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Geliyor gâvurun kızı

Televizyon kanallarında "delikanlı" dizilerden geçilmiyor. İbrahim Erkal, Alişan,

Emrah, Mahzun...

Hepsi de "erkekliğin kitabı"nı yeniden yazıyorlar.

Dizileri izlediğinizde bu "erkekliğin kitabı" ne menem bir şeydir diyorsunuz ama

gelgelelim bir fikir sahibi olamıyorsunuz.

Bu delikanlılar kimdir, necidir?

Niye hep "pop" tarzı genç kızlara aşık olurlar.

O delikanlının mahallesinde hakikaten hep "turist" gibi sarı sarı kızlar mı yaşar?

Dizileri yapanlar hiç mi Orhan abinin, Ferdi abinin filmlerini seyretmediler?

Yoksa delikanlılığın yeni trendi mi bu?

Türk sinemasında benim bildiğim ilk delikanlı tipi Sadri Alışık'tı.

Konuşması, mimikleri, kılık ve kıyafetiyle tam bir mahalle delikanlısıydı.

Bu filmlerde ana tema fedakarlık ve aşktı.

Belki yeni "delikanlı" filmlerinde de işlenen budur ama dediğim gibi benim kafam

basmıyordur.

Ne olursa olsun.

Kafamızda geçmişin şablonu olduğu için bu filmler (diziler) bize hitab etmiyor.

Günümüz gencinin kafasında böyle birşey yok.

Onlar için delikanlılık "Geliyor gavurun kızı" hadisesi.

Bir de, ne Sadri Alışık'ı, ne Yılmaz Güney'i televolelerde görmedim ben.

Yani filmlerdeki "delikanlı"lar gerçek hayatlarında da öyleydiler.
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Her mikrofona "meraba televole" demezlerdi eğer günümüzde yaşasalardı.

Ne var ki zaman değişmiş, şarkıcıtürkücü takımı oyuncu olup delikanlılığın

trendini değiştirmişler.

Alem bozulmuş anlayacağınız.

Logo hadisesi

Sağolsun, bir kısım TGRT'ci arkadaş oldukça alıngan. Geçen hafta bu kanalın

estirdiği "Değişim El Nino"larını kaleme almış ve yeni logosu ile alâkalı, bildiğimiz

kadarıyla bir kaç çift laf etmiştik.

Yeni logoyu yerden yere vurmadık, beğenmemezlik etmedik.

Sadece kullanılan karakterin çabuk eskiyeceğini, daha klasik karakterler

kullanılması gerektiğini yazmıştık.

O kadar.

Ayrıca bunları kafadan da üfürmedik.

Bize okulda böyle öğretildi.

Zaten dünyadaki uygulamalar da yazdıklarımızı destekliyor.

Belki bu yazdıklarımı TGRT'ciler de biliyor.

Belki bu kadar şatafatlı açılışın, şatafatlı logonun ardında başka şeyler var.

Belki o kadar uzun vadeli bakmıyorlar.

Ya da başka şeyler.

Uzun lafın kısası yeni logo bir Mustafa Sandal şarkısı gibi anlık güzel olabilir.

Gelgelelim. Pop tarzı gelip geçicidir.

Klasikler ölmez.
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