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Siyasetin kutuplastigi donernlerdc bunun televisiyon sektoriine de sirayct

got t, ideolojiie,. garpi^masinm son cephesi bu tabu.

ktidai in dili en t^ok tarihi dizilerle ulasiyor
seyirciye. "Diriii?: Ertugrul" veya
Payitaht: Abdiilhamid" gibi projelerin,

carihsel ger^eklikten ziyade.gunumuz
oiaylarini vc siyaset ikiimini, ele aldigi
doncmlcre yansitmak amaci giittugu sir

degil. Bu dizilerin tarihi kahramanlari ile
Cumhurba^kani arasinda bariz paralellikler
kurma gavreri de nyle... Tabii mcvzu bazen

gerijeklikten o kadar kopuyor ki, bunlan
fantastik diziler olarak degerlendiresi geliyor
insanin. Bu 'fantastik' durum, sadece dizilerin

kendileri iqin degil, ornegin "Dirili§"i
televizyon kar§isinda izlerken kendilerini
§ckilden §ekile sokan seyirciler ic^in de geqerli.
Kendini dzel hissetmeye, diinya lideri
zannctmeye, yedi diiveli dize getiren
kahramanlar oldugunu hayal etmeye ezelden

beri du^kiin bu
toplumun bir kesimini
etki altina ainiak iqin
bu projelerin bigilmi^
kaftan oldugu ortada.
Diziler, yakin ve uzak
tarihi ycniden yazmaya kararli
goriinen muktedirin en i^levsel ara(;lanndan
birinc donu§uyor.

Biitun bu histerinin iki binlcrin ba§inda,
once "Deli Yurek", sonra "Kurtlar Vadisi"
projeleriylc ba^ladigini sdylemek yanh§ olmaz
saniyorum. Herkesin kendini Polat Alemdar
zannettigi vc Polat Alemdarlari sahiplendigi
bu kabadayilik kultiiru tam da 2002'deki
iktidar dcgi^imi doneminde yaygmla§m!§ti.
Ulke yenidcn dizayn edilirken televizyona
bi^ilen rol soz konusu olunca, kurulu§unda
yer aldigi bu projeler dolayisiyla Osman
Sinav'm katkisini hafife almayalim; Sinav'in
son haftalarda rcyting rckorlari kiran yeni
projesi "Sen Anlat Karadcniz"e de bu gozle bir
bakalim derim.

Asker dizileri furyasi ise
"Dag 2" filminin biiyiik
gi§e ba§arisiyla
tetiklcndi. Yapimcilar
orada bir damar

oldugunu fark etti vc
biiyuk birhizla iig ayri
proje yayina
hazirlandi. "Sbz",

"Sava^qi" ve artik
yayinda olmayan
"isimsizler". Son

haftalarda bunlara

"Boru" de cklendi. 2015 Haziran'i sonrasi

pompalanan (ve sagiyla soluyla,
muhafazakariyla ulusalcisiyla Turk halkinm
her daim ayni paydada bulu§maya hazir
oldugu) Kurt dii^manligiyla da denk dii^tii bu
sure(;;. Tesadiif degil elbet.

Bu projeler i^inde teknik a^idan gayet iyi
yazilip (^ekilenler var. John Woo gibi aksiyon
sinemasinin efsanclerine saygi duru§unda
bulunulduguna bile rastlamak miimkun. Belli
ki yazarlar, yonctinenler, reji ekipleri
kendilerini bu §ekilde ikna ediyorlar yaptiklari
i§e. Her hafta Hollywood'la boy ol^ii^en
aksiyon sahneleri (jekerck, hakkini vererek,
profesyonelligin geregini yerine gctiriyorlar.
Ulkedeki ayri§tirici atmosfere, §iddete,
silahlanmaya katkida bulunduklarini
gormemeyi tercih ediyorlar.
Son ornek "Boru"de

bir koprii kurulmasi
gozetiliyor.

RTUK'iin dizilerde

6pu§me istemedigi
meselesi, "(^ukur"

dizisindeki bir sahne

yiizunden kanala verilen, belli ki tiim
sektore gdzdagi olmasi hedeflenen cezayla
yeniden giindeme geldi. Bu yeni bir §ey degil.
iki Hq sene once de dizilerdeki opii^me
sahneleri yiizunden RTOK'ten uyari
ahyorduk. Artik daha sert adimlar atilacak
belli ki. Fakat bu ortamda, "Ufak Tefek

Cinayetler" gibi iist orta sinif karakterlerin
modern ya§amlarinm sergilendigi dizilerin
hala yiiksek reyting aldigi gozden ka(;miyor.
Boyle bir dizi elbette entrika dozu sebebiyle
de izleniyor. Fakat seyircisine soracak
olursaniz, bafrollerdeki kadinlarm giyim
ku§amini, bindikleri arabalan veya

ya^adiklan evleri, yaptiklari ah§veri§leri veya
gittikleri davetleri merak ediyorlar aslinda.
Kayda deger oranda seyirci kitlesi, sadece

zcngin degil, laik ve modern bir
ya§am bi^imini ekranda
gormek istiyor.

Ataturk'iin adi

agizlardan du§mUyor,
ulusalci izlcyiciye dc
goz kirpiliyor, iktidar
ile bu kesim arasinda

Daha klasik yerli
dizi kaliplarinda
ilerleyen "Kadin" ise
ba§ka adimlar atiyor.
Toplumun bir
kesiminin 'genel
ahlaka mugayir'
gdrecegi kadinlari
ta§iyor ekrana. Yeri

geliyor, azinliklan
ta§iyor. Onlari otekilc^tirmiyor, yargilamiyor,
tam tersine sevdiriyor, savunuyor. Ana
karakterlerinin agzindan kadin haklanna dair,
muhafazakar erkek egemen ahlak anlayi§inin
ikiyiizlu taraflarina dair sert cumleler
kuruyor.

ingiliz ve Amerikan versiyonlari
iilkemizde de sevilen "Shameless"in yerlisi
"Bizim Hikaye", orijinalindeki gey karakteri
kullanamadi tabii ama onu, mahalledeki

bakkalin ya^^a kendinden 90k daha biiyuk
karisiyla a§k ya§ayan bir gence ̂ evirerek ve
seyircisinin bu a§ka sempatiyle bakmasini
saglayarak, yine de Tiirk televizyonculugu i^in
ali§ilmadik bazi smirlari zorladi. Bu gibi
projeler, bir kismi bile isteye bir kismiysa hi^
(jaba gdstermese dahi, iilkenin laik zeminini

terk etmeyen bir duru§
sergiliyorlar. Tabii

. {^1 I ' JEB hepsinintepesine
"Vatanim Sensin"i

koymamak olmaz.
Ulke degi§iyor desek
bile bu dizilerin
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hemen hepsi yiiksek izlenme oranlarina
ula§maya devam ediyor.

Bir ideolojinin digerini yok etmeye kararli
goriindiigii §u donemde, bu gerilim hayatm
tiim alanlarina oldugu gibi, dizilere de
yansiyor. Dizilerden de yeniden hayata... Once
bir dizide opu§me sahnesine ceza gelir, bir de
bakarsiniz, ii^ hafta sonra metrobiiste dpii§en
gen^ 9ifte saldiran birileri 9ikar. Bu i§ler boyle
yiiriir. Ama miicadele de tam olarak boyle
siirer. APM

NiSANAYINDABASLAYACAK
DlZiLER,YDlUGOZLENENLER„.
Fargo'yu da ekranlara tafiyan Noah
Hawle/den, bu kez fantastik bir evren kurdu-
|u diger projesinin ikinci sezonuyla "Legion".
(sNisan, FX)
Alttniflarin UnlU televizyon dizisinin,
1998 tarihii baf ansiz sinema uyarlama-
sindan daha lyisini hak ettigini du^ii-
nenlere *'Lost In Space**. (13 Nisan>
Netflix)
Biiyuk iddiasinin ve but9esinin altini doldura-
bildigini du5unen varsa, ikinci sezoniyla
"Westworld". (22 Nisan, HBO)
Eigenlere ydnelik bir *'Lost** ve

"Battlestar Galactica" melezi olarak

ba^layan ama "Game Of Thrones"un
"Karakterlerin! oldiirmekten korkma!**

ve "Breaking Bad**in "Kahramanianni
surekii imkansiz durumiarin i^ine
dUfiir!" desturianm ly! uygulayip tele-
vizyonun en merak uyandirici eglence-
Hklerinden birine ddntifen "The 100'*.
(24 Nisan, CW)

Ge9tigimi2 yii odiilleri silip siipuren dizinin
yeni sezonu i9in sabirsiziananlara 'The
Handmaid's Tale". (25 Nisan, Hulu)
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