok mudur? Fakat her şey bir derece meselesidir… 

Şarkla Garbın mültekasında olan Türkiye, Garptan tesir almakta 

tereddüt etmemelidir. Ancak, bu tesir, bizim tarafımızdan yapılacak 

mukabil bir tesiri ihlal etmeyecek derecede kalmalı, yani kültürümüzün 

güzel ve halis köklerine kadar nüfuz etmemelidir (Safa, 2016, s122-

123). 

 

Görüldüğü gibi, Peyami Safa’nın doğu-batı mukayesesi ve batılılaşma karşısında 

durulması gereken mesafe ile ilgili fikirleri Ferit’in sözleriyle okuyucuya aktarılmıştır. 
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2.BÖLÜM: UYARLAMA MESELESİ 
 

2.1. Uyarlamanın Tarihsel Gelişimi 

Nijat Özön’ün “Sinema Terimleri Sözlüğü” adlı eserinde uyarlama, “sinema için 

hazırlanmamış bir metni sinemaya uygun biçime sokma” şeklinde açıklanmıştır (Özön, 

1963). Tanımdan yola çıkarak, uyarlamanın sinema için hazırlanmamış bir metni 

sinema formuna sokmak olduğu düşünüldüğünde, uyarlaması yapılan metnin aslında 

senaryo için bir ilhamdan ibaret olduğu söylenebilir. 

 Bilinen ilk roman uyarlaması, Fransız George Meliès’in, 1902 yılında Jules Verne’in 

“Aya Yolculuk” romanından yaptığı aynı adlı uyarlamasıdır.
3
 Meliès’den sonra, Fransız 

ve İtalyan yönetmenler ve ardından Amerikalılar da Balzac, Hugo, Dickens gibi 

yazarların eserlerini rutin bir şekilde öykü materyali olarak kullanmışlardır (Mirza, 

2016). 

Sinemada yapılan ilk roman uyarlamalarından sonra sinema, tiyatro metinlerine yönelir. 

Özellikle Birinci Dünya Savaşı’na kadar, filme alınan tiyatro eserleri modası yaşanırken 

bu dönemde Fransız tiyatrosunun neredeyse tümü filme çekilir (Durmaz, 2013). 1930’lu 

yıllara kadar sinema, kendi estetik tarzını yakalamaya çalışmış ve 1930-1940 yılları 

arası uyarlamaların popülaritesinin arttığı yıllar olmuştur. 1950 ve 1960’lar ise edebiyat 

ve sinema arasındaki ilişki sadece romanın sinema senaryosuna ilham olması 

durumundan çıkıp romanın ruhunun ve yapısının da sinemaya girdiği yıllar olmuştur. 

Sinemanın ülkemizde gösterimi ilk kez, tahmini 1896 yılında, II. Abdülhamit 

zamanında, Yıldız Sarayı’nda Bertrand adlı bir Fransız tarafından kısa bir gösteri 

şeklinde gerçekleşmiştir (Gökmen, 1989). 

Sinemamızdaki ilk belge filmin ise 1914 yılında Fuat Uzkınay’ın çektiği 

“Ayestefanostaki Rus Abidesinin Yıkılışı” olduğu yönünde yaygın bir kanaat vardır. 

Ülkemizdeki ilk konulu film bir tiyatro oyunundan uyarlanmıştır. Bu film, o sıralar 

ülkemizde Enver Paşa tarafından kurulan “Ordu Film Dairesi”nde filmler çeken 

Sigmund Weinberg’in Molière'in ünlü “Zoraki Nikah (Le Mariage Forcé)” adlı 

oyunundan uyarlanan “Himmet Ağa'nın İzdivacı” adlı filmidir (Onaran, 1994).
  

                                                      
3
 https://oggito.com/sinemada-ilk-edebiyat-uyarlamasi-0520135634  
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Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın 1898 yılında yayınlanan “Mürebbiye” adlı romanı, Türk 

sinemasında filme aktarılan ilk roman olmuştur. Eser, Güllü Agop Kumpanyası'nda 

oyunculuk yapan ve hiçbir yönetmenlik tecrübesi bulunmayan Ahmet Fehim Efendi 

tarafından 1919 yılında çekilmiştir (Ekicigil, 2013). 

Yine 1919 yılında Yusuf Ziya Ortaç tarafından tiyatro oyunu olarak kaleme alınan 

“Binnaz” adlı eser Ahmet Fehim tarafından sinemaya uyarlanmıştır. Fakat dönemin 

münekkitlerine göre bu film, Mürebbiye kadar başarılı değildir (Özgüç, 1990). 

1922 yılından itibaren ağırlıklı olarak Muhsin Ertuğrul’un filmlerinden oluşan yeni bir 

dönem başlamıştır. Bu dönemdeki uyarlamalar daha çok, popüler tiyatro eserlerinin 

beyaz perdeye aktarımı şeklinde olmuştur. Bu dönemde yapılan ilk uyarlama, Yakup 

Kadri’nin “Nur Baba” adlı romanından, Muhsin Ertuğrul’un “Boğaziçi Esrarı” ismiyle 

uyarladığı filmdir. Bu uyarlamaları daha sonra yine Muhsin Ertuğrul yapımı Halide 

Edip’in “Ateşten Gömlek” ve Peyami Safa’nın “Sözde Kızlar” romanlarından yapılan 

uyarlamalar takip etmiştir (Onaran, 1994). 

Nijat Özön (1995) “Karagöz’den Sinemaya Türk Sineması ve Sorunları” adlı eserinde 

Muhsin Ertuğrul’un uyarlamalarını şu şekilde değerlendirmektedir: 

“Muhsin Ertuğrul, Türkiye’de çevirdiği yirmi sekiz filmin yirmisinde uyarlamaya 

başvurduğu halde, bu alanda tiyatro uyarlamalarındakinden daha çok başarı göstermek 

şöyle dursun tiyatro uyarlamalarındaki yanlışları birkaç katıyla beyazperdeye 

aktarmaktan ileri geçemedi” (s.133). 

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından sinemada nicelik bakımından bir ilerlemeye 

gidilmiştir fakat tam anlamıyla bir sinema dili oluşmadığı için senaryoda oluşan konu 

ihtiyacı, yapımcıları ve yönetmenleri yine edebiyat uyarlamalarına itmiştir. 

Bu dönemde yerli edebiyat uyarlamaları klasik eserlerden ziyade daha çok aşk temasını 

ele alan romanlar üzerinden yapılmıştır. Bu dönemde ağırlıklı olarak melodram, 

Kurtuluş Savaşı ve tarihsel filmler görülmektedir (Ekicigil, 2013). 

Nijat Özön’ün (1994), “Türkiye’de sinema dilinin kurulmaya başladığı yıllar” (s.136) 

olarak nitelendirdiği 1950’li yıllara gelinirken 1949 yılında Ömer Lütfi Akad’ın Halide 

Edip’in Vurun Kahpeye adlı romanından aynı adla uyarladığı filmi Türk Edebiyatı’ndan 
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sinemamıza uyarlanan en kayda değer sayılabilecek film olmuştur ve bu filmi Metin 

Erksan’ın çektiği uyarlamalar takip etmiştir. 

1950’li yıllarda popüler roman uyarlamaları sıklıkla sinemada görülmüştür. Bunun ilk 

örneği Esat Mahmut Karakurt’un “Allahaısmarladık” romanından aynı adla Sami 

Ayanoğlu’nun yaptığı uyarlamadır. Zaten bu dönemde en çok uyarlanan eserler Kerime 

Nadir, Muazzez Tahsin Berkant ve Esat Mahmut Karakurt’un eserleridir. 

1960lı yıllara gelindiğinde sinemamızda edebiyat uyarlamaları iyiden iyiye ağırlık 

kazanmıştır. Bu dönemde Fakir Baykurt’tan, Reşat Nuri’ye; Halide Edip’ten Peyami 

Safa’ya kadar birçok önemli yazarımızın eserleri sinemaya uyarlanmıştır. Bu yıllarda 

hem dönemin siyasi şartları hem de özellikle Metin Erksan’ın Necati Cumalı’nın aynı 

adlı eserinden uyarladığı “Susuz Yaz” filminin Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı 

ödülü alması diğer sinemacıları da toplumcu gerçekçi filmlere yöneltmiştir. 

Sonu 1980 darbesine kadar uzanan süreçte ülkemizin içinde bulunduğu siyasi 

çalkantılar, sinemamıza da etki etmiştir. 1980 darbesi sonrası, uyarlanan filmlerin sayısı 

önceki yıllara oranla azalmıştır. Bu dönemde siyasi sebeplerden ötürü bazı filmler 

Türkiye’de gösterime girememiştir. Erden Kıral’ın “Hakkari’de Bir Mevsim” filmi 

bunun örneklerindendir. Ferit Edgü’nün “O” adlı romanından uyarlanan bu film 

yurtdışında beğenilmesine rağmen Türkiye’de beş yıl sonra ancak gösterilebilmiştir. 

(Masdar, 2013). 

1980’li yıllardaki bu sıkıntılı havanın ardından 90’lı yıllara gelindiğinde sinemada, Türk 

sinemasının klasik anlatım yapılarından sıyrılan bir anlatı dilinin oluşmasıyla yeni bir 

dönem başlamış ve bu dönemde Türk sinemasının bugüne taşınan yapısı da yavaş yavaş 

şekillenmeye başlamıştır. 

Metin Kaçan’ın “Ağır Roman” adlı eserinden, Mustafa Altıoklar’ın 1997 yılında 

sinemaya uyarladığı filmi, Yılmaz Karakoyunlu’nun aynı adlı eserinden 1999 yılında 

uyarlanan “Salkım Hanım’ın Taneleri” adlı film bu dönemin dikkat çeken 

filmlerindendir. 

2000’li yıllardan itibaren nitelik ve nicelik açısından önemli bir artış gösteren 

sinemamızda, özgün senaryoların ve bu senaryolardan beyazperdeye aktarılan başarılı 

filmlerin sayısı artsa bile sinemamız edebiyatımızdan beslenmeye devam etmektedir. 
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“Abdülhamit Düşerken” (2003), “Gölge” (2008), “Güz Sancısı” (2009), “Ay Büyürken 

Uyuyamam” (2011) gibi filmler günümüz uyarlama örneklerindendir (Masdar, 2013). 

2.2. Uyarlama Türleri 

Uyarlama türleri farklı yazarlarca değişik şekilde adlandırılsa da 
4
 genel itibariyle şu 

şekilde sınıflandırılabilir: 

a) Aktarım Yoluyla Yapılan Uyarlamalar (Transposition) b) Yorumlama Yoluyla 

Yapılan Uyarlamalar (Commentary) c) Çıkarım Yolu ile Yapılan Serbest Uyarlamalar 

(Analogy) (Wagner, 1975, s. 222-231). 

a) Aktarım Yoluyla Yapılan Uyarlamalar (Transposition) 

Bu tür uyarlamalarda esas olan, uyarlanan metnin konusunu ve sebeb-i telifini korumak 

ve özgün metne yeni karakterler ya da olaylar eklemeden onu beyazperdeye 

aktarmaktır. Bu tür uyarlamalarda metin çoğunlukla birebire yakın şekilde 

aktarıldığından yönetmenin sanatsal yorumunu filme aktarması kısıtlanmaktadır. 

Doğrudan aktarma şeklinde yapılan uyarlamaların en bilinenleri “Sovyet Sinema 

Okulu” olarak anılan eski Rus sinemasındadır. Rus sinemasında uyarlanan metne 

sadakat en üst düzeydedir. Metnin okuması en ayrıntılı şekilde yapılır, olaylar, kişiler, 

dekor vb iyice araştırılır. Özgün metne neredeyse kelimesi kelimesine bağlı kalınır. 

Herhangi bir ekleme ya da çıkarma çok yapılmaz. Sovyetlerde bu tarzda yapılan 

uyarlamaların en meşhurlarından olan “Savaş ve Barış” uyarlamasında, eserin birebir 

aktarımına gösterilen hassasiyet filmin 300 dakikanın üzerinde olmasını kaçınılmaz 

kılmıştır (Abak, 2017). 

  

                                                      
4
 Wagner, uyarlamaların sınıflandırması için Balaz’ı temel alır. Ayrıntılı bilgi için bkz: Geoffrey Wagner, 

The Novel and The Cinema, Rutherford, Madison, Fairleigh Dickinson Univ. Press, 1975, s. 222-357. 
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Hollywood sinemasında da özellikle klasik romanların filme uyarlanması söz konusu 

olduğunda, uyarlama romanın resmedilmesi olarak düşünülmüştür. Bu tarz Hollywood 

filmlerinde özgün metin ayrıntılı bir şekilde incelenir ve sinema için yeniden 

düzenlenirken romanın ruhunun korunmasına özen gösterilir. Bu tutum Sovyet 

Sineması’nın uyarlama tutumundan biraz farklıdır. Hollywood’da özgün metnin ruhuna 

sadık kalınmak kaydıyla yönetmen ya da senarist bazı değişiklikler yapmakta özgürdür. 

Örneğin Amerika yapımı “Karamazof Kardeşler”, “Savaş ve Barış”, 

“Anna Karenina” filmleri ile aynı eserleri işleyen Sovyet yapımları 

farklıdır. Amerikan yapımlarında eserden çok bağımsız uyarlamalar 

yapılmakta, eser, konu ile ilgisi olmayan dekorlarla canlandırılmaktadır. 

Konu işlenirken belli bölümler ön plana çıkarılmaktadır. Sovyet 

sinemasında ise eserden neredeyse bir kelime bile atılmamakta, 

konuşmalar nasılsa öyle bırakılmaktadır (Çetin, 1999, s.154). 

 

Ülkemizde ise bu tür uyarlamalara Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” romanı ile 

Necip Fazıl Kısakürek’in “Bir Adam Yaratmak” adlı oyununun TRT’ye yapılan 3 

bölümlük televizyon filmi ve Mesut Uçakan’ın “Reis Bey” tiyatro oyunundan 

uyarladığı film örnek verilebilir.
5
 

Sovyet Sinema Okulu döneminde yapılan neredeyse kelime kelime aktarım meselesi, 

dönemin kimi eleştirmenlerince başarılı bulunsa da birebir aktarımların sinematografik 

açıdan yeni bir yaklaşım getirmemesi eleştirilmektedir. Çünkü bir uyarlamanın başarılı 

olarak değerlendirilebilmesi için sinemacının özgün metni iyi anlayarak, onun ruhuna 

zarar vermeden kendi hayal dünyasıyla onu ilişkilendirip sinemanın getirdikleriyle 

beraber beyazperdeye aktarması gerekmektedir. Bu da gerçekten yönetmenin sanatsal 

başarısıyla doğru orantılıdır. 

Şüphesiz romanın kendi araçları vardır, romanın maddesi görüntü değil 

dildir, tek başına olan okuyucu üzerindeki etkisi, filmin karanlık 

salonlardaki kalabalık üzerindeki etkisiyle aynı değildir. Ama işte bu 

estetik yapı başkalıkları, eşdeğerlik araştırmalarını daha güç kılmakta, 

gerçekten benzerliğe ulaşmak iddiasında olan sinemacı yönünden o kadar 

çok buluş ve düş gücü istemektedir...Sözcüğü sözcüğüne çeviriyi işe 

yaramaz kılan, çok serbest çeviriyi de kabul edilmez gösteren aynı 

nedenlerden dolayı iyi bir uyarlama da asıl yapıtın sözünü ve özünü 

yeniden kurabilmelidir” (Bazin, 1966, s.128). 

                                                      
5
 http://www.sadikyalsizucanlar.net/eskisite/PDF/birfilmyaratmak.pdf 
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Bu tür uyarlamalara örnek olarak; “Wuthering Heights” (1939), “Jane Eyre” (1944), 

“Madame Bovary” (1949), “1984” (1956), “Last Year at Marienbad” (1961), “Lord 

Jim” (1965) ve “Hunger” (1966) gösterilebilir (Wagner, 1975, s. 232-295).
 

b) Yorumlama Yoluyla Yapılan Uyarlamalar (Commentary) 

Bu tür uyarlamalar özgün metnin ruhunu koruyarak sinemacının kendinden bir şeyler 

katarak yeniden kurması şeklinde gerçekleşir. Bu sebeple bu tür uyarlamalarda 

yönetmen kaynak metin bazı bölümlerini belirli bir amaç için değiştirir; ekleme veya 

çıkarmalar yapar. Bu tür uyarlamaları yaparken sinemacı, kaynak metnin ana hatlarını 

muhafaza ederek izleyiciye yaşadığı devrin sosyal hayatına dair yeni bir şeyler 

söylemek adına metni yeniden yorumlar (Çetin,1999). Bu tür uyarlamalarda izleyici, 

daha önceden kendi hayal dünyasında canlandırdığı romanı başka birinin gözünden 

başka bir yorumla görme fırsatı bulur. 

Andre Bazin’e (1966) göre roman ve sinemanın araçları birbirinden farklıdır. Roman 

okuyucusu metin karşısında tek başınadır ve metnin onda bırakacağı etki, kocaman 

karanlık bir sinema salonunda onlarca kişi ile beraber aynı metinden uyarlanan filmi 

izleyen kişide bırakacağı etkiyle aynı değildir. Aradaki estetik farklılığı ortadan 

kaldırmak ve romanı beyazperdeye başarılı bir şekilde uyarlamak sinemacının sanatsal 

başarısına bağlıdır. İyi bir uyarlama için romanın ruhuna hâkim olmak ve bu ruhu 

yeniden kurabilmek gereklidir. Bu noktada önemli olan dilin iyi bir şekilde 

kullanılmasıdır. Fakat dengeyi iyi ayarlamak gerekir. Çünkü birebir kelime kelime 

uyarlama da aşırı derecede serbest uyarlama kadar hatalıdır. Burada iş sinemacının dil 

kullanımındaki becerisidir (s.128). 

Örneğin, Andre Gide’ın kullanmış olduğu ünlü geçmiş zamanlara ilişkin 

üslup etkileri, salt yazınsal bir özellik sayılabilir ve bunların sinemanın 

veremeyeceği dil incelikleri olduğu düşünülebilir. Oysa yönetmen Jean 

Delannoy’un “Pastoral Senfoni’de bunu sahneye koyuştaki eşdeğerini 

bulduğu söylenebilir (Çetin,1999, s.158): 
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Filmde sürekli olarak kendini gösteren kar, olguyu alttan alta değiştiren, 

ona sürekli bir törel katsayı sağlayan ince ve çok değerli bir simgecilikle 

doludur ve bu katsayının değeri, yazarın zamanı uygun biçimde 

kullanmakla aradığı değerden pek de farklı değildir. İmdi, bu tinsel 

(spirituel) serüveni karla kuşatmak, görünümün yazlık yönünü sürekli 

olarak bilmezlikten gelmek, yönetmenin metni mutlu bir anlayışla 

yönelebildiği tamamıyla sinemaya özgü bir buluştur (Bazin, 1966, s.129). 

 

Bu türde gerçekleştirilen uyarlamaların bazı tipik örnekleri olarak; “The Heiress” 

(1949), “Catch-22” (1970), “A Clockwork Orange” (1972), “The Stranger” (1976) 

filmleri verilebilir (Wagner, 1975, s.296-320). Günümüz sinemasında da en çok 

başvurulan uyarlama türü budur (Yıldırım, 2010). 

c) Çıkarım Yoluyla Yapılan Uyarlamalar (Analogy) 

Özgün metnin sadece uyarlamanın başlangıcını oluşturduğu, yönetmenin orijinal eserin 

ruhunu zedelememek kaydıyla her türlü değişikliği yapabildiği uyarlama türüdür. Yani 

bu tür uyarlamalarda orijinal metin sinemacı için sadece bir ilhamdan ibarettir. Bu tür 

uyarlamaların tercih edilmesinin sebebi roman ve sinemanın dilinin farklı olduğu 

görüşüdür. Romanın ham maddesi dildir. Yazar, dili kullanım becerisine göre kendi 

dünyasını kurgular, karakterlerinin iç dünyasını sayfalarca anlatabilir. Romanın 

muhatabı da metni okurken özgürdür. Dilediği yerde ara verip daha sonra devam 

edebilir, istediği yerde, istediği zamanda ve istediği şekilde romanı okuyabilir. 

Dolayısıyla hem yazar hem okuyucu özgürdür. Sinema ise gösterme eylemine dayanır. 

Sinemacı orijinal metinden uyarlayarak kendi gördüğünü sinemanın müzik, efekt, 

kostüm vb. gibi diğer unsurlarından da yararlanarak seyirciye gösterir. Fakat bunu 

yaparken belli bir zaman sınırı vardır (Abak, 2017).
 

Bu tür uyarlamalarda sinemacı kaynak eserin sadece bir parçasını, örneğin bir karakteri, 

eserin içindeki bir çatışmayı, belli bir temayı seçebilir ve sadece onu kullanarak yeni bir 

film çekebilir. Serbest uyarlamayı William Miller (2016), “özgün eserin üzerine 

kurulmuş” uyarlama olarak nitelendirmektedir. Bu tür uyarlamaya örnek olarak da 

Stanley Kubrick’in 1968 yılında yayınlanan “2001: Bir Uzay Destanı (2001:A Spece 
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Odyssey)” 
6
 ve Michelangelo Antonioni’nin yönettiği 1966 tarihli “Cinayeti Gördüm 

(Blowup)” 
7
 filmlerini göstermektedir (s. 246). 

Cinayeti Gördüm, Julio Cortazar’ın Las Babas Del Diablo (“Şeytanın 

ağzının suyu” ya da “ucuza yırtmak” anlamında bir deyim) adlı kısa 

öyküsünden yola çıkarak yapılan bir filmdir. Film ile özgün eser arasında 

yapılacak küçük bir karşılaştırma bile önemli farklılıkların görülmesi için 

yeterli olacaktır. 

Kısa öykü Paris’te geçer. Burası filmin geçtiği günümüz Londra’sından 

çok farklı bir ortamdır. Filmde rock müzik kullanılırken, öykü jazz 

müziğinden söz eder. Kısa öyküde ne cinayet vardır ne filmlerin ele 

geçirilmesi için stüdyoya gitmek ne de filmleri çalmak. Michel, öyküdeki 

fotoğrafçı, Thomas’tan farklı olarak yazardır da. Fotoğraflar parkta değil. 

Paris’te bir meydanda çekilir. Öyküde, fotoğrafı çekilen çift, genç bir 

erkekle yaşlı bir kadındır. Filmde ise bunun tam tersi. Fotoğraflar 

çekildikten sonra genç adam oradan ayrılır. Kadın ve fotoğrafçı 

tartışmaya başlarlar, kısa bir süre sonra da kadının suç ortağı (yakın bir 

yerde park etmiş bir arabada oturan bir adam) onların yanına gelir. 

Öyküde, bu eşcinsel kadın arabada bekleyen yaşlı adama genç bir erkek 

bulmak için orada bulunur. Fotoğrafçı, genç adamın fotoğraflarını 

çekmekle onu bu durumdan kurtarmış olur (Miller, 2016, s.246). 

 

William Miller’e (2016) göre, özgün metnin popülaritesi onun üzerinde yapılacak 

değişiklikleri belirleyen en büyük etkendir. Metni okuyan herkes tarafından çok sevilen, 

herkesin mutlaka uyarlamada da olması gerektiğini düşüneceği bir olayı, bir karakteri 

vb çıkarmak doğru olmaz. İnsanlar televizyonda ya da perdede neyi görmek istiyorlarsa 

onu kullanmak yani romana sadık kalmak akıllıca bir seçim olabilir (s. 247).  Wagner 

(1975) de benzer bir şekilde, çıkarım yoluyla yapılan uyarlamalarda orijinal metne sadık 

kalarak da yeni bir film yapılabileceğini söylemektedir (s. 226). Çünkü bu tür 

uyarlamalarda sinemacının kaygısı romanı beyazperdeye uyarlamaktan öte ellerindeki 

eski metinden ilham alarak yeni bir eser meydana getirmektir (Çetin, 1999). 

Bu uyarlama türünün önemli örnekleri olarak; “Candide” (1960), “The Trial” (1962), 

“Contempt” (1963), “Death in Venice” (1971), “Cabaret” (1972), filmleri 

gösterilebilir (Wagner, 1975, s. 321-357). 

                                                      
6
 https://www.imdb.com/title/tt0062622/?ref_=nv_sr_1 

7
 https://www.imdb.com/title/tt0060176/?ref_=nv_sr_1 
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2.3. Uyarlama Süreci 

Edebiyat ve sinema arasındaki ilişki, sinemanın başlangıç yıllarından bugüne kadar 

süregelmiştir. Sinemanın ilk yıllarında eski masallardan ve hikâyelerden sıklıkla 

yararlanılmıştır. Bu, bazen metinden birebir uyarlamalar şeklinde olmuştur bazen de 

sadece hikâyenin gövdesini oluşturmuştur. Her iki şekilde de ilk zamanlarında senaryo 

sıkıntısı çeken sinema edebiyata sıklıkla ihtiyaç duymuştur. Vodvillerden serüven 

romanlarına kadar eserin sanat değeri gözetilmeksizin her esere başvurulur (Özer, 

1973). Bu başvurunun temelinde senaryo sıkıntısı çeken sinema ile romanın birbirini 

tamamlar nitelikte oluşu yatmaktadır. 

Gösterme eylemi, edebiyatın da sinemanın da temelini oluşturmaktadır. Edebiyat bunu 

yaparken kelimeleri kullanır; sinema ise başlı başına görüntülerden yararlanır. Bu 

durumda esas iş, her iki alanın da muhatabındadır. Zira sinema, hikâyesini izleyeninin 

gözlerinin önüne sererken roman okuyucusunun hikâyeyi kendi zihninde canlandırması, 

hayal etmesi gerekir. Örneğin, romanın karakterleri her okuyucunun gözünde başka bir 

surettedir. Sinemada ise karakter, yönetmen, senarist ya da yapımcı o karaktere kimi 

uygun görüyorsa odur. Her ne kadar edebiyat ve sinema arasında yöntemsel farklılıklar 

olsa da aralarındaki etkileşim her daim var olmuştur. 

Sinema formunda yazılmamış bir metni sinema formuna uygun hale getirmek için bazı 

aşamalardan geçilmesi gerekmektedir. Zira belki yüzlerce sayfalık bir metni 90 

dakikalık bir filme aktarmak titiz bir çalışma ile mümkün olabilir. Bu süreçte yapılması 

gereken en önemli şey uyarlanacak olan romanın okumasını iyi yapmaktır. İlk okumada 

genel bir fikir edindikten sonra diğer okumalar her ayrıntısıyla romanı tanımak ve bu 

yolla romanın ruhunu anlamak için faydalı olacaktır (Miller, 2016, 248). 

Romandaki ana öyküyü bulduktan sonra sinemacının işi romanın olay örgüsünü 

saptamaktır. Olay örgüsü saptandıktan sonra sinemacı hangi karakterleri filminde 

görmek istediğine karar vermelidir. Bir romanda çok sayıda karakter vardır. Çünkü 

roman doğası gereği her karakteri istediği kadar anlatabilir, tüm ayrıntılarıyla 

karakterini okuyucusuna tanıtabilir. Bunun için herhangi bir kısıtlaması yoktur. Fakat 

sinemacı aynı özgürlüğe sahip değildir. O, 90 dakikalık filminde sadece belli 

karakterleri ayrıntılandırabilir. Eğer uyarlama bir televizyon dizisi ise, sinemaya göre 

daha özgür olunabilir. Fakat yine de roman kadar geniş bir perspektif sağlayamaz. 

Dolayısıyla uyarlama yapılırken izleyiciyle buluşturulacak karakteri romanın özüne, 
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ruhuna, mesajına göre doğru seçmek gerekir. Sinemacı kendi uyarlamasında romanın 

özünden kopmamak kaydıyla eklemeler çıkarmalar yapmakta özgürdür. Eski bir zamanı 

anlatan romanı yaşadığı zamana ve yaşadığı zamanın getirdiklerine uyarlayabilir 

örneğin. Tüm bunları yaparken sinemacının ışık, ses, dekor, müzik, efekt gibi birçok 

imkânı vardır. Böylece romanı kendi hayal dünyasında bir yere konumlandırmış olan 

okuyucuya kendi yorumunu gösterebilir.
8
 

2.4. Bir Uyarlama Platformu Olarak Televizyon 

Medya, bir toplumun günlük yaşantısında etkin rol oynamaktadır. Önceleri yazılı medya 

ile başlamış, daha sonra teknolojik gelişimlere paralel olarak önce radyolar sayesinde 

yazılı medya ses kazanmış ve en son sesin yanına görselin de eklendiği televizyonlar 

hemen herkesin evlerinde varlık göstermeye başlamıştır. Televizyon, diğer medya 

araçlarından farklı olarak sadece bilgi vermek amaçlı değil eğlence ve boş zaman 

geçirme amaçlı da hayatlarımızda yer edinmiştir. Bunun yanı sıra televizyon, kitleleri 

etkileme ve yönlendirmedeki en büyük araçtır. Televizyon izleyicisi, elindeki kumanda 

ile dünyanın herhangi bir yeri ile etkileşim kurma imkânına sahiptir (Çipan, 2014). 

Ülkemizde televizyon yayınları ilk kez 1963 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 

“İTÜ Televizyonu” ile başlamıştır.
9
 Ardından, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 

(TRT), 1 Mayıs 1964 yılında televizyon ve radyo yayınlarını devlet adına yapmak 

maksadıyla kurulmuştur. 1972 yılında yapılan anayasa değişikliği ile TRT, tarafsız bir 

kamu iktisadi kuruluşu olarak tanımlanmıştır ve 1990 yılında özel televizyonlarının 

kurulmasına kadar geçen süreçte tek kanal olarak yayın yapmıştır.
10

 

TRT döneminde televizyon yayını sadece akşam saatlerinde başlayıp iki buçuk saat 

sürmekte iken zaman içerisinde akış, tüm güne yayılmıştır.
11

 Televizyonu sinemadan 

ayıran önemli faktörlerden birisi düzenli bir akışının olmasıdır. Bu akış, günün her saati 

televizyonun karşısında olan farklı gruplara hitap edecek şekilde düzenlenmiştir ve bu 

haliyle kültürel kodlarla da ilgilidir (Williams, 1974). 

Bu akış içerisinde diziler, televizyon izleme oranın en yüksek olduğu “prime time” 

olarak tabir edilen zaman diliminde yayınlanmaktadır (Cengiz, 2016). 

                                                      
8
 http://www.aytmatov.org/tr/sinema-uyarlama-ilskisiyazarsiz 

9
 http://www.itu.edu.tr/haberler/2015/10/06/itu-radyosu-70-yasinda 

10
 http://www.trt.net.tr/kurumsal/Tarihce.aspx 

11
 http://www.trtarsiv.com/izle/82142/trt-nin-ilk-yayin-akisi 

http://www.aytmatov.org/tr/sinema-uyarlama-ilskisiyazarsiz
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Dünyanın birçok ülkesinde edebiyat uyarlamaları televizyonda hep var olmuştur. 

Özellikle, İngiliz BBC ve Amerikan HBO kanalları kendilerine has özellikleri ile 

televizyon dünyası için bir ekol durumuna gelmiştir. Bu kanallarda da uyarlama diziler 

sıklıkla yer almaktadır. Dünyanın en iyi dizilerini yapma amacıyla yola çıkan BBC 

kanalında, ilk proje olarak Sebastian Faulk’un birinci dünya savaşını anlattığı “Bird 

Song” öyküsü seçilmiştir. Daha sonrasında Charles Dickens’tan Jane Austen’a birçok 

yazarın romanları ekrana taşınmıştır. Son zamanlarda en çok ses getiren BBC 

dizilerinden birisi, Arthur Conan Doyle’un ünlü romanı “Sherlock Holmes” u modern 

zamana taşıyan “Sherlock” dizisidir. Steven Moffat, Mark Gatiss ve Stephen Thompson 

tarafından uyarlanan dizide roman kahramanı ünlü dedektif Sherlock Holmes, 2000’li 

yıllar Londrası’nda modern zamana uyum sağlamış, teknolojinin de her türlü 

imkanından yararlanarak suçları çözen bir dahi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Aynı şekilde Amerikan HBO, Showtime, AMC gibi kanallarda da uyarlamalar sıklıkla 

karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda özellikle HBO kanalında yayınlanan ve George R. 

R. Martin’in aynı adlı romanından uyarlanan “Game of Thrones (Taht Oyunları)” adlı 

dizi geniş bir izleyici kitlesi tarafından hayranlıkla takip edilmektedir.
12

 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de romanlar, televizyon dizilerine kaynak olarak 

görülmektedir. Türkiye’de uyarlama kültürü TRT döneminden itibaren hep var olmuştur 

(Tanyıldızı ve Kaya, 2017). 

Özellikle 1975 yılında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Halit Ziya Uşaklıgil’in 

“Aşk-ı Memnu” romanından aynı adla yapılan uyarlamadan sonra 1980’li yıllarda Tarık 

Buğra’nın “Küçük Ağa”, Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu”, Reşat Nuri 

Güntekin’in “Çalıkuşu”, “Acımak”, “Yaprak Dökümü” ve Halit Ziya Uşaklıgil’in 

“Kırık Hayatlar” romanlarından yapılan seriyal uyarlamalar
13

 ilgi ile takip edilmiştir 

(Cansız, 2011; Çelenk, 2010). 

Ülkemizde televizyon yayıncılığının gelişimi ve 90’lı yıllarda çok kanallı döneme geçiş 

ile birlikte televizyondaki yayın skalası genişlemiş, spor, haber, müzik, magazin 

yayınları da televizyonda yer edinmeye başlamıştır. Her ne kadar çok kanallı yayına 

geçisin başlarında, 1989 yılında, TRT’de Memduh Şevket’in “Ayaşlı ve Kiracıları”, 

                                                      
12

 http://www.sabitfikir.com/dosyalar/tefrikadan-televizyona 
13

 Televizyon seriyalleri, ana hikâyeyi ve bu hikâyenin içerdiği asli ve yan çatışmaları, merak ögesini 

canlı tutma genel ilkesi çerçevesinde, bir bölümden diğerine aktararak sürdüren drama türüdür (Çelenk, 

2010, s.8) 

http://www.sabitfikir.com/dosyalar/tefrikadan-televizyona
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Orhan Kemal’in “El Kızı” gibi romanlarının uyarlamaları yayınlanmış olsa da bu 

gelişme ile beraber dizi uyarlamaları sayısı da azalmaya başlamıştır.  1990’lı yıllarda 

“Hanımın Çiftliği” ve “Fatih-Harbiye” uyarlamaları dikkat çeken uyarlamalardır. 

2000’li yıllara gelindiğinde, eski ilgisini kaybeden edebiyat uyarlamaları geleneğini 

TRT, 2003 yılında Sait Faik öykülerinden çekilen “Havada Bulut” ve Kemal Tahir’in 

aynı adlı romanından uyarlanan “Esir Şehrin İnsanları” ile canlandırmaya çalışmıştır. 

Ancak bu konudaki esas başarı, 2006 yılında Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı eserinden 

televizyona uyarlanarak Kanal D’de yayınlanan “Yaprak Dökümü” dizisinindir. Bu 

uyarlamanın beğeniyle izlenmesiyle birlikte yeniden canlanan uyarlama furyasını, 2007 

yılında Show TV’de yayınlanan Reşat Nuri Güntekin’nin “Dudaktan Kalbe” romanının 

uyarlaması ve 2008 yılında Ayşe Kulin’in “Gece Sesleri” romanının uyarlaması takip 

etmiştir. Yine 2008 yılında Kanal D’de yayınlanmaya başlanan Halit Ziya Uşaklıgil’in 

aynı adlı eserinden uyarlanan 79 bölümlük “Aşk-ı Memnu” dizisi büyük ilgi görmüştür. 

2009’da Orhan Kemal’in “Hanım’ın Çifltiği” romanı uyarlaması, 2010’da Vedat 

Türkali’nin 1986’da çevrilen aynı adlı romanından “Fatmagül’ün Suçu Ne?” 

uyarlaması, 2013 yılında Reşat Nuri Güntekin’nin “Çalıkuşu” ve Peyami Safa’nın 

“Fatih-Harbiye” ile 2014 yılında Fakir Baykurt’un “Yılanların Öcü” adlı 

romanlarından yapılan uyarlamalar, 2000’li yıllardan sonra televizyon dizilerine 

edebiyatın etkisinin yeniden canlanışının önemli örneklerindendir. Özellikle son 

dönemde en çok konuşulan, 2017 yapımı “Fi” adlı dizi de Azra Kohen’in “Fi”, “Çi” 

ve “Pi” adlı eserlerinden yapılmış bir uyarlamadır
14

 (Cansız, 2011). 

2.4.1. Televizyon Dizilerine Kaynak Olarak Romanın Kullanılmasının Nedenleri 

Sinemada olduğu gibi televizyonda da başlangıcından bu yana, daha kadim bir tür olan 

romanlar kaynak olarak kullanılmıştır. Bunun öncelikli sebebi, kolaylık meselesidir. 

Zira diziye uyarlanmak üzere tercih edilen romanlar çoğunlukla, herkes tarafından kabul 

ve değer görmüş romanlardan seçilmektedir. Bu şekilde tercih edilen yapımlar, kabul 

edilebilirlik açısından avantajlıdırlar. Bir dizinin tutulması için kabul edilebilir oluşu 

önemli bir faktördür. Seyirci, ilk bölümünü izlediği bir dizide klasik televizyon 

yapımlarından daha farklı bir şeyler bulabilirse o diziye devam eder. 

Ayrıca romanın yapısındaki edebi yoğunluk uyarlamayı rahatlıkla boyutlandırmaya ve 

uzatmaya olanak tanımaktadır. Aynı şekilde romanın özgür yapısından ötürü uzun uzun 

                                                      
14

 http://listepi.net/2017/05/11/romanlardan-uyarlanan-15-turk-dizisi/ 
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anlatılan ve çeşitlendirilen karakterlerin varlığı senaryonun zenginleşmesine katkı 

sağlamaktadır. 

Bunun yanında, uyarlamada oyuncuların rollerine hazırlanırken fikir sahibi olabileceği 

örnekleri mevcuttur. Her ne kadar yazıldığı dönemin toplumsal havası içinde var olmuş 

karakterleri oynamak bir oyuncu için zor olsa da oynayacağı karakter için uyarlanan 

romanı iyi okuyup özümseyebilirse kendi oyunculuğunu ortaya koymada da fark 

yaratacaktır. 

İnsanlardaki merak duygusunun varlığı da uyarlamanın televizyonda tercih edilmesinin 

nedenlerindendir. İnsanlar, önceden okudukları romanın başkaları tarafından nasıl 

canlandırılacağını merak ederler. Romanı okurken kendi hayal dünyalarında 

canlandırdıklarını başka suretlerle ekranda izleme imkânı bulurlar.      Okudukları 

romanla izleyecekleri dizinin aynı olup olmayacağını, romandan farklı olarak diziye 

neler katıldığını; örneğin sonradan eklenen yan karakterlerin hikâyelerini merak ederler. 

Televizyon dizilerine kaynak olarak romanın tercih edilmesinde ticari kaygıları da göz 

ardı etmemek gerekir. Yapım sürecinin maliyeti göz önüne alındığında, yapımcılar 

tutacağına kesin gözüyle baktıkları yapımlara para yatırmaktadırlar. Dolayısıyla bir nevi 

prova yaparak daha önce beğenildiği tespit edilen romanları tercih etmektedirler (Barut, 

2007; Cansız, 2011). 

Eserleri defalarca diziye uyarlanan Ayşe Kulin, diziler sayesinde okuma oranının 

arttığını ve dolayısıyla dizilerin bu amaca da hizmet ettiğini düşünmektedir. Çünkü daha 

önceden belki eline kitap dahi almamış bir kişi, sırf izlediği dizide ne olacağını merak 

ettiği için dizinin uyarlandığı romanı alıp okumaktadır. Ayşe Kulin, bu sayede 

insanların, romanların aslında okunası bir şey olduğunu fark edeceklerini 

düşünmektedir.
15

 

2.5. Uyarlamalarda Karşılaşılan Sorunlar 

Bir televizyoncu için, insanların okurken kendi hayal dünyalarında canlandırdıkları 

romanı ekrana taşımak zor bir iştir. Uyarlayacağı eser karşısında nasıl bir tavır 

takınacağı konusuna karar vermek televizyoncu için zor bir süreçtir. Çünkü eğer metne 

birebir bağlı kalırsa kendi özgürlüğünü yitirecektir; ancak eserden ayrılırsa da hem 
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romanın yazarına ters düşecektir hem de insanlar tarafından beğenilmeme ihtimali 

doğacaktır (Alkan, 1973). 

Bu noktada uyarlama ile ilgili bazı sorunlar doğmaktadır. Bu sorunlar şu başlıklar altına 

toplanabilir: 

a) Dil ve Üslup Meselesi 

b) Bakış Açısı  

c) Karakter ve Süre Sorunu 

d) Sadakat Sorunu (Tanyıldızı ve Kaya, 2017) 

a) Dil ve Üslup Meselesi 

Uyarlama özgün bir senaryo çalışmasına oranla, daha önce başka bir formda 

hazırlanmış bir metni görsele aktarmayı amaçladığından daha çok çaba gösteren bir 

iştir. Uyarlamacı, başka bir sanatın ürününü gereç olarak alır ve onu görüntüye en doğru 

şekilde aktarmaya çalışır. Roman, kelimelerden müteşekkildir ve dolayısıyla çoğu 

zaman soyut kavramlardan, ruhsal gözlemlerden, karakter çözümlemelerinden 

yararlanır (Özön, 2008). 

Ekran roman kadar özgür değildir.  Dolayısıyla kaynak eseri senaryo formuna sokmak 

gerekmektedir. Senaryoda her şey görsel anlatı formuna uygun düşünülmektedir. 

Örneğin, romanda geçen bir “kuş” sözcüğü ile sinemada ya da televizyonda karşımıza 

çıkan “kuş” görüntüsü aynı değildir. Romanda “kuş” kelimesini gören okurun kafasında 

birçok kuş figürü canlanırken, izleyicinin gördüğü kuş tektir (Kale, 2010). 

Senaryo hazırlama sürecinde karşılaşılan başka bir sorun da diyalog oluşturma 

meselesidir. Romanlarda diyaloglar genelde uzun verilmektedir. Bu yüzden senarist bir 

tercih yapmak durumunda kalır. Senarist, diyaloglarını ya orijinal metnin diyalogları 

arasından bir seçim yaparak oluşturur ya da onları temel alarak kendi diyaloglarını 

yazar. 

Burada karşılaşılan bir başka sorun da izleyicilerin beklentileridir. Zira izleyici, dizinin 

duyurulmasıyla birlikte roman ile uyarlama arasında karşılaştırma yapmaya 

başlamaktadır. Romandaki karakterleri kimin oynayacağı, romanın hikâyesi ile dizinin 

hikâyesinin dengesi meselesi, uyarlamanın yeterli olup olmayacağı soruları tartışılmaya 
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başlanacaktır. Bu beklenti ve kaygılar uyarlamacının işini zorlaştırmaktadır (Tanyıldızı 

ve Kaya, 2017). 

b) Bakış Açısı 

Bir uyarlamada, romancının kullandığı imgeler önce yazı diline aktarılır, daha sonra 

görüntüye aktarılır. Bu süreçte romancının imgeleri evvela senaristin sonra yapımcının 

rahlesinden geçer. Yönetmen ve senaristin aynı kişi olduğu durumlarda aktarım süreci 

daha sıkıntısız ilerler. Ancak edebiyattan gelen senarist ile yönetmen aynı kişi değilse 

bu süreçte orijinal esere bakışta farklı yorumlar ortaya çıkabilir. Zira senarist hem 

romancıya hem de yönetmen ve yapımcıya karşı sorumluluk hisseder. Bu da senaristin 

yaratıcılığını sınırlar. Bu noktada senaristin yapması gereken farklı bakış açılarından 

yeni bir yorum oluşturmaktır (Tanyıldızı ve Kaya, 2017). 

c) Karakter ve Süre Sorunu 

Roman yapısı gereği çok fazla karakteri içinde barındırabilir. Bu karakterlerin hepsini 

uzun uzun ayrıntılı bir şekilde anlatacak özgürlüğe sahiptir. Ancak uyarlamada 

senaristler karakterlerle ilgili değişikliklere gitmek zorunda kalırlar. Bazen romandan 

bir karakteri çıkarırlar ya da yeni bir karakter eklerler; bazen de tek bir karakteri alıp 

tüm hikâyeyi onun etrafında şekillendirirler. Karakterlerle ilgili yapılan değişikliklerde, 

senaristin seçimlerinin orijinal metne zarar vermemesi ama bir yandan da senaryoyu 

yeni olay örgüsü ve tema bakımından desteklemesi önemlidir (Tanyıldızı ve Kaya, 

2017). 

Bir karakteri romancı evvela fiziki olarak tarif eder, sonra davranışlarını anlatır; yerine 

göre birinci tekil ya da üçüncü tekil kişinin ağzıyla iç dünyasını aktarır. Fakat sinema ya 

da televizyonda karakter dış görünüşleri ve davranışlarıyla tanıtılmaya çalışılır ve bu 

seyircinin o karakteri tanımasına yetmez (Kale, 2010). 

Uyarlama açısından sorun oluşturan bir başka husus da Türk dizilerinin sürelerinin çok 

uzun oluşudur. Bu konudan senaristten teknik ekibe kadar herkes şikâyet etmektedir 

ancak konuyla ilgili bir değişiklik henüz söz konusu değildir. Ülkemizde dizilerin 

süresinin iki saate yakın olduğu düşünüldüğünde 200-250 sayfalık bir romanı her hafta 

2 saat yayınlanacak şekilde uyarlamak zordur. Hal böyle olunca senaristler de süreyi 

doldurmak için ekleme-çıkarma veya değişiklik yapmaktadırlar (Tanyıldızı ve Kaya, 

2017). 
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Ayrıca diziler en az bir sezon yayınlanacak şekilde planlanmaktadır. Bu da senaristi 

süre ilgili sorunların aynılarıyla karşı karşıya bırakmaktadır. TRT uyarlamalarında 

orijinal metne sadakat amaçlandığı için diziler genelde on bölüm olarak 

planlanmaktadır. Dolayısıyla senaristler değişikliğe ihtiyaç duymuyorlardı. Ancak 

günümüze kadar olan süreçte diziler daha uzun bölümler şeklinde planlandıklarından 

değişiklikler zorunlu hale gelmektedir. Günümüzde, dizilerin daha çok izlenmesini 

sağlamak için pek çok entrika, yeni karakterler, yeni hikâyeler eklenerek uzun soluklu 

olacak senaryolar oluşturulmaktadır. Bu yapılırken de eserin sadece ana teması ve bazı 

önemli karakterleri korunmaktadır. En çok tartışma da buradan çıkmaktadır (Cansız, 

2011). 

d) Sadakat Sorunu 

Uyarlamada sadakat meselesi tartışmalarının temelinde sadakat eleştirilerinin 

“deformasyon”, “ihanet”, “sadakatsizlik” gibi ahlaki terimlerle ifade edilmesi 

yatmaktadır. Bu tarz bir eleştiriye sebebiyet vermemek için öncelikle uyarlamanın 

aslına sadık olmasının ne anlama geldiğinin iyi anlaşılması gerekmektedir. Ancak bu 

şekilde uyarlamada romana sadakat sorunu tartışılabilir (Barut, 2007). 

Uyarlama izleyicisinin aynı zamanda kaynak metnin okurunun da olması durumunda, 

esere sadakat problemi, uyarlama, orijinal metindeki tematik ve estetik ögeleri 

yakalamayı başaramamışsa bir hayal kırıklığından doğar. Sadakat kavramı gücünü, 

izleyicinin okuduğu romanda beğendiği şeyi ekranda görüp görememesinden alır. 

Romanın muhatabı metni okurken kendi hayal gücü, ütopyaları, istekleri doğrultusunda 

olası bir uyarlamanın mizansenini kafasında şekillendirir ve eğer izlediği uyarlamanın 

mizanseni kendi zihninde canlandırdığına uyuyorsa o zaman kendisinin sevdiği, 

beğendiği romana sadık kalındığını düşünür. Aksi halde ihanet kavramı ortaya çıkar 

(Stam, 2000). 

Christian Metz’in geçmişte ifade ettiği gibi, romanı okumuş olan izleyicinin kendi hayal 

dünyasında kurduğu, başkasının gözünden izlediği ile uyuşmuyorsa o zaman 

uyarlamaya kötü gözüyle bakmaktadır. Örneğin, ünlü sosyolog Georges Perec, 

Godard’ın “Masculin Feminin” filmini izleyince, “filmden üzgün ayrıldık, uyarlama 

bizim hayal ettiğimiz gibi değildi” demiştir (Stam, 2000). 
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Sadakat meselesi, bir uyarlamanın değerlendirilmesinde temel prensip olarak ele 

alınmamalıdır. Sadakat kavramı da kendi içinde sorunlu bir kavramdır. Öncelikle, katı 

bir sadakatin mümkün olup olamayacağı tartışılmalıdır. Roman ve sinemanın dilinin 

farklı olduğu ve bu ortam değişikliğinden ötürü uyarlamanın otomatik olarak orijinal bir 

form alacağı yönünde yorumlar mevcuttur. Fritz Lang’n, yapımcı Prokosh’un 

“senaryoya sadakatsizlik” suçlamasına cevap verirken “romandaki her okuyucu 

tarafından farklı anlaşılan sembolik anlatımın senaryoya aktarıldığı ve senaryoda 

“yazılmış” olanın filmde görüntü, ses ve hareketten oluştuğunu” söyleyişi bunun en iyi 

örneklerindendir (Stam, 2000). 

Romanın aracı kelimeler, sinemanınki ise görüntülerdir. Sinema ya da televizyon bir 

şeyi izleyicisine aktarırken gösterme eyleminden yararlanır. Bu yüzdendir ki, örneğin 

bir karakterin romandaki tasviriyle ekrandaki aynı değildir. Roman bir karakteri tasvir 

ederken her okuyucunun zihninde canlanışı farklıdır. Ancak ekranda aynı tasvirin 

görüntüsü izleyen herkes için tektir. Örneğin, Flaubert, Emma Bovary’nin gözlerinin 

tam rengini bile “Madam Bovary” romanının hiçbir yerinde söylememiştir. Ancak her 

okur onun gözlerini kendi hayalinde farklı renklendirmiştir. Uyarlamayı yapan 

yönetmen, herkesin gözünde farklı canlanan bu karakteri oynaması için kendi sanat 

algısına göre bir oyuncu seçecek ve herkesin hayalinde var olan “Emma Bovary”, 

seçilen o oyuncu ile somutlandırılmış olacaktır. Hatta birkaç kez uyarlanan bazı 

romanlar için aynı karakteri birden fazla kişinin canlandırması mümkündür (Stam, 

2000). 

Bir uyarlama, kaynak metninin ruhuna, özüne sadık kalıp kalmaması gerektiği de 

tartışılan bir konudur. Yaygın kanaat uyarlamanın romanın ruhuna sadık olunması 

yönündedir. Örneğin, yazarlarımızdan Gürsel Korat, uyarlamada romanın metnine 

olmasa bile çekirdek hikâyesine sadakatin gerekliği olduğunu aksi halde onun bir 

uyarlama değil yeni bir yapıt olacağını söyler. Ona göre uyarlama için, “ana fikre 

sadakat ve hürmet içinde olan güzel bir metnin meydana getirilmesi” hedefini seçmek 

gerekmektedir.
16

 

Buna karşılık, Robert Stam (2000), “Sadakatin Ötesinde: Adaptasyon Diyaloğu 

(Beyond Fidelity: The Dialogics of Adaptation)” adlı çalışmasında yaygın kanaatin 

                                                      
16

 http://gurselkorat.blogspot.co.uk/2010/05/ 



 33  

aksine, başarılı bir uyarlamada “orijinal metnin ruhuna sadık olunması” gerektiği 

görüşüne karşı çıkar (s. 57): 

Sadakat fikri roman ve filmin çapraşık bir ilişkisi içinde temellenir. 

‘Sadakat’, romanın içerdiklerini, biçiminin yüzeysel detayları dışında 

özetlenebilir bir temel, bir öz olarak kabul eder. Romanın bir ruhu, bir 

özü vardır ve bu özün, uyarlama ile taşınabilir, uygulanabilir, 

dağıtılabilir olduğunu varsayar. Oysa gerçekte bu tür aktarılabilir bir 

öz yoktur. Romana özgü metin, bir dizi sözel göstergeden oluşur ve bu 

sinyaller, anlatının kendisinin okunmasını da içeren, farklı okumaları 

gerektirir. Edebi metinlerin sınırsız bağlamda yeniden yaratılacak 

kadar açık bir yapıları vardır.” (Stam 2000, s.57, / aktaran Barut, 2007 

s.51) 
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3.BÖLÜM: ROMANDAN TELEVİZYONA UYARLAMA ÖRNEĞİ 

OLARAK FATİH-HARBİYE 
 

 3.1. Araştırmanın Yöntemi (Uyarlama Sorunsalında Göstergebilimsel 

Çözümleme) 

 
Romandan ekrana uyarlama sorununun Fatih-Harbiye örneği üzerinden araştırıldığı bu 

çalışmada, Fatih Harbiye’nin 1990 ve 2013 tarihli yapımları karşılaştırmalı olarak 

göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle incelenmiştir. Bununla birlikte, destekleyici 

olarak bir anket uygulaması ve röportaj yapılmıştır. Uyarlama diziler arasından Fatih 

Harbiye’nin seçilmiş olmasının nedeni ise iki uyarlamanın farklı uyarlama türleri ile 

yapılmış olması ve bu yüzden karşılaştırmaya müsait olmasıdır. 

Çıkış noktasını dilbilimden alan göstergebilim diğer bilim dalları ile de ilişki içerisinde 

bulunan bir yapıdadır. Bunun yanında anlambilim ile de ortak çalışma noktaları bulunan 

göstergebilim, resim, müzik, sinema, fotoğraf vb. birçok alanda uygulanırken anlamlara 

değil, bu anlamların oluşumuna ilişkin bir çözümleme yöntemidir (Çelebi,2009). 

En geniş anlamıyla göstergebilim, göstergeleri bilimsel bir yaklaşımla inceleyip 

betimleyen bir bilim dalıdır. Göstergebilim, iletişimde kullanılan sözcüklerden, seslere; 

trafik işaretlerinden doğayla ilgili kavramlara, müziğe kadar birçok şeyin incelenmesidir 

(Parsa ve Parsa, 2004). 

Göstergebilim kavramını açıklayabilmek için öncelikle ‘gösterge’ nin ne olduğuna 

değinmek gerekmektedir. Gösterge, genel anlamda, bir temsildir. Temsil ettiği şeyin 

yerini de alabilecek her türlü nesne, olgu, şekil vb. gösterge olarak tanımlanmaktadır. 

Bu sebeple işaretten, kelimelere kadar birçok şey gösterge olarak kabul edilebilir (Rifat, 

2009). Örneğin, Türkçede ağaç kavramı “a.ğ.a.ç” ses imgesiyle ifade edilmektedir. Bu 

ses imgesi vericiden alıcının kulağına evvela ses dalgaları halinde gelir. Daha sonra bu 

ses dalgaları, alıcının zihnine ulaşır ve eğer verici ile aynı dil dizgesini kullanıyorlarsa 

alıcı, kendisine gönderilen bu sesleri zihninde tanımlar ve  olarak algılar. Fakat 

kimsenin zihninde gerçek manada bir  yoktur. Sadece kavram olarak “ağaç” vardır 

ve alıcı “a.ğ.a.ç” işitim imgesini duyduğunda bu, aslında onun zihnindeki “ağaç” 

kavramına gönderme yapar (Çelebi, 2009). 
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Yine Rifat’a göre (2009) göstergebilim, sadece göstergelerin bilimsel incelemesi olarak 

görülmemelidir. Göstergelerden yola çıksa bile, anlatım düzleminde bulunan sözcükler, 

dilbilgisel ve biçimsel özellikler ile metindeki anlamlar arasındaki ilişkiyi inceler. 

Dolayısıyla göstergebilim, değişik yaklaşımlara ve hatta yorumlara da imkân vermesi 

yönüyle daha karmaşık bir yapıya sahiptir (s.13). 

Semiyoloji öz sınırları ne olursa olsun bütün işaret sistemlerini kapsar; 

imgeler, jestler, müzikal sesler, nesneler ve bütün bunların ayin, 

görenek ve halk eğlencelerinin içeriklerini biçimlendiren karmaşık 

ilişkileri: Bunlar dilleri olmasa bile en azından anlamlandırma 

sistemlerini oluştururlar (Barthes’dan Aktaran: Coward ve Ellis, 1985: 

49). 

 

Bu tanımlamadan da anlaşılabileceği üzere göstergebilimin amacı, bir filmin, bir tiyatro 

oyununun, bir söylem vb.nin oluştuğu anlam katmanlarını sistemleştirerek sunmaktır. 

Yani aslında göstergebilim, anlamları değil, anlamların birbirine bağlanma şeklini 

araştırmaktadır (Çelebi, 2009). 

Sinema, devinimli resimleri ve sesleri görüntüye aktaran, yani hem resme hem de sese 

dayanan bir görsel-işitsel işaretler sistemidir (Özön, 2008). Sinemada gösteren ve 

gösterilen birlikte olduğundan sinemanın kendisi gösterge durumundadır. 

Sinematografik dil ise, görüntülerin ve seslerin belli bir sıralamaya oturtulmasıyla 

oluşturulan bir iletişim ve göstergeler sistemidir. Dolayısıyla bu sıralı görüntü ve 

seslerin anlamlandırılması ve ortaya çıkış sürecinin çözümlendirilmesi göstergebilim ve 

sinema ilişkisini ortaya koymaktadır (Çelebi, 2009). 

Sinemada göstergebilimsel çözümleme yöntemi ya da sinema göstergebiliminin 

kullanıldığı ilk zamanlar 1960’lı yıllardır. Göstergebilimsel çözümleme yöntemi, evvela 

dilbilimden ve ardından göstergebilim ile anlatı biliminden beslenerek gelişmiştir 

(Soydan, 2007). Christian Metz (1996), sinema dilini incelemek için genel dilbilim ve 

genel göstergebilimden hareket ederek bir yol izlenmesi gerektiğini söylemektedir 

(s.120-124; aktaran Çiçek,2016). 

İzleyici, bir filmi izlerken bazı görüntülerle birlikte sesler ve müziklerle karşılaşır. Tüm 

bunlar ancak anlamı tamamlamak içindir. Çünkü bir filmi anlamlandırma ses ve 

görüntüden farklı bir şeydir.  Sinema dili, doğal dillerdeki gibi belirli bir dil bilgisi 
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yapısına ya da söz dizimine sahip değildir. Onda, doğası gereği kendiliğinden oluşan bir 

yan anlam olgusu vardır, sinemanın da metinleri vardır, anlamlı bir söylemi vardır fakat 

sözel dilde olduğu gibi önceden var olan bir koda bağlanmaz. Sinema, kullandığı dile, 

oyuncuların hareketleri, konuşmaları, kamera açıları, müzik, efektler vb. birçok ögeyi 

katarak kendine özgü bir anlatım dili oluşturur. (Çiçek, 2016). Bu yaklaşıma göre 

sinema dizgesi olmayan bir sanat dilidir (Çelebi,2009). 

Göstergebilim, bir filmin sinemasal teknik özellikleri ile ilgilenmez; filmi izleyenin 

gözünden görmek ister. Bunu yaparken de öncelikle filmsel kodlar tespit edilir. Bu 

kodlar belirlendikten sonra sosyoloji, psikoloji, kültür, tarih vb. gibi birçok bilimden 

beslenerek filimin bütününü anlamlandırmaya çalışılır. Daha sonra, bu anlamlandırma 

süreciyle izleyiciye sunulan sinemasal tarz incelenir. Yani, filmin bir sahnesini 

gözlemlerken onunla alakalı tüm alt ve üst okumaları yaparak bir anlama varır (Çelebi, 

2009). 

Yönetmen, filmindeki görüntülerde gösterenlerini kendisi belirlemektedir. Yönetmenin 

sinemasal duruşu ve gösterenleri aktarma şekli ne kadar orijinal olursa olsun izleyicinin 

bu gösterenleri anlamlandırması kültürel kodlarla mümkündür (Büker, 1991). Fakat 

sinemanın kodları, çözümleme ile ayırt edilebilecek düzeydedir; yani açık değildir. 

Dolayısıyla izleyici filmi izlerken sinemasal kodların farkında olmazlar (Çelebi,2009). 

Bir film temel anlam ve yan anlamlar üzerine kurulurdur. İzleyiciye doğrudan görüntü 

ve seslerle verilen temel anlamsal anlamda, izleyicinin olanı biteni anlaması için üzerine 

düşünmesi gerekmez. Yan anlam ise, görünenin altında olan, simgesel olandır. Yani, 

göstergenin neyi temsil ettiği düz anlam, nasıl temsil ettiği ise yan anlamla ilgilidir 

(Çelebi,2009). 

Çelebi’ye göre (2009), örneğin, bir gangster filmindeki ıssız ve karanlık sahne ve o 

sahnenin çekim biçimi yan anlamı oluşturmaktadır. Yani izleyici, karanlık ve ıssız 

sahneyi izlediğinde kendiliğinden bir korku hissi oluşacaktır. Yönetmen “korku” hissini 

verebilmek için karanlık ve ıssız bir görüntüyü tercih etmiştir (s.39). 

Dizilerden haberlere; çizgi filmlerden belgesellere, gündüz kuşağı programlarından 

reklam filmleri ve sinema filmlerine kadar birçok programı izleyiciye sunan televizyon, 

hemen her evde varlık göstermektedir. Yayın içeriğinin genişliği dolayısıyla da 
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insanları çeşitli yönlerden etkilemeye en uygun iletişim aracıdır. Bu geniş program 

ağıyla da televizyon metinleri, çeşitli göstergeler üzerine kurulmuştur. 

Televizyon ekranında bir an için görülen ve izleyici tarafından ilk bakışta pek de 

önemsenmeyen birçok nesnenin aslında temsil ettiği anlam farklıdır. Çünkü, nasıl 

aktarıldığına bakılmaksızın her anlatı türü “öykü” ve “söylem” olarak ikiye ayrılır. 

Öykü, metnin “ne” olduğuyla, “söylem” ise “nasıl” olduğuyla ilgilenmektedir. Bir 

metin, bu çerçeveden bakılarak bütün olarak algılanmalıdır.  Televizyon dili ikoniktir. 

Hangi program içinde olursa olsun izleyiciye aktarılan mesajlar ikonlar aracılığıyla 

verilmektedir. Kullanılan objelerden kamera açılarına; kostümlerden müziklere kadar 

birçok şey ikon olarak kullanılmaktadır. Bu durumda, televizyonu göstergebilimsel 

açıdan incelerken “göstergeler”in ekrandaki görünümleri incelenmelidir. 

Göstergeleri görüntüye aktaran araç olarak kamera açıları bu konuda önemli bir etkiye 

sahiptir (Parsa,1993). Örneğin, bir sahnede anlatılmak istenen duygu, yapılmak istenen 

vurgular, karakter özellikleri vb. gibi kavramlar çekim planı ile verilebilir (Berger, 

1993, s.35): 

Tablo 1: Örnek çekim ölçeği 

Gösteren (çekim türü) Tanımı Gösterilen (anlam) 

Yakın çekim Yalnızca yüz Samimiyet  

Orta çekim Bedenin çoğu Kişisel ilişki 

Uzak çekim Dekor ve kişiler Bağlam, alan, kamusal 

uzaklık 

Genel çekim Kişilerin bütün bedeni Toplumsal ilişki 

Yukarıdaki tabloda gösterildiği üzere yönetmen karakterinin kişisel özelliklerini, 

sahnenin ortamını, insan ilişkilerini göstermek adına farklı çekim planları kullanır. 

Karakterinin yalnızca yüzüne odaklandığı yakın çekim ile karakterinin içtenliğini ya da 

gözlerindeki duyguyu göstermeyi amaçlar. Aynı şekilde vücudun çoğunluğunu boydan 

çekerek beden dilini gösterir. Dekorunu gösterdiği uzak çekimde ortam üzerinden 

vermek istediği göstergeleri aktarır. Örneğin, sahne çekilirken o esnada duvarda asılı 

bulunan bir tablo ya da oyuncuların kostümleri, duruşları gibi birçok şey gösterge 

olarak kullanılabilir. 
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Göstergeler, kamera çekim ölçeği ile verilebileceği gibi, kurgu ve çekim açıları ile de 

verilebilir (Berger, 1993, s.35): 

Tablo 2: Örnek kurgu ve çekim açıları 

Gösteren Tanım Gösterilen (anlam) 

Aşağı çevirinme Kamera aşağı bakar Güç, yetke 

Yukarı çevirinme Kamera yukarı bakar Küçüklük, zayıflık 

Optik öne 

kaydırma 

Kamera yaklaşır Gözlemleme, odak 

Açılma Görüntü boş ekranda belirir Başlangıç 

Kararma Görüntü gider ekran boş kalır Bitiş 

Kesme Bir görüntüden diğerine geçilir Eş zamanlılık, telaş 

Silme  Görüntü ekrandan silinir Vurgulu Son 

Televizyon ve sinemada kameranın kullanımı izleyiciye, ekranda gördüğünü 

anlamlandırma açısından yarar sağlamaktadır. Kameranın durduğu yer dahi seyirciye o 

an o sahnede olan biten hakkında fikir vermektedir. Karakterlerin özellikleri, akış 

içerisindeki korku, heyecan, başlangıç, son vb birçok kavram başarılı bir yönetmenin 

elinde yalnızca kamera kullanılarak verilebilir. Bu sadece televizyon dizileri ya da 

sinema filmleri için değil belgesellerden, gündüz kuşağı programlarına kadar birçok 

programda bu şekilde gelişmektedir. 

Dilbilim, psikoloji, sosyoloji gibi diğer bilim dallarından da yararlanarak göstergelerin 

oluşturduğu anlamı inceleyen göstergebilim, diğer sanat dallarına olduğu gibi sinema ve 

televizyona da uygulanabilmektedir. 

Bu araştırmada kullanılan göstergebilimsel analiz yöntemi, A. Asa Berger’in denetleme 

listesi kaynak alınarak yapılmıştır (1993:37-38): 
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(A) Metninizdeki önemli göstergeleri ayırın ve çözümleyin. 

1. Önemli gösterenler nedir ve neyi göstermektedir? 

2. Bu göstergelere anlam veren dizge nedir? 

3. Ne gibi kodlar bulunabilir? 

4. Ne gibi düşünyapısal ve toplumbilimsel konuları içermektedir? 

(B) Metnin dizisel yapısı nasıldır? 

1. Metindeki temel karşıtlık nedir? 

2. Çeşitli kategoriler altında karşıtlık oluşturan çiftler nelerdir? 

3. Bu karşıtlıklar herhangi bir ruhbilimsel ya da toplumsal anlama sahip midir? 

(C) Metnin dizimsel yapısı nedir? 

1. Propp’un hangi işlevi metne uygulanabilir? 

2. Olayların sıralanma biçimi anlamı nasıl etkilemektedir? 

3. Metne biçim veren kurallı özellikler var mıdır? 

(D)  Televizyon aracı metni nasıl etkiler? 

1. Ne tür çekimler, kamera açıları ve kurgu teknikleri kullanılmıştır? 

2. Işık, renk, müzik ve ses göstergelere anlam vermek için nasıl kullanılmıştır? 

(E) Kuramcıların geliştirdikleri, metne uygulanabilecek katkılar nelerdir? 

1. Göstergebilim kuramcıları, televizyona uygulanabilecek neler yapmışlardır? 

2. İletişim araçları kuramcıları, göstergebilimsel çözümlemeye uygulanabilecek 

neler yazmışlardır? 

Berger’e göre (1993), bu liste sinema dahil olmak üzere tüm medya metinlerine ve 

ayrıca anlamlı olan her şeye uygulanabilmektedir (s.37). Fakat çözümleme yapılırken bu 

yöntemlerden bir tanesi referans alınıp onun üzerinden gidilmelidir (Parsa, 1991). Bu 

sebeple, çalışmamıza daha uygun olması yönüyle, listenin A bölümü olan “metninizdeki 

önemli göstergeleri ayırma ve çözümleme” seçilmiş ve uyarlamalar onun üzerinden 

incelenmiştir. Fakat çalışmamız bir televizyon dizisi ile ilgili olduğundan metin bazında 

değil görsel bazında ilerlenmiştir. 

3.1.2. Evren ve Örneklem 

 
Bu araştırmanın evrenini, Türk televizyonuna yapılan roman uyarlamaları 

oluşturmaktadır. Fakat çok fazla uyarlama yapıldığından hepsinin üzerinde ayrı ayrı 
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durmak mümkün değildir. Dolayısıyla, örneklem olarak Fatih Harbiye uyarlamaları 

seçilmiştir. 

3.1.3. Verilerin Toplanması 

 
Bu süreçte, dizinin her iki yapımı da ayrıntılı bir şekilde incelenmiş, başlangıç ve 

gelişme ve sonuç olarak bölümlendirildikten sonra her iki yapım için de ayrı ayrı 

göstergeler, bunların anlamları, sosyal ve psikolojik veriler incelenmiştir. Bu yapılırken 

karşılaştırmalı bir çözümlemeye gidilmiştir. Ayrıca konuyu destekleyici olması 

bakımından, uyarlamanın 2013 yapımının senaristine ulaşılarak kendisiyle bir röportaj 

yapılmıştır. 

Bunların yanı sıra, uyarlama kavramı ve uyarlama yapımlar ile ilgili ülkemizin yedi 

coğrafi bölgesinde, yaşları 14 ve üzeri olmak kaydıyla çeşitli yaş ve meslek grubundan 

bireyler ile  yüz yüze anket çalışması yapılmış, anketler bir araştırma şirketine 

gönderilerek veri girişi ve oranlamaları yaptırılmış, analizi ve sonuçlandırılması 

tarafımızca yapılmıştır.  

3.1.4. Bulgular ve Yorum 

 
Bu çalışma, Peyami Safa’nın aynı adlı romanından uyarlanan Fatih-Harbiye dizisinin 

1990 ve 2013 yılı yapımlarını kapsamaktadır (Tablo 3). Her iki dizi de göstergebilimsel 

analiz yöntemiyle incelenmiş ve yorumları aşağıda verilmiştir: 
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Tablo 3: Fatih-Harbiye romanının 1990 ve 2013 yıllarında yapılan dizi uyarlamalarının künyeleri
17

 

YAPIM YILI 1990 2013-2014 

YÖNETMEN Hilmi Akyalçın Sadullah Çelen 

SENARYO Remzi Özçelik Hayriye Ersöz 

ESER Peyami Safa Peyami Safa 

YAPIMCI TRT Ankara 

Televizyonu 

Müdürlüğü 

Koliba Film 

KANAL TRT Fox Tv –  

Show Tv 

BÖLÜM SAYISI 4 50 

OYUNCULAR Aydan Şener, 

Tolga Savacı, 

İsmail Hakkı 

Şen, Nur 

İncegül, Efgan 

Efekan 

Neslihan Atagül, 

Kadir Doğulu, 

Yunus Emre 

Yıldırımer, Itır 

Esen, Pınar Dikici, 

Dilara Öztunç, 

Özgürcan Çevik, 

Uğur 

Demirpehlivan, 

Gökçe Akyıldız 

Roman, yukarıda da bahsedildiği gibi evvela 1990 yılında, daha sonra da 2013 yılında 

televizyona uyarlanmıştır. 1990 yılında yapılan uyarlama, aktarım yoluyla yapılmış bir 

uyarlamadır. Ana metinden çok az değişiklik yapılmıştır. Dizideki konuşmaların 

neredeyse tamamı kitaptan aktarılmıştır. Sadece zaman zaman kitaptaki bazı cümlelerin 

sadeleştirilmesine gidilmiştir. Birkaç ekleme karakterin dışında bir değişikliğe 

gidilmemiş, karakterlerin hepsi romandaki halleriyle aktarılmıştır. Bunun yanı sıra, 

romanda ayrıntılı verilmeyen bazı hikâyeler ayrıntılandırılmıştır. Örneğin, Şinasi ve 

Neriman’ın hayallerinde canlandırdıkları ve zaman zaman sanki evinin kapalı 

pencereleri ardında konuştuğunu duyar gibi oldukları ihtiyar adam yaşıyor gibi tasvir 

edilmiştir (Şekil 3.1)
18

. 

                                                      
17

 http://www.sinematurk.com/film/8005-fatih-harbiye/ 

    http://www.sinematurk.com/film/50251-fatih-harbiye-1-sezon/ 
18

 Çalışmamıza eklediğimiz şekillerden sadece TRT yapımı diziye ait olanlar için bir telif durumu söz    

konusudur. Konuyla ilgili gerekli izinler TRT’den alınmıştır. 
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Şekil 3.1: 1990 yılı uyarlamasındaki ihtiyar adam 

 

Ayrıca romanda, Neriman’ın hikâyesini dinlediği ve o kısma kadar daha evvel hiç adı 

geçmeyen Rus kızı ve gitarist hikâyesi dizide ikincil bir hikâye olarak gösterilmiştir. 

Yani, Neriman’ın romanın sonuna doğru öğrendiği ve kendi geleceğini gördüğü bu 

hikâye başından beri izleyiciye gösterilmiş ve aslında dizinin sonunun nereye gideceği 

de bu vesileyle hissettirilmiştir (Şekil 3.2). 

Şekil 3.2: Rus kızı ve gitarist 

 

TRT yapımı olan bu ilk uyarlamanın yayınlandığı 1990 yılı, daha önce de belirtildiği 

gibi televizyonculuk açısından ülkemizin henüz çok geride olduğu bir dönemdir. Ayrıca 

dönem itibariyle televizyon yapımları reyting kaygısı da taşımamaktadır. Bu sebepler 

ile uyarlamanın bir dizi olarak romanın dışında farklı hikâyelere, yeni karakterlere 

ihtiyacı yoktur. Bundan ötürü dizi, dört bölüm olarak çekilmiştir. 
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2013 yapımında ise çıkarım yolu ile yapılan serbest bir uyarlamaya gidilmiştir. Dizi 50 

bölüm sürmüş ve romandan birçok değişiklik yapılmıştır. Hikâyenin işlenişinden 

karakterlere, dizinin çekim yerlerinden hikâyenin finaline kadar birçok farklılık vardır. 

Bu yapım, başlangıç noktasını romandan alan yeni bir hikâyedir. Bunun nedeni, 

öncelikli olarak televizyonculuğun doğasıyla ilgilidir. Zira bu yapım bir sinema filmi 

değildir. Şayet bu uyarlama bir sinema filmi olarak yapılsaydı o zaman farklı bir yol 

izlenmesi mümkün olabilirdi. O şartlarda uyarlamanın yönü yine senaristin ve 

yapımcının isteğine bağlı olarak belki birebir aktarıma ya da yorumlamaya gidebilirdi. 

Çünkü sinemanın televizyon dizileri gibi her hafta 130-175 dakika olacak şekilde 

planlanan bir yapısı bulunmamaktadır. Dolayısıyla sinemanın yeni karakterlere, yeni 

hikâyelere, farklı yollara başvurma zorunluluğu yoktur. Romanın orijinali neyse ona 

uyabilme imkânı daha fazladır. Fakat televizyonda dönem dizisi ya da güncele uyarlama 

yapılıyor olması, reyting kaygısı, zamanlama problemi, seyirci baskısı, sosyal medya 

etkisi gibi birçok parametre vardır. Konuyla ilgili, dizinin 2013 yapımının senaristliğini 

üstlenen Hayriye Ersöz hanımefendi ile yaptığımız röportajımızda kendisi de 

televizyona iş yaparken bahsi geçen bütün parametrelerin düşünülmesi gerektiğini 

söylemiştir: 

Sinema uyarlamalarının, eserin sadece öz cümlesine değil sağım sürecine de 

sadakat göstermesi daha çok mümkün oluyor. Ancak her bir bölümü 130-175 

dakikayı bulan ve devamlılığı reyting ölçümlerine bağlı TV dizileri için 

hazırlanan uyarlama yapımlar, eserin “temel cümlesi” üzerinde dönmek zorunda 

kalıyor. Kaldı ki eserin geçtiği zamana ait bir dönem dizisi yapmıyor, hikâyeyi 

güncel üzerine kuruyorsanız eserin –yaşadığınız çağda karşılığı kalmayan ama 

eserde lokomotif görevi gören- birçok dinamiğinden de faydalanmanız pek 

mümkün değildir. 

Bu durumda eseri “uyarlama” kavramına yaklaştıran en önemli verinin etrafında 

dönmek gerekiyor: Duygu! Benim için yaşadığım çağdan çok önce yazılmış bir 

eseri, güncele “uyarlayarak” televizyon için “izlenir” kılmak, onun temel cümlesi 

ve duygusuna “yaklaşmakla” mümkün oldu diyebilirim (Ek 1). 

Tüm bu sebeplerden dolayı izleyicinin karşısına iki farklı uyarlama çıkmaktadır. Her iki 

yapımın da romana bakışı farklı olduğundan farklı göstergeler kullanılmıştır ya da aynı 

konu farklı göstergelerle anlamlandırılmıştır. Örneğin, aşağıdaki resimlerde gösterildiği 

üzere karakterlerin dış görünüşleri her iki uyarlamada da farklıdır: 
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             Şekil 3.3: 1990 yapımında Şinasi ve Neriman karakterleri 

 

 

       Şekil 3.4: 2013 yapımında Şinasi ve Neriman karakterleri 

 

TRT yapımı uyarlamada vakıa zamanı romandaki gibidir. Dolayısıyla karakterlerin dış 

görünüşleri romanın vakıa zamanına uygun olacak şekildedir. Döneme uygun olarak bir 

genç kız ya da bir genç adam nasıl giyinmeliyse o şekilde aktarılmaya çalışılmıştır. 

Tabii ki Neriman, içinde bulunduğu hayattan rahatsızlık duyduğu ve Batılı gibi olmaya 

gayret gösterdiği için giyim tarzı dönemin Fatih semtindeki genç kızların giyiminden 

daha farklıdır. 

2013 yılı uyarlamasında ise vakıa zamanı dizinin yayınlandığı yıllar olduğu için 

karakterlerin dış görünüşleri de ona göre tercih edilmiştir. Dönemin Fatih’i için 

gösterişten uzak daha sade bir giyim tarzı tercih edilmiştir. 
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            Şekil 3.5: 1990 yapımında Macit karakteri 

 

 

      Şekil 3.6: 2013 yapımında Macit karakteri 

 

TRT uyarlamasında Macit karakterine verilen ehemmiyet romandakiyle aynıdır. 

Romanda, Macit karakteri çok uzun uzadıya anlatılmamıştır. Sadece zengin, iyi giyimli, 

temiz, bakımlı, keman çalan bir Harbiye beyefendisi olarak tasvir edilmiştir. Dizide ise 

bu özelliklerin yanı sıra Macit, zengin kadınlarla gönül eğlendirip onların paralarını 

yiyen bir adam olarak gösterilmiştir. 

2013 uyarlamasında ise Macit, yurt dışında eğitim almış, zarif, iyi giyimli, etrafındaki 

zengin hayatın birbirine benzettiği insanlardan farklı bir gençtir. Babasının Arcaoğlu 

Tekstil Şirketi’nin varisidir. Romanın aksine dizide Macit daha merkezdedir. Bununla 

beraber Macit’i Darülelhan’da bir öğrenci olarak değil de büyük bir şirketin varisi 

olarak göstermesinin nedenini Hayriye Ersöz, zamanın değişmesiyle insanların parayı 

kazanma ve harcama biçimlerinin de değişmesiyle açıklamaktadır. 
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Romanda okuyucunun Neriman’ın gözünden gördüğü Fatih, eski, yıkık dökük, 

köhnemiş, asrî olmayan bir semttir. Bugünkü Taksim, Beyoğlu olarak 

nitelendirebileceğimiz Harbiye ise Batı şehirleri gibi, ışıklı, temiz, asrî olarak tasvir 

edilmiştir. Romanda, Neriman’ın bu iki semt ile ilgili düşünceleri “Kâbil’le New York 

arasındaki farkların çoğuna İstanbul’un iki semti arasında kolayca tesadüf edilir (Safa, 

2016, s.32).” cümlesiyle aktarılmıştır. Dolayısıyla dizide de bu iki semt dönemin 

şartlarına da paralel olarak bu şekilde gösterilmeye çalışılmıştır. 1990 yılında bu dizinin 

çekildiği sıralarda Fatih ve Harbiye arasında hayat tarzı olarak bir farklılık söz konusu 

olduğundan iki ayrı semt olarak izleyiciye aktarmak 2013 yılına nispetle kolay 

olmalıdır. 

Şekil 3.7: TRT yapımında Fatih ve Harbiye olarak tasvir edilen Beyoğlu’nun genel görünümü 

 

Yayıncısının, “Fatih-Harbiye bir tezin, bir teşhisin romanıdır. Tanzimat’tan kopup 

gelen, Millî Mücadele Devri’nde ve sonraki yıllarda alevlenen batılılaşma hareketlerinin 

Türk tipinde ve cemiyetindeki etkilerini incelemektedir.” cümleleriyle tarif ettiği 

romanda (Safa, 2016, s.8) en önemli göstergelerden biri Tanpınar’ın (1995) ifadesiyle 

“şark ve garp meselesini belki en had noktası olan (s.122)” musikidir. Zira roman, 

gazetelerde sıklıkla alaturka ve alafranga tartışmalarının yaşandığı, Türk musikisinin 

radyolarda çalmasının yasaklandığı, Darülelhan’ın Türk musikisi kısmının 

kaldırılmasına zemin hazırlayan bir ortamda yazılmıştır (Ayvazoğlu, 2008). Dolayısıyla 

romanda sıklıkla enstrümanlara atıfta bulunulup, musiki tartışmaları yapılmaktadır. 

Romanın 1990 yılı yapımında da bu göstergeye gerekli ehemmiyet verilip aynıyla 

aktarılmaya çalışılmıştır. Fakat 2013 yılı yapımında dizinin başında Neriman’ın 
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Darülelhan’ı (yeni adıyla konservatuarı) bırakmak istediğini ifade etmesi dışında 

neredeyse konuyla alakalı hiçbir atıf yoktur. Bunun sebebi, uyarlamanın güncel bir 

uyarlama olmasıdır. Zira günümüz insanları arasında böyle bir ayrım artık yoktur. Hatta 

çoğu pop şarkıcısı Alaturka Müzik, Halk Müziği ya da Arabesk Müzik dalından eserleri 

düzenleyip yorumlamaktadırlar. Dolayısıyla bu uyarlamada senaristin romandaki bu 

musiki meselesini anlatmasına ortam kalmamıştır. 

Bunun yanı sıra romanda, Neriman’ın Harbiye’de bir ıtriyat dükkanındayken kendi 

mahallesindeki ıtriyat dükkanlarıyla burayı karşılaştırması sahnesi dizide belki de özet 

cümlelerden biri olarak seyirciye sunulmaktadır: Neriman ile Şinasi bir ıtriyat 

dükkanının camekanından bakarlar. Yanlarında camekana bakan iki genç kız daha 

vardır. Satıcı dışarı çıkar ve bin bir sözle o iki genç kızı içeriye girmeye ikna eder. 

Bunun üzerine Şinasi: “Bu camekanlar kim bilir kaç Türk kızını baştan çıkarttı ve 

çıkartacak.” der. Bu cümle aslında Şinasi’nin, son zamanlarda fikirleri değişen 

Neriman’ın da bu şekilcilikten ibaret batılılaşma hevesine kapılacağından duyduğu 

korkunun da ifadesidir. 

Şekil 3.8: Neriman ve Şinasi bir ıtriyat dükkânı önünde konuşurken 

 

Nitekim Neriman, daha dizinin başında, romanda da anlatıldığı gibi Macit’in kendisini 

davet ettiği bir baloya gider. Orada Batı’nın “ışıklı” hayatını tecrübe eder ve yaşamak 

istediği hayatın o olduğunu düşünür. 
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Şekil 3.9: Harbiye balolarının ortamının göstergesi olarak serpantin 

 

Gece geç vakitte eve döndüğünde babasıyla karşılaşır. Fakat hiç konuşmadan odasına 

gider. Bu sırada saçlarından balodan kalma konfeti ve serpantinler dökülür. Bu renkli, 

parlak kâğıt parçaları Harbiye balolarının ışıklı ortamının göstergesi olarak okuyucuya 

ve daha sonra da izleyiciye sunulmuştur (Şekil 3.9). 

Yine romandaki önemli göstergelerden biri olan kedi ve köpek mukayesesi dizide de 

aynı göstergeyle verilmiştir: 

 

    Şekil 3.10: Neriman’ın evindeki kedi ve Neriman’ın dayısının evindeki köpek 

 

Neriman için şarklılar kediye, garplılar köpeğe benzemektedir: 

“Kedi yer, içer, yatar, uyur, doğurur; hayatı hep minder üstünde ve rüya içinde 

geçer; gözleri bazı uyanıkken bile rüya görmüş gibidir; lapacı, tenbel ve 
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hayalperest mahluk, çalışmayı hiç sevmez. Köpek diri, çevik, atılgandır. İşe 

yarar; birçok işlere yarar. Uyurken bile uyanıktır. En küçük sesleri bile duyar, 

sıçrar, bağırır (Safa,2016, s.48).” 

Neriman’ın yaşadığı mahallede ve kendi evinde de insanlar sıklıkla kedi beslemektedir. 

Fakat Neriman, dayısının kızlarını görmek için evlerine gittiğinde seyirci, kızın 

kucağında bir köpek görür. Çünkü Neriman’ın dayısı, zengin ve batılıdır. 2013 

uyarlamasında böyle bir ayrıma hiç gidilmemiştir. Çünkü dönemimizin insanlarının 

hayata bakışları romanın vakıa zamanından da TRT yapımının çekildiği 1990 yılından 

da farklıdır. 

Örneğin, 2013 uyarlamasında Neriman ve Macit’in yaşam tarzlarının farkını anlatmak 

için gösterge olarak Fatih ve Harbiye seçilmemiş, bunun yerine sadece yaşadıkları 

evlerin, ortamlarının gösterilmesi tercih edilmiştir (Şekil 3.11). 

Şekil 3.11: Neriman’ın ve Macit’in yaşadığı yerler 

 

Bunun nedeni, 2000’li yıllar Türkiye’sinde artık batı ve doğu algısının değişmiş 

olmasındandır. Öyle ki Fatih semti ve Harbiye olarak anlatılan Beyoğlu arasındaki 

kitapta bahsi geçen büyük fark ortadan kalkmıştır. Bugün ne Fatih’i doğulu ne de 

Beyoğlu’nu batılı olarak adlandırmak mümkün değildir. Romandaki belki de en önemli 

göstergelerden olan ve 1990 yılı yapımında da var olan, Neriman’ın Fatih ve Harbiye 

arasında gidiş gelişleriyle aslında onun şahsında Türk milletinin durumunu ifade eden o 

meşhur Fatih-Harbiye tramvayı (Şekil 3.12) bile artık o hatta çalışmamaktadır. 
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Şekil 3.12: Fatih-Harbiye tramvayı 

 

Oysa ki romanda bu tramvay başlarda “Neriman’da bütün arzuları şiddetle uyandıran 

bir münebbih (Safa, 2016, s.31)” olarak tanımlanmakta, romanın sonunda ise Neriman’ı 

Fatih’e götürmekte, yani Batı’dan vazgeçip Doğu’yu seçmesini sembolize etmektedir ve 

bu yönüyle de aslında romanın sebeb-i telifini ifade etmektedir. 

Bununla birlikte Fatih semti ve Beyoğlu semtleri artık doğu ve batı algısında romandaki 

anlayışta olmadıklarından dizinin çekim mekânları olarak bu semtler kullanılmamıştır. 

Tabii ki günümüzde de yaşam tarzı olarak farklılıklar muhakkak vardır, fakat bu farklar 

tüm bir semt bazında değil kişiler bazındadır. 

Hal böyle olunca, 2013 yılı yapımında senaryoya hayat tarzı farklılıklarıyla ilgili başka 

eklemeler yapılmıştır. 

Örneğin, romandaki “batılı” dünyanın insanları yerine günümüzün “modern” dünya 

insanları ve onların hayatları gösterilmiştir. Neriman’ın dayısının kızı olan ve dizinin 

kötü karakteri olarak tanımlayabileceğimiz Pelin üzerinden modern insanın ruhi 

bunalımları aktarılmıştır. Pelin, Macit’in çocukluk arkadaşıdır ve ona uzun zamandır 

saplantılı bir şekilde aşıktır. Fakat Pelin, Neriman’ın aksine şiire, müziğe, duyguya uzak 

daha çok aklıyla hareket eden hırslı bir kadındır. Macit’in kendisini değil de Neriman’ı 

tercih etmesini kaldıramamış intihara kalkışmıştır (Şekil 3.13). 

 

 

 

 

Şekil 3.13: Pelin’in intihar sahnesi 
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Bunun karşısında, romanda olmayıp diziye eklenen bir karakter olan Aslı üzerinden 

günümüzün çok önemli bir meselesi olan kadın istismarına atıfta bulunulmuştur. Aslı, 

Şinasi’nin küçük kardeşidir ve kendi mahallelerinden arkadaşlık ettiği bir genç 

tarafından tecavüze uğramıştır. Fakat annesi ve abisine tecavüze uğradığını 

söyleyememiştir. Çünkü ne annesi ne de abisi kendisini anlayacak durumda değildir. 

Onlar için önemli olan Aslı’nın bu gençle bir an önce evlendirilmesidir. Dizinin ilk 

bölümünde Aslı’nın annesinin zorla biriyle birlikte olup olmadığını kontrol ettirdiği 

sahne gerçekten büyük bir dramdır ve aslında ülkemizin bazı yerlerinde hala daha 

yaşanmakta olan bir Türkiye gerçeğidir (Şekil 3.14). 

Şekil 3.14: Aslı’ya zorla bekaret testi yaptırılması 

 

Bu sahnede olanı biteni büyük bir dehşetle izleyen ve engel olmaya çalışan Neriman, 

arkadaşı Fahriye’ye Aslı’ya ne yaptıklarını sorduğunda Fahriye’nin “namuslu mu değil 

mi ona bakıyorlar” cevabını vermesi, günümüzde de birçok genç kızın yaşamak zorunda 

bırakıldığı hayatın özetidir. Nitekim bir sonraki bölümde, kendisine hiçbir şey 

sormadıkları Aslı, zorla tecavüzcüsüyle evlendirilmiştir. Evlendiği ve “namusunu 
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kurtardığı” için evden çıkarken beline kırmızı kuşak bağlanmış ve öyle gelin edilmiştir 

(Şekil 3.15). 

Şekil 3.15: Aslı’nın kırmızı kuşakla gelin edilişi 

 

Dizinin devamında senarist, Aslı’nın dramını anlatmaya devam etmiştir. Fakat sonlara 

doğru Aslı, ailesinin desteğini de arkasına alarak Emre’yi terk etmiştir. Olayların bu 

şekilde gelişmesiyle ilgili olarak böyle bir zulme maruz kalan tüm genç kızlara örnek 

olması adına tercih edildiği söylenebilir. 

Romanda olmayan böyle bir karakterin eklenmesi ve özellikle onun hikâyesi romanın 

sebeb-i telifiyle ters düşmektedir. Fakat senaristin kendi ifadesiyle, 

“Bugünün insanına, dünün insanın yaşam biçimini, tercihlerini inandırmak 

fazlasıyla zorlama kalabilir. Bir dönem dizisi olmadığı sürece günümüzde geçen 

kitap uyarlamaları için en doğru kavram “esinlenme” olacaktır.  Fatih-Harbiye 

romanının televizyon çalışması uyarlamadan ziyade bu kavramı daha çok 

karşılıyor: Esinlenme (Ek 1).” 

Senarist, yaptığı çalışmayı bir esinlenme olarak nitelendirdiği için romanla bir 

önceki uyarlama kadar birebir bir uyum beklemek mümkün değildir. Senarist, 

romanın temel cümlesini ve ana karakterlerini alıp bunlar üzerinden yeni bir 

hikâye yazmıştır. Dizinin ilk afişinde de “aşk bildiğini mi seçer, yoksa merak 

ettiğini mi?” ifadesinin kullanılması da senaristin niyetinin göstergesidir (Şekil 

3.16). 

 

 

        Şekil 3.16: 2013 yapımı Fatih-Harbiye dizisinin ilk afişi 
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Nitekim dizinin finalinde, Neriman Şinasi’yi değil de Macit’i seçmiştir (Şekil 3.17). 

Şekil 3.17: 2013 yapımı uyarlamanın final sahnesi 

 

Dizinin final sahnesi, Neriman ve Macit’in nikahıdır. Senarist yazdığı bu finalle ilgili 

olarak “Ben tercihi Neriman’a bıraktım. Birbirimizin elinden tuttuk. Senaryoda vücut 

bulan Neriman’ın hikâyesi Şinasi ile başlasa bile Macit’le bitmek zorundaydı.” demiştir 

(Ek 1). 

Dizinin finalinin romandan farklı yapılmasının bir diğer nedenini, seyirci baskısı ya da 

sosyal medya etkisi olarak değerlendirmek de mümkündür. Son yıllarda ülkemizdeki 

sosyal medya kullanımının artışı ile birlikte televizyonda da buna dönük düzenlemelere 

gidilmiştir. Örneğin, televizyon dizileri her bölümde ekranın altına o bölümle ilgili 

anahtar bir kelimeyi ihtiva eden “hashtag” ler eklemektedirler. Bu sayede Twitter 

üzerinden birçok seyirci diziyle ilgili yorumlar yapmaktadırlar. Fatih-Harbiye’nin 2013 

yapımının yayınlanmasıyla birlikte sosyal medya üzerinden, Neriman’ı Şinasi’ye 

yakıştıran ve Macit’e yakıştıran iki grup oluşmuştur. Bir grup, eğer Neriman Şinasi’yi 

seçmezse romana büyük haksızlık yapılacağını savunmuş bir diğer grupsa Neriman ve 



 54  

Macit karakterlerini oynayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ikilisinin birbirlerine 

çok yakıştıklarını, dolayısıyla mutlaka dizide onların evlendirilmesini istemiştir. Bu 

durum senaristi de iki ateş arasında bırakmış ve zaman zaman Neriman’a sorular 

sordurarak finale dair cevaplar aramıştır. Neticede hem kendisi hem de izleyici 

Neriman’ın aşkına inandığı için dizinin sonunu bu şekilde yazmıştır. Zira kendisi okura 

değil izleyiciye yazdığı için böyle bir son tercih ettiğini ifade etmektedir (Ek 1). 

3.1.4.1. Fatih-Harbiye Dizi Uyarlamalarının Medyaya Yansımaları
19

 

 
İki kez televizyona uyarlanan Fatih-Harbiye’nin 1990 yılında yapılan TRT uyarlaması 

döneminin şartlarından ötürü medyada çok fazla yer almamıştır. Daha sonraki 

zamanlarda da televizyonda tekrar yayınlanmayışından ve TRT’nin arşiv sitesinde de 

bulunmayışından ötürü sadece meraklısının bildiği bir yapım olmaktan ileri 

gidememiştir. 

Dizinin 2013 yılında yapılan uyarlaması ise yayınlandığı dönemde medyada büyük ilgi 

görmüştür. Bir taraf diziyi, romana ihanetle suçlarken diğer taraf uyarlamayı çok 

başarılı bulmuştur. Özellikle son dönemde seyirci, bir yandan diziyi izlerken diğer 

yandan dizinin diğer takipçileriyle sosyal medya üzerinden etkileşim kurma fırsatını 

bulmaktadır. Bu yolla sosyal medyada, dizilerdeki karakterler izleyiciler tarafından 

değerlendirmelere tabi tutulmakta, dizide çok beğenilen çiftler adına hayran sayfaları 

açılıp bu sayfalar üzerinden diziyle ve karakterlerle ilgili paylaşımlar yapılmaktadır. 

Fatih-Harbiye dizisi de yayınlandığı yıllarda dizinin takipçileri sosyal medyada, 

Neriman-Macit ve Neriman-Şinasi taraftarları olarak ayrılmıştır. Dizi, özellikle bu iki 

grup tarafından romandan bağımsız değerlendirilmiştir. O dönemde sosyal medyada bu 

çiftlerle ilgili yazılanlardan bazıları şunlardır:
20

 

“Şinasi, Neriman’ın peşini bıraksın. O gitsin Rüya’yla olsun. Biz 

Neriman’ı Macit’le görmek istiyoruz. Bu olmazsa diziyi izlemenin 

tadı kalmaz.” 

“Neriman Macitnen mutlu olmaz. Neriman Şinasi evlensin noolur!” 

“Bizler ‘NERMAC’cılar olarak Macit’in Pelin’den hemen 

ayrılmasını istiyoruz. Neriman, Şinasi’yi sevmiyo onu küçümsüyo. 

İkisinin evlenmesine kesinlikle karşıyız. Neriman da artık dik dik 

                                                      
19

 Yaptığımız araştırmalar, Fatih-Harbiye uyarlamalarının basılı medyada bir karşılık bulamadığını 

göstermektedir.  
20

 Sosyal medyadan aldığımız bu ifadeler, kullanıcıların kendi ifadeleridir. Dolayısıyla yazımda yapılan 

hatalar tarafımızdan kaynaklanmamaktadır.  
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bakıp Macit’i üzmesin. Onlarınki gerçek aşk. Faiz aradan 

çekilsin.”
21

 

 

Seyircilerin bu tutumu ve dizi ile roman arasında benzerliğin az oluşu basında 

eleştirilere neden olmuştur. Bu dönemde, internet haber sitelerinden birinde çıkan bir 

yazının ilgili bölümleri buna örnek olarak gösterilebilir: 

Bir dizi yaratmak için, romanları uyduruk hale getirmemek 

gerektiği konusunu her uyarlama için tekrarlamaktan dilimde tüy 

bitti. 

Uzat uzatabildiğin kadar mantığı sürekli devreye sokulduğundan, 

aynı cümleleri evir çevir her bölümde kullanarak, zahmete 

girmeden yaratılan benzer sahnelerden bıktık usandık artık. 

Bu tekrar tekrar saptamalarla ortaya koyduğumuz uyarlama dizi 

düşkünlüğünün izleyiciyi bunaltmanın dışında pek çok yan etkisi de 

mevcut. Senaristlerin yaratıcılığını köreltmesi, edebiyat eserlerinin 

orijinallerinin zedelenmesi, büyük umutlarla yola çıkılıp 

başarısızlıkla ters yüz olunması bunlardan birkaçı. 

En önemlisi de bunların gerçek konularını ve finallerini bilme 

ihtiyacı hissetmeyen, böylesi abuk sabuk ilavelerle uzatılan 

öykülere kapılarak edebiyatımızın güzelim örneklerini dizi 

mantığıyla algılayan gençlerimizin, konunun özünü bırakıp her 

dizide karakter çiftleştirmenin peşine takılması! Hem de futbol 

takımı tutar gibi körü körüne. 

Dizilerin belli kalıplar çerçevesinde uyarlanması neticesinde 

romanın işaret ettiği ana fikri gözden kaçırarak, sadece içeriklerdeki 

ilişkiler yumağına odaklanıp kendi yarattıkları çiftlerin savunucusu 

olan fanlar, öykünün seçtikleri kahramanların birlikteliğiyle 

gelişmesini ve mutlu sona ulaşmasını istiyorlar. Eserin asıl sahibi 

sanki böyle bir şeyi düşünememiş gibi.
22

 

 

Bu fikrin karşısında, dizinin ilk bölümlerinin yayınlandığı sıralarda, basında, romanın 

güncele uyarlanmasından memnun olan ve yeni bir şeylerin söylenmesinden yana olan 

yazılar da çıkmıştır. Milliyet Gazetesi’nin internet sitesinde 01.09.2013 tarihli bir yazıda 

konuyla ilgili şöyle denmektedir: 

Dün Fox TV'de romandan uyarlanan, aynı adlı bir dizi başladı. 

Dizinin bir dönem dizisi olmadığını, bugünün İstanbul'unda 

geçtiğini öğrenince çok heyecanlandım doğrusu. Aslında 

edebiyattan beklediğim çıkışı, 2000'li yılların Fatih-Harbiye 

çatışmasını anlatmayı, bir TV dizisi yapabilir mi acaba diye 

heyecanım. Evet kültürel anlamda hala bir Fatih-Harbiye ayrışması 

var. Ama bu iki kültür, romanın yazıldığı tarihlerdeki kadar kesin 

çizgilerle ayrılmıyor artık. Birbirlerine giderek daha çok 

                                                      
21

 http://www.medyafaresi.com/kose-yazisi/fatih-harbiye-bu-hallere-mi-dusecekti/242154 
22

 http://www.medyafaresi.com/kose-yazisi/fatih-harbiye-bu-hallere-mi-dusecekti/242154  
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yaklaşıyorlar; yaklaştıkça karşılıklı öfkeleri de artıyor. Dahası 

Fatih'in içinde bir Harbiye, Harbiye'nin içinde bir Fatih var. Kendi 

içlerinde de farklı katmanlara ayrılıyorlar. Fatih'in Nerimanları 

Safa'nın romanındaki kadar aciz değil; öte yandan Harbiye'nin 

kadınlarının da salt gösteriş budalası, satıhta kadınlar olduğu 

söylenemez. 

Bugünün Fatih-Harbiye'sini enine boyuna incelemek gerek. Bu 

anlamda diziden beklentim büyük. Öte yandan keşke bir yazar da 

çıkıp, edebiyatın olanaklarıyla yapsa bunu. Bizim bugünkü Fatih 

Harbiye sosyolojisini anlamaya çok çok ihtiyacımız var.
23

 

 

Örneklerden de görüldüğü üzere, Fatih-Harbiye uyarlamasına karşı izleyicilerin 

tutumları, aslında uyarlama kavramından ve uyarlama dizilerden ne anlayıp ne 

bekledikleriyle ilgilidir. Uyarlamanın birebir yapılmasından yana olan seyircinin 

karşısında serbest bir uyarlama olduğunda bu durum seyircinin, romanın ruhunun 

zedelendiğini düşünmesine sebep olacaktır. Yine aynı şekilde, ekranda serbest uyarlama 

görmek isteyen bir izleyici birebir metinden aktarma bir uyarlama ile karşılaştığında, o 

yapımı günceli yakalayamamakla suçlayacaktır. 

Son dönemlerde televizyon dizilerinde uyarlama yapımların çoğalmasıyla birlikte 

uyarlaması yapılan romanlara ilgi artmıştır. İnsanlar diziye uyarlanan romanı ya 

romanın aslını merak ederek ya da günceli yakalamak gibi amaçlarla alıp okumaya 

başlamışlardır. Bu durum romanların, uyarlamalarının yapıldığı dönemdeki baskı 

sayılarında artışa neden olmuştur. 

Peyami Safa külliyatının baskısını yapan yayınevi olan Ötüken Neşriyat’tan
24

 alınan 

verilere göre Fatih-Harbiye’nin 2013 yılında uyarlamasının yapılmasıyla romanın o yıl 

içindeki baskı sayısında büyük bir artış gözlenmiştir. Ötüken Neşriyat’tan alınan 

aşağıdaki tabloda Peyami Safa’nın bazı romanlarının 2010-2015 yılları arası satış 

sayıları gösterilmiştir: 

  

                                                      
23

http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/filiz-aygunduz/fatih-ve-harbiye-nin-bugununu-anlamak-1757434/  
24

 Dizinin ilk uyarlamasının yapıldığı 1990 yılında da Peyami Safa külliyatı Ötüken Neşriyat tarafından 

basılmaktaydı. Fakat Ötüken Neşriyat’ta 1990 yılı baskı sayılarına ait veriler bulunmamaktadır. Bu 

sebeple romanın 2010-2015 yıları arası baskı sayıları istenmiştir. 
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Tablo 4: 2010-2015 yılları arasında Peyami Safa’nın bazı romanlarının satış sayıları 

Peyami Safa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dokuzuncu Hariciye 

Koğuşu 

46.711 61.175 52.869 62.832 57.282 37.509 

Fatih-Harbiye 35.568 45.764 38.013 83.247 63.855 41.449 

Yalnızız 5.589 6.598 6.443 8.076 7.259 3.582 

Sözde Kızlar 5.200 5.139 3.735 5.425 4.628 2.941 

Matmazel 

Noraliya’nın Koltuğu 

3.061 2.826 2.513 3.929 4.479 2.452 

Bir  

Tereddüdün Romanı 

2.417 3.004 2.138 3.347 3.050 2.889 

Canan 1.969 5.815 1.393 2.156 1.490 2.203 

Atillâ 1.304 1.073 828 908 998 2.040 

Mahşer 1.049 1.432 1.108 1.868 1.068 1.763 

Biz İnsanlar 861 1.316 897 2.031 1.054 2.137 

Bir Akşamdı 766 1.068 519 1.138 803 1.061 

Şimşek 468 1.102 559 929 1.035 1.174 

Cumbadan Rumbaya 436 470 487 787 931 408 

Tablo 4’den görüleceği üzere, Peyami Safa’nın Fatih-Harbiye dışındaki romanlarının 

2012 ile 2013 yılları arasında satış sayılarında ciddi bir değişiklik söz konusu değilken 

Fatih-Harbiye romanına bakıldığında baskı sayısının, 2012 yılında 38.013 ve romanın 

uyarlamasının yapıldığı 2013 ise 83.247 olduğu görülmektedir. Bu oran, dizi 

izlendikten sonra romanın okuma oranının arttığının göstergesidir. 

3.1.5. Anket Çalışması 

 
Fatih-Harbiye uyarlamasında da görüldüğü üzere, roman okuyucularının ya da dizi 

ve/veya sinema seyircilerinin uyarlamalara bakışı farklılık göstermektedir. Konuyla 

ilgili olarak, romandan sinema ve televizyona yapılan uyarlamalar genelinde ve 

çalışmamızın örneklemini ihtiva eden Fatih-Harbiye uyarlamaları özelinde tarafımızca 

bir anket çalışması yapılmıştır. Bu çalışma ile, yaşları 14 ve üzeri olan izleyicilerin 

uyarlama ile ilgili fikirleri, uyarlama dizilere yaklaşımları, romanı mı yoksa uyarlamayı 

mı tercih ettikleri, romana sadakat meselesi ve Fatih-Harbiye uyarlamaları ile ilgili neler 

düşündükleri araştırılmıştır. Araştırmanın bulguları aşağıda verilmiştir: 

3.1.5.1.Çalışmaya katılanların demografik özellikleri 
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Çalışmaya ülkemizin yedi bölgesinden toplamda 569 kişi katılmıştır. Katılımcıların 

99’u (%17,4) Akdeniz Bölgesi’nden, 103’ü (%18,1) Doğu Anadolu Bölgesi’nden, 49’u 

(%8,6) Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden, 101’i (%17,8) İç Anadolu Bölgesi’nden, 

98’i (%17,2) Marmara Bölgesi’nden, 48’i (%8,4) Ege Bölgesi’nden, 71’i (%12,5) 

Karadeniz Bölgesi’ndendir. 

Katılımcıların bazı temel demografik özelikleri Tablo 5’de verilmektedir. 

Tablo 5: Katılımcıların demografik özellikleri (n=569) 

Demografik özelik f (Sıklık) % (yüzde) 

Cinsiyet 

   Kadın 

   Erkek 

   Yanıt vermeyen 

 

367 

200 

2 

 

64.5 

35.1 

0.4 

Yaş 

   14-18 

   19-25 

   26-40 

   41-60 

   60 – üzeri 

   Yanıt vermeyen 

 

263 

143 

96 

51 

15 

1 

 

46.2 

25.1 

16.9 

9 

2.6 

0.2 

Eğitim Durumu 

   Okur-yazar 

   İlkokul 

   Ortaokul 

   Lise 

   Üniversite ve üzeri 

   Yanıt vermeyen 

 

8 

35 

29 

315 

178 

4 

 

1.4 

6.2 

5.1 

55.4 

31.3 

0.7 

Tablo 5’den de görüleceği üzere, çalışmaya katılanların 367’si (%64.5) kadın, 200’ü 

(%35.1) erkektir. 2 katılımcı cinsiyet sorusuna yanıt vermemiştir. Katılımcıların yaş 

dağılımlarına bakıldığında, 263’i (%46.2) 14-18 yaş aralığında, 143’ü (%25.1) 19-25 

yaş aralığında, 96’sı (%16.9) 26-10 yaş aralığında, 51’i (%9) 41-60 yaş aralığında, 15’i 

(%2.6) ise 60 yaş ve üzerindedir. Bir katılımcı yaşını ifade etmemiştir.  Katılımcıların 

eğitim durumları incelendiğinde, 8’nin (%1.4) sadece okur-yazar olduğu, 35’inin (%6.2) 



 59  

sadece ilkokul mezunu olduğu, 29’unun (%5.1) sadece ortaokul mezunu olduğu, 

315’inin (%55.4) sadece lise mezunu olduğu, 178’inin (%31.3) üniversite ve üzeri 

eğitim aldığı görülmektedir. 4 katılımcı eğitim durumu sorusuna yanıt vermemiştir. 

3.1.5.2.Roman Okuma ve Uyarlama Dizileri/Filmleri Takip Etme Durumu 

 
Katılımcılara roman okuyup okumadıkları sorulduğunda, 403 katılımcı (%70.8) roman 

okuduğunu, 158 katılımcı (%27.8) ise roman okumadığını ifade etmiştir. 8 katılımcı bu 

soruya yanıt vermemiştir. Roman okuyan katılımcıların roman okuma sıklıkları ve 

yüzdeleri Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6: Roman okuma sıklığına ilişkin betimsel veriler 

Roman Okuma Sıklığı f % 

Hafta bir roman 74 18.4 

Ayda bir roman 149 37.0 

3 ayda bir roman 81 20.1 

4 ayda bir roman 29 7.2 

5 ayda bir roman 61 15.1 

Yanıt vermeyenler 9 2.2 

Katılımcıların 74’ü (%18.4) haftada bir roman, 149’u (%37) ayda bir roman, 81’i 

(%20.1) üç ayda bir roman, 29’u (%7.2) dört ayda bir roman, 61’i (%15.1) ise beş ayda 

bir roman okumaktadır. 9 katılımcı hangi sürede roman okuduğunu belirtmemiştir. 

Roman okuyanların cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyine göre dağılımları Tablo 7’de 

verilmiştir. 
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Tablo 7: Roman okuyanların cinsiyet, yaş ve eğitim durumuna göre dağılımı 

Demografik özelik f   

Cinsiyet 

   

   Kadın 

   Erkek 

   Yanıt vermeyen 

 

 

280 

121 

2 

 

Yaş 

 

   14-18 

   19-25 

   26-40 

   41-60 

   60 – üzeri 

   Yanıt vermeyen 

 

 

208 

111 

57 

22 

4 

1 

 

Eğitim Durumu 

 

   Okur-yazar 

   İlkokul 

   Ortaokul 

   Lise 

   Üniversite ve üzeri 

   Yanıt vermeyen 

 

 

1 

4 

6 

239 

150 

3 

 

 

Tablo 7’den de görüleceği üzere, roman okuyanların cinsiyete göre dağılımına 

bakıldığında 280’inin kadın 121’inin ise erkek olduğu görülmektedir. Roman 

okuyanların yaş dağılımına bakıldığında, 208 kişinin 14-28 yaş aralığında, 111 kişinin 

19-25 yaş aralığında, 57 kişinin 26-40 yaş aralığında, 22 kişinin 41-60 yaş aralığında, 4 

kişinin 60 ve üzeri yaş aralığında olduğu görülmektedir. Roman okuyanların eğitim 

durumu dağılımlarına bakıldığında ise 1 kişinin sadece okur-yazar, 4 kişinin ilkokul 

mezunu, 6 kişinin ortaokul mezunu, 239 kişinin lise mezunu olduğu, 150 kişinin 

üniversite ve üzeri mezunu olduğu görülmektedir. Bu bulgular, kadın, 14-18 yaş 

aralığında olan ve lise mezunu olan katılımcıların en fazla roman okuyan grupta olduğu 

anlamına gelmektedir. 

Katılımcıların 314’ü okudukları romanların televizyona/sinemaya uyarlandığını ifade 

etmişlerdir. Kendilerine okudukları hangi romanın televizyona/sinemaya uyarlandığı 

sorulduğunda, katılımcılardan 216’sı okuduğu romanın veya dizi/filmin adını 

belirtmemiştir. Geri kalanların belirtmiş olduğu romanlara bakıldığında hem yerli 

romanların hem de yabancı romanların tercih edildiği söylenebilir. Bazı katılımcılar, 
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okuduğu birden fazla romanın televizyona uyarlandığını belirtmişlerdir. 

Televizyona/sinemaya uyarlandığı ifade edilen romanlar şu şekildedir: 4N1K (n=2), 

Açlık oyunları (n=1) Aşk ve Gurur (n=1), Aşk-ı Memnu (n=20), Baba Evi (n=2), 

Çalıkuşu (n=24), Çanakkale (n=1), Don Kişot (n=1), Fatih Harbiye (n=20), Hanımın 

Çiftliği (n=1), Harry Potter (n=1), Huzur Sokağı (n=6), Kelebeğin Rüyası (n=1), 

Keloğlan (n=1), Kökler (n=1), Küçük Ağa (n=1), Labirent (n=1), Minyeli Abdullah 

(n=2), Rüzgar gibi Geçti (n=1), Sefiller (n=1), Sherlock Holmes (n=1), Sis (n=1), 

Uçurtma Avcısı (n=1), Yaprak Dökümü (n=14) ve Yılkı Atı (n=1). 

Katılımcılara sekiz adet uyarlama dizi ismi verilmiş ve bu dişilerden hangilerini 

izledikleri sorulmuştur. Bazı katılımcılar sadece bir diziyi izlediğini ifade ederken 

bazıları iki ve daha fazla diziyi izlediğini belirtmiştir. Katılımcıların izledikleri dizilerin 

oranları Tablo 8’de verilmektedir. 

Tablo 8: Katılımcıların izledikleri uyarlama diziler 

Dizi Adı Yayın Yılı Kaç kişinin izlediği (f) 

Çalıkuşu  2013-2014 222 

Baba Evi  1997-2011 69 

Yaprak Dökümü  2005-2010 326 

Aşk-ı Memnu  2008-2010 349 

Hanımın Çiftliği  2009-2011 191 

Behzat Ç. 2010-2013 143 

Huzur Sokağı 2012-2014 146 

Fatih-Harbiye 2013-2014 207 

Tablo 8’den de görüleceği üzere, televizyona uyarlanan romanlardan olan Çalıkuşu 222 

kişi tarafından, Baba Evi 69 kişi tarafından, Yaprak Dökümü 326 kişi tarafından, Aşkı-ı 

Memnu 349 kişi tarafından, Hanımın Çiftliği 191 kişi tarafından, Behzat Ç. 143 kişi 

tarafından, Huzur Sokağı 146 kişi tarafından, Fatih-Harbiye ise 207 kişi tarafından 

izlenmiştir. Bu uyarlamalardan en çok kişi tarafından izlenileni Aşk-ı Memnun iken en 

az kişi tarafından izleneni ise Baba Evidir. 

Katılımcılara bir romanın televizyon dizisi olarak uyarlanırken ekrana olduğu gibi mi 

yoksa birtakım değişiklikler yapılarak mı aktarılmalı sorusuna katılımcıların 277’si 

olduğu gibi (orijinal şekliyle) aktarılması gerektiğini, 264’ü romanın temasını 
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bozmamak kaydıyla küçük değişikliklerin yapılabileceğini ve 23’ü ise tamamen 

değiştirilebileceğini ifade etmişlerdir. 5 kişi bu soruyu yanıtsız bırakmıştır. 

3.1.5.3.Fatih-Harbiye Dizisi ile ilgili Farkındalık 

 
Katılımcıların 441’i Fatih-Harbiye ismini duyduğunu, 124’i ise bu ismi duymadığını 

ifade ederken 4 kişi bu isim ile ilgili hiçbir yanıt vermemiştir. Bu ismi nereden 

duydukları sorulduğunda, 102 kişi romandan ötürü duyduğunu, 100 kişi gazete, internet 

vb. yoluyla duyduğunu ve 232 kişi ise diziden ötürü duyduğunu ifade ederken 9 kişi bu 

soruya yanıt vermemiştir.  Katılımcıların sadece 131’i Fatih-Harbiye romanını 

okuduğunu 418 kişi ise bu romanı okumadığını ifade ederken 21 kişi bu soruya yanıt 

vermemiştir. 

Fatih-Harbiye romanının TRT ve/veya SHOW TV uyarlamasını izlediğini ifade 

edenlerin sayısı 304, izlemeyenlerin sayısı ise 241 kişidir. 24 kişi ise bu filmi izleyip 

izlemediklerini belirtmemişlerdir. Bu uyarlamayı izleyenlerin 20’si diziyi TRT’de, 62’si 

ise diziyi SHOW TV’de izlediğini ifade ederken 156 kişi bu diziyi hangi kanalda 

izlediğini belirtmemiştir. 

Diziyi izleyenlerin 60’ı dizinin tüm bölümlerini izlediğini, 91’i birçok bölümünü 

izlediğini, 143’ü ise birkaç bölümünü izlediğini ifade etmiştir. 10 kişi diziyi hangi 

süreyle izlediğini belirtmemişlerdir. 

Diziyi izleyenlerin 182’si Fatih-Harbiye romanının dizi uyarlamasını beğendiğini, 111’i 

ise beğenmediğini belirtmiştir. Katılımcılara, Fatih-Harbiye romanı ile dizi uyarlaması 

arasında benzerliğin olup olmadığı sorulduğunda, soruya yanıt verenlerin 141’i romanı 

bilmediğini, 82’si romanın daha güzel olduğunu, 53’ü dizi uyarlamasının daha iyi 

olduğunu, 13’ü ise dizi ile roman arasında benzerliğin olmadığını düşündüklerini ifade 

etmişlerdir. 

Katılımcılara, uyarlama dizisini/filmini izledikten sonra uyarlanan romanlardan 

herhangi birini alıp almadıkları sorulduğunda, 454 kişi almadığını, 155 kişi ise 

uyarlaması yapılan romanı aldığını belirtmiştir. Yanıtlar incelendiğinde, Keşanlı Ali 

Destanı (n=1), Aşk-ı Memnu (n=16), Baba Evi (n=2), Behzat Ç. (n=5), Çalıkuşu 

(n=11), Hanımın Çiftliği (n=2), Hobit (n=1), Huzur Sokağı (n=7), ve Yaprak Dökümü 

(n=5) romanlarının alındığı görülmüştür. 65 kişi ise uyarlaması yapılan romanı aldığını 

belirttiği halde romanın adını belirtmemiştir. 



 63  

Katılımcılara, uyarlama dizisini izledikleri romanı alma fikrinin nedeni ile ilgili sorulan 

soruya verdikleri cevapların dağılımı Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9: Uyarlama dizisi izledikten sonra izlenen romanı alma gerekçeleri 

Romanın alma gerekçesi Yanıtlar(f) 

 

Romanın asıl metnini merak ettim 

 

59 

Dizi/film ile roman arasındaki farkı merak 

ettim 

36 

Romanın sonunu merak ettim 14 

Günceli yakalamak için roman aldım 10 

Tablo 9’dan da görüleceği üzere, uyarlama dizisini/filmini izledikten sonra romanı alan 

katılımcılardan 59’u romanın asıl metinini merak ettiği için, 36’sı dizi ile roman 

arasındaki farkı merak ettikleri için, 14’ü romanın sonunu merak ettikleri için ve 10’u 

günceli yakalamak için romanı aldığını belirtmiştir. 

Sonuç olarak, bu anket çalışmasından anlaşılabileceği üzere, ülkemizde uyarlama dizi 

ve/veya filmlere olan ilgili yüksektir. Çalışmamıza katılan bireylerin özellikle son 

dönemlerde yapılan uyarlama dizi ve/veya filmleri izlemiş ve romanlarını okumuş 

olmaları dikkat çekicidir. Bu durum, uyarlamaların televizyon ve sinema açısından 

değerinin ifadesidir. 

Özellikle televizyon dizilerinde ciddi oranda artış yaşandığı bu dönemde uyarlamaların 

tercih ediliyor olması önemlidir. Katılımcılara, bir romanın televizyon dizisi olarak 

uyarlanırken ekrana olduğu gibi mi yoksa birtakım değişiklikler yapılarak mı 

aktarılmalı sorusuna verdiği cevaplarda, orijinali ile aktarılması gerektiğini düşünen ve 

romanın temasını bozmamak kaydıyla küçük değişikliklerin yapılabileceğini ifade eden 

katılımcıların oranlarının yakın oluşu dikkat çekicidir. 

Katılımcıların 277’si orijinali ile aktarılmalı derken 264’ü ana temaya sadık kalınması 

şartıyla değişiklikler yapılmalı demiştir. Katılımcıların sadece 23’ü tamamen 

değiştirilebileceğini ifade etmişlerdir. Bu oranlara bakıldığında, uyarlama dizilerin 

izleyici kitlesinin neredeyse yarısının diziden, romanın orijinaline sadakat bekledikleri 

diğer yarısının da ana temaya sadakat kaydıyla dizide değişiklikler yapılmasını 

beklediği sonucuna varılmaktadır. Bu sonuçlar, tez çalışmamızın örneklemini ihtiva 
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eden iki Fatih-Harbiye uyarlamasının da izleyici beklentisine paralel olarak doğru yerde 

durduğunu ifade etmektedir. 

Anket çalışmasından da görülebileceği üzere, Fatih-Harbiye uyarlamalarına ilgi 

yüksektir. Fatih-Harbiye dizi uyarlamaları anket çalışmamıza katılanların yarısına 

yakını tarafından izlenmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu -yaş aralıklarına da 

paralel olarak- Show TV’de yayınlanan 2013 yapımı diziyi izlemişlerdir. Uyarlamaları 

izleyenler arasında romanın daha iyi olduğu kanaatinde olanların sayısı yüksektir. Bu 

durum da 2013 yapımı Fatih-Harbiye’nin senaristi Hayriye Ersöz hanımefendinin 

aldığını ifade ettiği bazı tepkilerle uyuşmaktadır. Hayriye Hanım bir grup izleyicinin 

dizinin romanla hiç ilgisi olmadığını kendisini eseri berbat etmekle suçladığını ifade 

etmiştir (Ek 1). Bu durum, aslında izleyicinin diziden ne beklediğiyle ilgilidir. 

Anketimize katılanların 277’sinin, uyarlama dizilerde romanların orijinali ile 

aktarılmaları gerektiğini ifade etmeleri bunu doğrulamaktadır. İzleyici, romanın 

orijinalini ekranda görmeyi beklediği için farklı bir hikâyeyle karşılaştığında dizi ne 

kadar başarılı olursa olsun beğenmeyecektir. Uyarlamanın daha iyi olduğunu düşünen 

ya da roman ve uyarlama arasında herhangi bir bağ kuramayan katılımcıların bu 

yorumlarının temelinde de yine aynı beklentiler yatmaktadır. Romanın ana temasına 

sadakat şartıyla birtakım değişiklikler yapılmasından taraf olan katılımcıların 

uyarlamayı romandan daha iyi bulmaları ya da uyarlamada romanın tümden 

değiştirilebileceğini ifade eden katılımcıların roman ve dizi arasında benzerlik 

kuramamaları doğaldır. 

Bunun yanı sıra katılımcıların Fatih-Harbiye uyarlamalarına yaklaşımlarındaki farklar, 

yaşları ve yaşadıkları dönemle de ilgilidir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi roman 

televizyona uyarlarken, romanın vakıa zamanını bu dönemin insanlarına anlatmak ve 

kabul ettirmek zordur. Çünkü insanların hayatlarını idame ettiriş biçimleri, dünyaya 

bakışları, birbirleriyle ilgili fikirleri, sosyal yaşamları vb. birçok şey değişmiştir. 
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SONUÇ 

Bu çalışmada, romandan ekrana uyarlama sorunu, Fatih-Harbiye romanının 1990 ve 

2013 yıllarında yapılan dizi uyarlamaları üzerinden incelenmiştir. Bu yapımlar hem 

uyarlama yaklaşımları açısından değerlendirilmiş hem de göstergebilimsel çözümleme 

yöntemi kullanılarak incelenmiştir. 

Yapılan bu çalışmanın sonucunda, her iki yapımın da uyarlama yaklaşımı açısından 

farklı noktada durdukları; 1990 uyarlamasının birebir aktarım yoluyla, 2013 

uyarlamasının ise serbest uyarlama yoluyla yapıldığı görülmüştür. Bunun nedeni 

öncelikli olarak yapımcı ve senaristin tercihi ile ilgilidir. Ayrıca dönemin şartları, 

insanların ilgisi, reyting ve televizyonculuk gibi birçok değişken de söz konusudur. Bu 

iki uyarlamanın yapıldığı yıllar göz önünde bulundurulduğunda bu farkın nedenini 

açıkça görmek mümkündür. 1990 yılından Fatih-Harbiye romanına bakan insanların 

romanda kendilerinden bir şeyler görebilmesi daha mümkündür. Zira doğu-batı algısı, 

insanların yaşam tarzları, hayatlarını kazanma ve idame ettirme şekilleri vb. 2013 

yılından farklıdır. Haliyle romanı ve diziyi algılayış biçimleri de farklıdır. Örneğin o 

tarihte, Fatih ve Harbiye semtleri arasındaki fark dahi 2013 yılı kadar keskin değildir. 

Dolayısıyla insanların Fatih’te ya da Harbiye’de romandakine benzer bir hayat görmesi 

daha doğaldır. Fakat 2013 yılına gelindiğinde insanlar farklı bir atmosferde 

yaşadıklarından günlük hayatlarındaki hemen her şey farklılık göstermektedir. 

Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte insanlar birbirlerine yaklaşmışlardır. Hal böyle 

olunca etkileşim artmıştır ve dolayısıyla doğu ve batı arasındaki fark ortadan kalkmaya 

başlamıştır. Bu durumun uyarlamaya etkisi de benzer şekilde olmuştur. 

2013 yılı yapımının senaristi Hayriye Ersöz hanımefendi ile yaptığımız röportajda -daha 

önce de bahsi geçtiği gibi- kendisi de bugünün insanına dünü anlatmanın doğru 

olmayacağını düşündüğünü ifade etmiştir. Bugünün insanının hayatı algılayış ve yaşayış 

biçimleri tamamıyla değişmiştir. Dolayısıyla senaristin bu romanın uyarlaması için yeni 

bir hikâye tercih etmesi gerekmiştir. 

Bu tercihler izleyici beklentilerine göre de şekillenmektedir. Özellikle 2013 yılı 

yapımında seyircinin dizinin finali ile ilgili senariste yaptığı baskılar ve dizinin sonunun 

romanla aynı olmayışı bunu desteklemektedir. 
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Uyarlama meselesinin yanı sıra her iki yapım da göstergebilimsel çözümleme 

yöntemiyle incelenmiş ve bu iki yapımın uyarlama yaklaşımlarına paralel olarak 

göstergeler sunduğu sonucuna varılmıştır. 1990 yapımı uyarlama kitaptan birebir 

aktarım yoluyla yapılmış olduğundan göstergeler de romandaki göstergelerle aynıdır. 

Romancının vurgulamak istediği noktalar göstergeler aracılığıyla dizide de aktarılmıştır. 

2013 yapımında ise senarist serbest uyarlamayı tercih ettiğinden ve dizinin vakıa 

zamanı 2013-2015 yılları arasını ihtiva ettiğinden göstergeler de dönemin şartlarına 

göre değişim göstermiştir.  Örneğin, 1990 yılı yapımında, bir Rus genci ile Harbiye 

hayatının ışıklı dünyasına kapılan bir genç kızın hikâyesi doğu-batı mukayesesini 

aktarmak için anlatılırken 2013 yılı yapımında toplumumuzun sorunları da devirle 

birlikte değişiklik gösterdiğinden dolayı farklı bir hikâye tercih edilmiştir. Bu yapımda, 

ülkemizin birçok yerinde hala yaşanmakta olan kadın istismarı meselesi Aslı’nın 

hayatından sunulan göstergelerle aktarılmıştır. 

Göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle değerlendirme yapılmasının yanı sıra yine 

yaptığımız anket çalışması ve Fatih-Harbiye romanını basan yayınevinden aldığımız 

verilerin ışığında, toplumumuzda uyarlamaya olan ilginin yüksek olduğu sonucuna 

varılmıştır. Ayrıca uyarlamaların roman okuma oranına da katkı sağladığı görülmüştür. 

2012 yılında 38.013 baskısı yapılan Fatih-Harbiye romanı, 2013 yılında dizinin 

yayınlanmasının ardından 83.247’ye yükselmiştir. Bu durum, diziler izlendikten sonra 

uyarlaması yapılan romana olan ilginin artışının göstergesidir. 
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EKLER 

Ek 1: 2013 Yapımı Fatih-Harbiye Dizisinin Senaristi Hayriye Ersöz ile 

Yapılan Röportaj 

1) Televizyon ve/veya sinemadaki uyarlama kavramı sizin için ne ifade 

ediyor? 

Çoktandır televizyon ve sinema sözcüklerini aynı soru kökünü besleyen bir 

cümle içinde kullanmayı doğru bulmuyorum. Ürünlerin projelendirme 

aşamasından tutun da “kendi” izleyiciyle buluşma noktasına gelene dek yola 

çıkış nedenleri, yol alışları bu iki sektör için büyük farklılık gösterir. Soruda 

sözünü ettiğiniz “uyarlama” kavramı için de böyle. Sinema uyarlamalarının, 

eserin sadece öz cümlesine değil sağım sürecine de sadakat göstermesi daha çok 

mümkün oluyor. Ancak her bir bölümü 130-175 dakikayı bulan ve devamlılığı 

reyting ölçümlerine bağlı TV dizileri için hazırlanan uyarlama yapımlar, eserin 

“temel cümlesi” üzerinde dönmek zorunda kalıyor. Kaldı ki eserin geçtiği 

zamana ait bir dönem dizisi yapmıyor, hikâyeyi güncel üzerine kuruyorsanız 

eserin –yaşadığınız çağda karşılığı kalmayan ama eserde lokomotif görevi 

gören- birçok dinamiğinden de faydalanmanız pek mümkün değildir.  

Bu durumda eseri “uyarlama” kavramına yaklaştıran en önemli verinin etrafında 

dönmek gerekiyor: Duygu! Benim için yaşadığım çağdan çok önce yazılmış bir 

eseri, güncele “uyarlayarak” televizyon için “izlenir” kılmak, onun temel 

cümlesi ve duygusuna “yaklaşmakla” mümkün oldu diyebilirim. 

2) Fatih-Harbiye dizisinin senaristliğini üstlenmeden evvel, mesela lise 

yıllarınızda ya da sonrasında romanı okumuş muydunuz, okuduysanız 

sizde bıraktığı hissiyat ne olmuştu? 

Hayır okumamıştım. Kitapla tanışıklığım senaryo çalışmasından sanırım üç ya 

da dört yıl öncesine aittir. Yazarın daha başarılı kitapları olduğunu ve “bazı 

cümleleri söyletmek için” için karakterleri çok hızlı koşturduğunu 

düşünmüştüm. 
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3) Sizin senaristliğini üstlendiğiniz projenin öncesinde, romanın TRT’ye 

yapılan uyarlamasını izlemiş miydiniz? Eğer (öncesinde ya da senaryo 

sürecinde) izlediyseniz o uyarlama ile sizin uyarlamanız arasındaki ilişki 

hakkında fikriniz nedir? 

TRT’ye yapılan uyarlamanın yapım zamanı ve reyting ölçümüne tabii olmayan 

bir dönemde hazırlanmış olması, doğal olarak eseri ele alış biçimlerimizi 

temelden farklı kılıyor. Bu yüzden izleme ihtiyacı duymadım. 

4) Dizinin senaristliğini üstlendikten sonra elbette romanı bir senaryo 

malzemesi olarak defalarca değerlendirmişsinizdir. Romanı 

senaryolaştırma sürecinde sizi en çok ne zorladı? 

Karakterleri tanımamızı sağlayacak olay örgüsünün azlığı… Ve tabii ki Macit 

“kişisine” tek bir cümle dahi yazılmamış olması onun bir karakter olmasını 

engellemiş… Bir okur olarak benim fikrim, Neriman’ı Şinasi’ye götüren süreçte 

Macit’e ihtiyacımızın olduğuydu… Senaryo ve eserin yol ayrımının temeli bu 

oldu. Kitapta neredeyse birkaç yerde sadece isim olarak geçen bir kişiyi, 

senaryoda başrole oturmak. 

5) Uyarlamalarda asıl metne sadakat hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Ülkemizde birçok sinema eleştirmeni, yazar, senarist vb. uyarlama ne 

kadar serbest de olsa romanın ruhundan kopulmaması gerektiğini 

düşünüyor. Sizce bir romanın uyarlamasını yaparken ona birebir bağlı 

kalmak mı gereklidir yoksa değişikliğe gidilmeli midir? 

Metne sadakat, çoğu eser için hayalcilik olur. Özellikle televizyon için kimse 

böyle bir hayale kapılsın istemem; sonrasında -eğer hayattaysa- yazarı ve kitabın 

okurları ciddi hayal kırıklığı yaşayabilir. Fakat eserin ruhuna olabildiğince sadık 

kalınmalıdır. 

Bir romanın uyarlaması yapılırken, sinema için dahi olsa ona birebir bağlı 

kalmak bence mümkün değildir. Çünkü roman da senaryo da kendi matematiği 

içinde çalışır hale gelir. Ve birbirinden çok farklıdır. Roman yazarı eserini 

oluştururken özgürdür, bu sadece onun dünyasıdır. Bir dizi olacak senaryodan 

beklentiler ise farklıdır: Yapımcının, televizyon kanalının, en nihayet izleyicin 

beklentileri “uyarlama da olsa” senaristin ele alış biçimini etkiler. 
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6) Sizin senaristi olduğunuz uyarlama da serbest bir uyarlamaydı. Benim bir 

izleyici olarak gördüğüm kadarıyla 2013 uyarlamasında romanın 

karakterleri etrafında yeni bir hikâye oluşmuş gibi. Dizinin finalinde 

Neriman’ın Şinasi’yi değil de Macit’i tercih etmesi de Peyami Safa’nın 

doğu-batı çatışması algısında romanda vermek istediği mesaja ters düşüyor 

gibi görünüyor.  Bu şekilde serbest bir uyarlama yapmak sizin tercihiniz 

miydi, yoksa yapım bunu mu gerektiriyordu? 

Yaşadığımız dönemde yani bugünün insanının doğu-batı çatışmasından anladığı 

nedir sizce, peki ya eserde Neriman ve Faiz Beyin doğu ve batısı? 

“Bütün şark kedilere benziyor. Garp da köpeklere benziyor. Şark da kediler gibi 

işte böyle uykucu, lapacı. Bakın şimdi (Fatih’i kastederek) her taraf uyuyor. Bir 

de şimdi Beyoğlu’na çıkın… Ortalık mahşer gibi, herkes ayakta, uyanık…” 

Senaryonun yazıldığı zamanın ruhu ile eserin yazıldığı zamanın ruhunun 

çatışması doğaldır. Zaman “dönemin” insanlarını, coğrafyayı, şehirleri, üretim 

araçlarını, parayı kazanma ve harcama biçimini, ilişkileri değiştirmiştir… 

Bugünün insanına, dünün insanın yaşam biçimini, tercihlerini inandırmak 

fazlasıyla zorlama kalabilir. Bu yüzden ben tercihi Neriman’a bıraktım… 

Birbirimizin elinden tuttuk… Senaryoda vücut bulan Neriman’ın hikâyesi Şinasi 

ile başlasa bile Macit’le bitmek zorundaydı. 

Kanımca, bir dönem dizisi olmadığı sürece günümüzde geçen kitap uyarlamaları 

için en doğru kavram “esinlenme” olacaktır.  Fatih-Harbiye romanının 

televizyon çalışması uyarlamadan ziyade bu kavramı daha çok karşılıyor: 

Esinlenme. 
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7) Bir önceki soruda da bahsettiğimiz gibi, 2013 uyarlamasında dizinin sonu, 

romanın sonu ile aynı bitmiyor. Benim takip ettiğim kadarıyla seyirci, 

başrol oyuncuları Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’yu birbirine çok 

yakıştırdığından özellikle sosyal medya üzerinden ciddi bir baskı 

oluşturdular. Sizin de başından beri planınız finali bu şekilde yapmak 

mıydı, yoksa süreç içerisinde mi böyle gelişti? Buna paralel olarak sizce 

sosyal medya üzerinden yapılan seyirci baskısı senaryo sürecini nasıl 

etkiliyor? 

Doğrusu başından beri iki ateş arasında kalmıştım: Bir grup izleyici eserin 

kitapla hiç ilgisi olmadığını söyleyerek eseri berbat etmekle suçladı–ama 

izlemekten vazgeçmedi- bir grup izleyici de ‘aman Şinasi’yle Neriman’ı 

evlendirmeyin’ dedi. Ne yalan söyleyeyim zaman zaman Neriman’ın kafasını 

karıştırarak, ona sorular sordum. Neriman’ın verdiği cevaplar beni ve izleyiciyi 

fazlasıyla tatmin etti. Ben ve izleyici Neriman’ın aşkına inandığı için bu sona 

ihtiyacım vardı. 

Elbette sosyal medya küçümsenecek bir güç değil, sonuçta bir iş izlenebildiği 

sürece ekranda kalır. Okur ve izleyiciyi temelden ayrıştıran ve “uyarlama 

sorununu” dediğimiz şey işte tam da burada başlıyor. Ben okura değil, izleyiciye 

yazıyorum. 

Şunu da söylemek isterim senaryo bir eserden yola çıkmış olsa dahi eser 

değildir, öyle bir iddiası da hiç olmamıştır. Çekilebildiği ve hatta izlenebildiği 

sürece bir değeri vardır. Ve buza yazı yazmak gibidir, ne yaparsanız yapın 

yarına kalmaz.  Esere bir biçimde hizmet eder ve unutulur. Eser yolculuğuna, 

daha fazla insanın ilgisini çekmiş olarak devam eder. 
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8) Özellikle son yıllarda yapılan roman uyarlamalarından sonra izleyicilerin 

kitapçılarda, “aa falanca dizinin romanı da çıkmış” gibi bir şaşkınlıkla 

romanı alıp okuduğuna dair çeşitli haberler yapılıyor. Romanların 

uyarlamalardan sonraki satış oranlarının artışı da bunu doğruluyor. Siz 

uyarlamaların, roman okuma oranına katkı sağladığını düşünüyor 

musunuz? 

Şüphesiz. Fatih-Harbiye dizisinden sonra kitap en çok satanlar listelerinde uzun 

süre kaldı. Sosyal medyada birçok izleyenin –ne yazık ki- Fatih’i ve Harbiye’yi 

birer insan ismi olarak okuduklarını gördüm. Ne yazarından ne kitaptan habersiz 

çok kişi diziyle birlikte Fatih-Harbiye romanını okumak istedi. Liselerde sınav 

sorularına ve proje ödevlerine konu oldu. Fatih-Harbiye okurunun görmek 

istediği uyarlamayı gerçekleştirememiş olabilirim, ancak merak uyandırarak 

“kitabın” daha fazla okurla buluşmasına katkı sağladığım için mutluyum. 

9) Eğer birebir uyarlama yapmanız gerekseydi romanı senaryolaştırırken 

nasıl bir yol izlerdiniz? 

Dönem kurgusu içinde ele alırdım. 

10) Mesleğiniz gereği olanları saymazsak, bir romanı okumayı mı tercih 

edersiniz yoksa romanın uyarlamasını izlemeyi mi tercih edersiniz? 

Fatih-Harbiye’yi yazmadan önce okuduğum romanların uyarlamaları beni hep 

hayal kırıklığına uğratmıştır. Buna en iyi uyarlamalardan biri olan Tolstoy’un 

Anna Karenina’sı dahil. Romanda, Anna çok özel bir karakter olduğu için fiziki 

özelliklerinden tutun da yürüyüşündeki edası, kolunu sallayışı dahi müthiş bir 

detayla anlatılmıştır. Dolayısıyla okur olarak 900 sayfa boyunca yazarın 

yönlendirmesiyle kendinize bir Anna çiziyorsunuz. Kitapta Anna iri kemikli ve 

şişman en azından balık etlidir. Ama filmlerde Anna karakterine incecik, narin 

bir oyuncu can verir. Ve zaman ilerledikçe yazarın Anna’sı her uyarlamada biraz 

daha zayıflatılır. Sanırım bunun nedeni, artık şişman kadınların seksepalitesinin 

olmadığının düşünülmesi. Zamanımızın ruhu hem televizyonda hem de 

sinemada neredeyse sıfır beden görmek istiyor. Kitap uyarlamaları sinemada 

dahi okurunu çoğunlukla memnun edememiştir. 

Sorunuza dönecek olursam, önce okumayı tercih ediyorum. 
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11) Sizce uyarlama olan bir dizinin oyuncuları, oyuncu olarak sadece 

senaryoyu bilmeli ve ona mı uymalılar yoksa romanın asıl metnini bilmeleri 

gerekli midir? 

Romanı okumalarını isterim ancak kesin olan bir şey var ki oyuncunun sadakati 

senaryo ile sınırlıdır. 

12) Siz, dizinin senaryo sürecinde ya da öncesinde bir edebiyatçıdan tavsiyeler 

aldınız mı ya da ekipte bir edebiyatçı var mıydı? 

Hayır. Ayrıca bir ekiple de çalışmadım. Diziyi tek başıma projelendirdim ve 1. 

Sezonu yani 40 bölümü de tek başıma yazdım. 2. Sezon 10 bölüm sürdü ve 

kendi isteğimle benim içinde bulunmadığım bir ekip tarafından yazıldı. 

13) Önceki senelerde yapılan uyarlamalar hakkında ne düşünüyorsunuz, 

içlerinden en çok hangisi sizin beğeninizi kazanmıştı? 

Televizyon için, Hanımın Çiftliği, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Aşk-ı Memnu, 

Behzat Ç, yerli sinemada Hababam Sınıfı, Anayurt Oteli, Uçurtmayı 

Vurmasınlar, Bizim Büyük Çaresizliğimiz, Kıskanmak, Salkım Hanımın 

Taneleri, Ağır Roman, yabancı sinemada ise Aşk ve Gurur, Piyanist, Boleyn 

Kızı, Guguk Kuşu ilk aklıma gelenler. 

  



 73  

EK 2: Anket Çalışması 

Bu anket çalışması, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema ve 

Televizyon Bölümü’nde yapılan “Romandan Ekrana Uyarlama Sorunu ve Fatih-

Harbiye Örneği” adlı yüksek lisans tezi için yapılmaktadır. 

1) YAŞADIĞINIZ ŞEHİR? 

2) CİNSİYETİNİZ? 

a) Kadın          b) Erkek 

3) YAŞINIZ? 

a) 14-18          b) 19-25            c) 26-40     d) 41-60        e) 60 ve üzeri 

4) EĞİTİM DURUMUNUZ? 

a) Okur-yazar          b) İlkokul          c) Ortaokul          d) Lise          e) Üniversite ve 

üzeri 

5) ROMAN OKUR MUSUNUZ?  

a) Evet           b) Hayır 

6) NE SIKLIKLA ROMAN OKURSUNUZ? (Bu soru 5. soruya “evet” cevabını 

verenler için sorulacaktır.) 

a) Haftada bir roman    b) Ayda bir roman   

c) 3 ayda bir roman    d) 4 ayda bir roman 

e) 5 ayda bir roman 

7) BUGÜNE KADAR OKUDUĞUNUZ ROMANLARDAN 

TELEVİZYONA/SİNEMAYA UYARLANAN OLDU MU? (Cevabınız “evet” ise 

ismini yazabilir misiniz?) 

a) Evet           b) Hayır 

8) AŞAĞIDAKİ UYARLAMA DİZİLERDEN HANGİLERİNİ İZLEDİNİZ? 

a) Çalıkuşu (2013-2014)   b) Baba Evi (1997-2011) 

c) Yaprak Dökümü (2005-2010)  d) Aşk-ı Memnu (2008-2010) 

e) Hanımın Çiftliği (2009-2011)  f) Behzat Ç. (2010-2013) 

g) Huzur Sokağı (2012-2014)  h) Fatih-Harbiye (2013-2014) 
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9) SİZCE BİR ROMAN, TELEVİZON DİZİSİ OLARAK UYARLANIRKEN 

EKRANA ORİJİNALİ GİBİ Mİ AKTARILMALI YOKSA BİRTAKIM 

DEĞİŞİKLİKLER YAPILMALI MI? 

a) Olduğu gibi (orijinal şekliyle) aktarılmalı. 

b) Romanın temasını bozmamak kaydıyla küçük değişiklikler yapılabilir. 

c) Tamamen değiştirilebilir. 

10) “FATİH-HARBİYE” İSMİNİ DUYDUNUZ MU? 

a) Evet           b) Hayır 

11) “FATİH-HARBİYE” İSMİNİ İLK NEREDE DUYDUNUZ? (Bu soru 10. 

soruya “evet” cevabını verenler için sorulacaktır.) 

a) Romandan ötürü duydum.   b) Gazete, internet vb. yoluyla duydum. 

c) Diziden ötürü duydum. 

12) “FATİH-HARBİYE” ROMANINI OKUDUNUZ MU? 

a) Evet           b) Hayır 

13) “FATİH-HARBİYE” ROMANININ TRT VE/VEYA SHOW TV’DEKİ 

UYARLAMA DİZİSİNİ İZLEDİNİZ Mİ? (Cevabınız “evet” ise hangi uyarlamayı 

izlediğinizi yazabilir misiniz?) 

a) Evet           b) Hayır 

14) “FATİH-HARBİYE” DİZİSİNİ HANGİ SIKLIKLA İZLEDİNİZ? (Bu soru 13. 

soruya “evet” cevabını verenler için sorulacaktır.) 

a) Tüm bölümlerini izledim.   b) Birçok bölümünü izledim. 

c) Birkaç bölümünü izledim. 

15) “FATİH HARBİYE” ROMANININ DİZİ UYARLAMASINI BEĞENDİNİZ 

Mİ? (Bu soru 13. soruya “evet” cevabını verenler için sorulacaktır.) 

a) Evet           b) Hayır 

16) “FATİH-HARBİYE” ROMANI İLE DİZİ UYARLAMASI ARASINDA 

BENZERLİK VAR MI? (HER İKİ UYARLAMA İÇİN “TRT VE/VEYA SHOW 

TV”) (Bu soru 13. soruya “evet” cevabını verenler için sorulacaktır.) 

a) Romanı bilmiyorum.   b) Romanı daha güzel. 

c) Dizi uyarlaması daha güzel.  d) Dizi ile roman arasında benzerlik yok. 
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17) UYARLAMA DİZİSİNİ/FİLMİNİ İZLEDİKTEN SONRA UYARLANAN 

ROMANI ALDIĞINIZ OLDU MU? (Cevabınız “evet” ise romanın ismini 

yazabilir misiniz?) 

a) Evet           b) Hayır 

18) UYARLAMA DİZİSİNİ/FİLMİNİ İZLEDİĞİNİZ ROMANI ALMA FİKRİ 

NEDEN OLUŞTU? (Bu soru 17. soruya “evet” cevabını verenler için sorulacaktır.) 

a) Romanın asıl metnini merak ettim. 

b) Dizi ile roman arasındaki farkı merak ettim. 

c) Romanın sonunu merak ettim. 

d) Günceli yakalamak için romanı aldım. 

Katılımınız için teşekkürler! 
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