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Öz
Bu makale ilk baskısını 1973 yılında yapmış olan Oğuz Atay’ın Tehlikeli Oyun-
lar romanı ile 2015 yılında Türkiye’de bir ulusal kanal tarafından yayınlanmaya 
başlayan ve senaryosu Ethem Özışık ve ekibi tarafından gerçekleştirilen Poyraz 
Karayel dizisini beraber okumayı amaçlamaktadır. Dizinin romanla bir diya-
log sürdürerek 1973’te sorulan soruların bugün nasıl yeniden ele alınabilece-
ği yazının çıkış noktasını oluşturmaktadır. Makale, romandan esinlendiği açık 
olan dizinin 2010’lar Türkiye’sinin ‘ruhu’nu hangi anlatı biçimleriyle vermeye 
çalıştığını ortaya çıkarmaya ve bu anlatı biçimlerini romandaki anlatı biçimiyle 
karşılaştırmaya çalışmaktadır.  Hem roman hem dizinin temsil biçimini sorun 
etmesini bu ‘ruh’ ya da atmosferin nasıl iletileceği sorununa bağlayan makale, 
iki metnin de melodram yazmakla oyun yazmak arasındaki gidiş gelişlerini iz-
lemektedir. Makale, adil bir çözüm ihtimalini ufukta tutan melodramın içine, 
çözümü sorun bile edinmeyen oyun biçimini yerleştirmesinin yazarın da sena-
ristin de melodramı hangi sınıra kadar var etmek istediklerini ve böylece adaleti 
yeniden tesis etme arayışlarını gösterdiğini ileri sürmektedir.
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Melodrama and Play: The Question of 
the Regime of Representation in Tehlikeli 

Oyunlar and Poyraz Karayel

Abstract
This paper is an exercise in reading together Tehlikeli Oyunlar, a novel written 
by Oğuz Atay in 1973 and Poyraz Karayel (screenplay: Ethem Özışık and his 
team), a TV serial aired from 2015 to the present.  The paper starts by looking 
into the ways in which questions which could be posed in 1973 can, in a dialo-
gue with those questions, be reframed today. It tries to do this by comparing the 
narrative forms used by the serial and the novel to depict the ‘soul’ of Turkey in 
2010 and 1973 respectively.  The paper explains the preoccupation of both texts 
with the issue of representation in terms of the problem of finding a way to best 
render this soul, or atmosphere. Both texts, the novel and the serial, avowedly 
influenced by the novel, use interchangeably the form of melodrama and the 
form of a game and/or play to pose the question of justice. The paper argues that 
in both texts, melodrama as a form that holds the promise of keeping justice on 
the horizon of possibility is pitted against play or the game as a form that does 
not even pose the question of justice or resolution of conflict. The paper claims 
that by situating the game within the ambit of melodrama, the writer of the 
novel and the writer of the screenplay want to show the limits of melodrama as 
a narrative form and that the search for narrative forms to re-establish justice 
is not over. 

Key Words: Melodrama, play, representation, television, novel.

Bu makale 2015’ten beri ulusal bir kanalda haftalık olarak ya-
yınlanan Poyraz Karayel dizisini 42 yıl önce yazılmış bir roman-
la karşılaştırma çabasıdır.  Bir edebiyat dergisinde, yani üst kültür 
ürünlerinin tartışıldığı bir mecrada popüler kültürün en alt formla-
rından biri addedilen bir diziyi tartışmaya açmak biraz cesaret isti-
yor.  Ama biz bu cesareti hem dizinin kendisinin  içerik ve biçimin-
den; hem de Türkiye’de yerli dizilerin başat formatı olan melodramın 
Vasudevan’ın (2011) belirttiği gibi son çalışmalarla tekrardan analize 
değer bir biçim olduğunun teslim edilmesinden alıyoruz. Poyraz Ka-
rayel (Kanal D, 2015-devam),  Oğuz Atay’ın Tehlikeli Oyunlar (1973) 
romanı ile ilişkili olarak yazılagelen bir anlatıdır. İki metnin ilişkisi, 
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bir romanın diziye aktarılması, uyarlanması, ya da oradan bir esin-
lemesinden ibaret değildir. Aksine Poyraz Karayel senaryo ekibinin, 
Türkiye’de görmeye pek alışık olmadığımız bir şey denediğini dü-
şünüyoruz. Dizi; kahramanı, karakterleri, olay örgüsü ve metniyle 
romanla konuşur, romanın sorduğu soruları yeniden gündeme geti-
rir, ya da bugünün bağlamında cevabını bulmuş soruları aktarmaya, 
halen cevapsız bıraktığı soruları da sormaya devam eder. Dizinin 
romanla diyaloğu hem içerik açısından hem de biçim açısından iler-
lemektedir. Romanın Nurdan Gürbilek’in (1997) tabiriyle ironik dili 
dizi sahnelerine aktarılınca ne kazanılır ne kaybedilir sorusu biçimi 
konu ederken; bir tür olarak oyun ile adalet aramanın bir biçimi diye 
özetleyebileceğimiz melodram yan yana durur mu sorusu da içerik 
açısından bu diyaloğu sürdürmektedir. Farklı değer rejimlerine tabi 
olan iki tür arasındaki bu ilişkiyi kurmak oldukça zor olsa gerek. Bu 
makale, metinlerarası bir diyaloğun gündeme getirdiği soruları, bu 
iki metni anlatı, biçim ve içerikleri üzerine odaklanarak yeniden ko-
nuşturarak tartışmaya açma çabasıdır.

Poyraz Karayel iki farklı anlatı biçiminin, iki farklı formülün; 
hatta iki farklı siyaset biçiminin sınırında duran bir dizi: melodram 
ve oyun. Türkiye’de yerli dizilerde en sık kullanılan melodram formü-
lünün içine oyun biçimi sokularak yazılmış, iyiyle kötünün, adaletle 
zulmün farkını yeniden düşündüren, bu açıdan yenilikçi bir formül-
le yazılmış bir anlatıdır. Tehlikeli Oyunlar ise melodramların, oyun-
ların ve başka kamusal temsil biçimlerinin ironik bir dille üst üste yı-
ğıldığı, bu haliyle temsiliyetin sınırlarını görünür kılan ve zorlayan,  
temsiliyetin içerdiği şiddeti romanın kahramanı Hikmet’in ruhuna 
ayna tutarak gösteren bir romandır. Oyunla adaletin, başka bir ta-
birle oyunla melodramın farklı dengelerini kuran bu iki metin türü, 
Poyraz Karayel’de bir araya gelir. Dizinin baş kahramanı Poyraz’ın 
kitaplığında Oğuz Atay’ın özel bir yeri vardır. Poyraz kitaplıktan sık-
lıkla Tehlikeli Oyunlar kitabını çekip alır. Kitap, hem Poyraz’ın oyna-
dığı ve Poyraz’a oynanan oyunların içinde adeta bir karakter olarak 
yer alır; hem de dizide birbirine aşık olan Poyraz’la Ayşegül arasında 
bir bağ oluşturur. İkisi de Oğuz Atay hayranıdır, romanlardan ezbe-
re pasajlar okurlar. Ayşegül Poyraz’a Tutunamayanlar’ın ilk baskısını 
hediye eder. 
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Poyraz Karayel ve Tehlikeli Oyunlar ilişkisi romanın figüran-
lığından ibaret değildir. Dizinin başından itibaren senaryo ekibini 
yöneten Ethem Özışık, Poyraz Karayel’i Oğuz Atay etkisiyle yazdı-
ğını belirtmiştir. Poyraz Karayel’in Poyraz’ı ve Tehlikeli Oyunlar’ın 
Hikmet’i üç katlı bir apartmanda yaşarlar ve  her ikisi de dul bir 
kadın ve emekli bir Albay’la komşudurlar. Dizide Poyraz’ın yaşa-
dığı apartman Poyraz’ın halk adamı oluşunu ve mütevazılığını gös-
terirken romandaki apartman Hikmet’in düşmüşlüğünü gösterir. 
Romanda Hikmet hayatı bir oyun olarak ve Türkiye’yi de büyük bir 
sahne olarak görür. Poyraz’sa kendi kurmadığı oyunların kurbanı 
olarak oyun kurmaya zorlanmış bir antikahramandır. Poyraz’ın dizi 
boyunca Oğuz Atay kahramanlarınınkine benzeyen veya onlardan 
uyarlanan ve onlara cevap olarak okunabilecek olan uzun tiratları 
vardır. Bu yapısal benzerliklerin, uyarlamaların ve diyaloğun sonucu 
olarak; birbirinden farklı bağlamlarda, farklı dönemlerde, farklı kit-
lelere yönelik olarak üretilmiş olsalar da; her iki anlatının da bildik 
yazma, temsil etme, düşünme ve duygulanım biçimlerinin sınırları-
nı zorlayan metinler olduklarını söylemek yanlış olmaz. 

Nurdan Gürbilek, Oğuz Atay’ın romanlarının 1970’lerde ilk 
defa basıldığında hak ettiği ilgiyi bulamayıp, ancak 1980’lerin Tür-
kiye’sinde geniş bir okur kitlesine ulaşabilmesini, 70’lerde fazlasıyla 
gayriciddi bulunan oyun biçiminin ancak bu dönemde kültürel alan-
da kendine yer bulmuş olmasına bağlar. Gürbilek’e (1997) göre bu 
dönemde “Ağır politik sorumlulukların, katı bir düşünsel ortamın, 
toplumsal görevleri her şeyin önüne koyan bir anlayışın ardından 
hayatın hep görev olarak değil, bazen oyun olarak da yaşanabilece-
ğini keşfeden bir kuşak yetişmişti” (s. 132). Bu dönem aynı zaman-
da Türkiye’de devlet televizyonu tekelinin son demleridir. 1990’ların 
başında özel televizyonlarla birlikte Yeşilçam’dan, Hollywood’dan ve 
romanlardan gelen melodram türü, televizyon dizilerine dönüşecek 
ve aile ortamlarının bir numaralı eğlencesi olacaktır. Poyraz Karayel, 
2015’te yayınlanmaya başlar. Bu dönem reality show türünün ekranı 
dönüştürdüğü ve melodram ve oyun türlerinin, dizi-yarışma-reality 
show formatlarının izlenme oranları savaşları üzerinden rekabete 
girdiği bir dönemdir. Aynı zamanda dünyada savaşın, barışın, de-
mokrasinin, iktidarın ve mağduriyetin tanımlarının yeniden yapıl-
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dığı, adaletin terazisini kurmak üzere icad edilen evrensel anlaşma-
ların ve siyasi sistemlerin altının oyulduğu, güvensizlik duygusunun 
tüm dünyayı sardığı zor bir dönemde insanları eğlendirme vazifesini 
üstlenen popüler kültür metinlerinden sadece biridir Poyraz Kara-
yel. Biz ise bu makalede dizinin eğlendirme misyonundan taşarak, 
2010’ların Türkiye’sinden Tehlikeli Oyunlar’ın karamsar ve oyunbaz 
tarihselliğine nasıl eklemlendiğinin izini sürmek istiyoruz. Roman 
biçimini Jale Parla’nın (2001) da dediği gibi ‘ipin ucundaki söz’ ola-
rak tanımlarsak, bu kadar zaman sonra Poyraz Karayel romanla nasıl 
bir diyalog geliştirir; Tehlikeli Oyunlar, Poyraz Karayel’in neresinde 
durur gibi sorular sormak istiyoruz. Bu dizide, eğlenceden fazla ve 
daha ciddi ne vardır? Bu soruya, her iki anlatının biçim ve içerik 
açısından nasıl bir diyaloğa girdiğini, temsiliyet, melodram ve oyun 
kavramları üzerinden inceleyeceğiz. 

Temsiliyet:
Temsiliyet, en basit haliyle sosyal bilimlerin farklı toplumsallık-

ları anlamak için kullandığı analitik bir araç. Sosyal bilimin kendisi 
de bir temsil biçimi. Bir fikrin, bir ideolojinin, gerçekliğin, hayalin, 
bilinçaltının estetik temsili dediğimiz zaman sanattan, güç ilişkile-
ri bağlamında temsili dediğimiz zaman siyasetten, analitik temsili  
dediğimiz zaman bilimden bahsetmiş oluruz. Bunların hepsi ken-
di kodları, yani anlaşılabilirlik kuralları olan birer temsil sistemi-
dir. Bütün bu sistemleri oluşturan kural, işaret ettiği fikir, ideoloji, 
gerçeklik, hayal, bilinçaltı, ne olursa olsun temsilin temsil edilenden 
ayrı bir işaretler ve kodlar bütünü olmasıdır. O halde temsil varsa 
temsil edilen yoktur (McQuire, 1998). Bu makalede ele aldığımız 
roman ve dizi de birer temsildir; temsiliyetse bu metinlerin yaptık-
ları işin adıdır. Bu işlevin, temsiliyetin sınırlarını zorlamak, temsilin 
toplumsal işlevini sorgulamak ve farklı biçimleri keşfe çıkmak ol-
duğunu düşünüyoruz. Her ikisinin de hem birer temsil olarak nasıl 
iş gördüklerini, hem de temsiliyetin sınırlarını nasıl zorladıklarını 
anlatarak biçim-içerik tartışmasına bir alan açacağız. 

Televizyon Türkiye’ye yabancı bir teknoloji ve bir devlet projesi 
olarak gelmiştir. Evlerin içine kadar girerek milleti temsil etme im-
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kanına sahip en yaygın ve en popüler araç televizyondur. 30 yıldan 
fazla tek yayıncı olan TRT, televizyonla izleyici arasındaki ilişkiyi bir 
temsil eden-temsil edilen ilişkisi olarak kurmuştur. Diğer yandan 
yabancı bir teknoloji olduğu için nasıl içerileceği, nasıl kullanılaca-
ğı, milletin değerlerini tehdit etmeden nasıl kullanılacağı her zaman 
bir problem olarak ortaya çıkmıştır (Öncü, 2000).  Modernleşme-
nin özgün bir Batılılaşma projesi olarak devlet eliyle yürütüldüğü 
Türkiye’de, temsiliyet, bu problemi popüler kültür biçimlerine (der-
gilere, romanlara, radyo tiyatrolarına, filmlere, dizilere) dönüştüre-
rek çözüm formülleri üretir, bu sayede millet için iyi, doğru ve gü-
zelin ne olacağı temize çekilir. Gündelik hayatın gerilimi, karmaşası, 
şiddeti ve konuşulamaz bütün yönleri, bir temsiliyet rejimi içinde 
eritilir. 

“Devlet televizyonu” siyasi, estetik ve kültürel temsilin üst üste 
bindiği bir mecradır. Sınırları hegemonik temsiliyet rejimi içinde çi-
zilmiş olan siyaset, görsellik, sanat, estetik, anlatı üst üste biner ve 
kamusal konuşma, söyleme, anlatma, gösterme biçimleri kurarlar. 
Cumhuriyet, temsiliyetin gösterenle gösterilen arasında kurduğu 
farkı, millet temsiliyle o temsile hiç ulaşamayacak olan kitlelerin 
arasındaki farka tercüme eder. Doğruyu tanımlayan temsiliyet re-
jimi, içinde yaşanılan hakikatin ne olduğunu tanımlayan bir haki-
kat rejimi kurar. Bu rejimle kurduğu millet hakikati, hiçbir zaman 
izleyenlerin gündeliğini, çatışmalarını, çekişmelerini gösteremeyen, 
kapsayamayan millet temsilinden başka bir şey değildir. 

Televizyon yayıncılığında devlet tekeli, sansür  ve kontrolün ol-
duğu dönem 90’lara kadar geçerlidir. 90’larda özel televizyonlar açı-
lır ve bu temsiliyet rejiminin altı oyulmaya başlanır. TRT’nin çizdiği 
çerçeveler ve sınırlar aşılınca milletin gerçekliği ne olacak sorusu ile 
birlikte çok ciddi bir çatışma ve kriz dönemi ortaya çıkar. Sabahlara 
kadar izlenen tartışma programları, yerli diziler, daha önce TRT’de 
sansürlenmiş olan  çeşitli filmler televizyonda gösterilir. İnsanlar da 
90’larda ekranlara yansıyan bu yeni hâlleri - melodramatik çatışmala-
rı, toplumsal sorunları, gerilimli tartışmaları - sorgulamaya başlarlar: 
‘Bu izlediklerimiz gerçek mi? Bu insanlar, bu garip hâller, bu tartışma 
programlarında anlatılanlar, bu dizilerde sunulan çatışmalar gerçek 
olamaz’ (Akınerdem, 2015). Zira devlet televizyonunun kendilerine 
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biçtiği vatandaş-izleyici rolünü üstlenenlerin  gördüğünü yaşadığın-
dan daha gerçek kabul etme gibi bir izleme alışkanlığı vardır. 

Poyraz Karayel dizisi bu açılan alanda, 2010’ların atmosferine 
uygun bir dizi olarak karşımıza çıkar. Melodramatik bir anlatı ol-
masının yanı sıra, realist bir anlatı tutturan melodramlardan farklı-
dır. Kurduğu hikaye dünyasının dışına çıkan kamera hareketleri, ani 
donmalar, sesin görüntüden bağımsız hareket edebilmesi, renklerin 
birden solması, ani duygu değişiklikleri ve ani zaman değişiklikle-
riyle Poyraz Karayel, izleyicisine bir kurmacanın içinde olduğunu 
her an hatırlatır. Bunların yanı sıra dizi, Oğuz Atay romanlarının ka-
musal temsil biçimleriyle uğraşan dilini ödünç alarak TRT temsille-
rinin tersine çevrildiği sahneleriyle dikkat çeker. Bunlar arasında en 
ilgi çekici olanları, oğlu Sinan’ın ve komşusu Ümran hanımın oğlu 
İsa’nın ödevlerine yardım ettiği sahnelerdir. Dizinin ilk bölümünde 
yer alan Cumhuriyet ödevi iyi bir örnektir:

Poyraz: Konumuz ne?
Sinan: Cumhuriyetin şeyleri...
Poyraz: Neyleri?
Sinan: Hani biz geri kaldık ya sonra cumhuriyet oldu, ilerledik. İşte 
onların en önemlileri. O şeyler. Hangisi daha önemlidir?
Poyraz: Haa, haa... Tamam. Sen ne yazdın?
Sinan: Ben padişahlık kalktı, demokrasi geldi dedim. En önemlisi 
hangisi?
Poyraz: En önemlisi miladi takvimin kabulü.
Sinan: Neden?
Poyraz: Neden? Çünkü şimdi hicri takvimi kullanıyorduk tamam mı? 
Yani, 1300’lü yıllarda yaşıyorduk. Sonra o takvim değişince bir sabah 
bir kalktık 20. yüzyıldayız. E şimdi sen tek bir gecede 600 sene gel-
mişsin, o kadar yılı ilerlemişsin e bir bakıyorsun herkesin kafasında 
hala fes var falan filan. Olur mu? Olur mu? Olmaz! Hemen tak, şapka 
kanunu çıkarıyorsun. Ne yapıyorsun? Böyle böyle ilerliyorsun, arayı 
kapatıyorsun yani.

Cumhuriyet’in en önemli değerlerinden olan çekirdek aileyi ise 
Poyraz şöyle tarif eder: 

Poyraz: Aile... Tamam yaz bakalım. Anne, baba, çocuk ve televizyon-
dan oluşan toplumun en küçük yapısına aile-i çekirdek veya çekirdek 
aile denir. Türk tipi aile modelinde önem sırasına göre başrol babanın-
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dır. Sonra kaç yaşında olursa olsun erkek çocuk gelir. Daha sonra sı-
rasıyla televizyon, beyaz eşyalar, mobilyalar, portmanto, gardırop, per-
deler, tabaklar, çanaklar, bardaklar ve son olarak da annelerimiz gelir.
Ümran: Doğru valla. Annelerin kıymetini hiç kimse bilmiyor. 
Poyraz: Doğru.

Oğuz Atay’a selam niteliği taşıyan bu oyun-vari ödevler dizide 
sürekli tekrarlanır. Dizideki çatışma ve iç içe geçen oyunlar, ödevler-
de altı oyulan Cumhuriyet değerlerinin ürettiği çatışmanın önemsiz-
leştirilmesiyle kurulur. Zira Poyraz da Tehlikeli Oyunlar’ın Hikmeti 
gibi Cumhuriyet ideali denilen temsil biçiminden rahatsızdır, ama 
bu temsilden de tamamen vazgeçmez. Poyraz Karayel’in de Hikmet 
Benol gibi emekli albay komşusu vardır.  Romanda adı Hüsamettin 
Tambay olan bu albayın dizide adı Cevher’dir.  Albaylar hem Poyraz’a 
hem Hikmet’e eski Türkiye ya da Cumhuriyet’in düzeninin içinden 
konuşurlar.  Ve Poyraz da Hikmet gibi her başı sıkıştığında, her buh-
rana girdiğinde ya Albay’ın yanına koşar ya da Albay’ı yanında hayal 
eder.  Cumhuriyet’in düzen verme halinin o yasaların hala geçerli 
olduğu bir dönemde Oğuz Atay tarafından eleştirirken, dizinin o 
normların altının çok ciddi bir biçimde oyulduğu bir atmosferde 
yayınlandığını da unutmamak lazım. Dolayısıyla, Hikmet’in alba-
yı onu mevcut düzene; Poyraz’ın albayı ise unutulmaya yüz tutmuş 
değerlere çağırır.  Bu yüzden adı Cevher’dir. Bu adlandırma, diziyle 
roman arasındaki metinlerarası diyalogun en görünür olduğu yer-
lerden biridir; zira temsiliyetin parodisini yaparak temsili göstermek 
Oğuz Atay’ın en belirgin tarzıdır.

Buradan hareketle, Tehlikeli Oyunlar’ın bu temsiliyet rejimiyle 
nasıl uğraştığına bakmak gerekir. Televizyonun yeni yeni evlere gir-
meye başladığı dönemlerde Tutunamayanlar romanıyla TRT ödü-
lünü kazanan Oğuz Atay, yüksek edebiyat ve sol siyaset çevrelerinin 
ilgisini çekmek için 10 yıl kadar bekleyecektir. İlerlemeci siyasetin 
80 darbesiyle ağır yara aldığı bu dönem, aynı zamanda Türkiye’nin 
liberal ekonomiyle dışarı açıldığı, bununla birlikte süregelen temsil 
biçimlerinin kendini yeni türlere açtığı, devlet televizyonunun bu 
yeni ortama uyum sağlamaya çalıştığı ve özel yayıncılıkla rekabete 
girmek zorunda kaldığı bir bağlamda ilgi toplayan Oğuz Atay’ın iro-
nik romanlarının kaderi de bizzat bu ironi olsa gerek. Oyunun popü-
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lerleştiği ve Cumhuriyet’in temsil rejiminin sınırlarını piyasa lehine 
zorladığı bir dönemde, bu rejimi ironik bir dille sorgulayıp yeni bir 
adalet anlayışı arayışına çıkan Atay romanları büyük ilgi görmüştür. 
Zira bu dönem, dışa açılmanın yanında umutsuzluk, yeni kültürel 
biçimlerin heyecanının yanında yeni siyasi arayışlar dönemidir. 

O halde Oğuz Atay’ın edebiyatı, televizyondan ve daha geniş 
çerçevede popüler kültürden farklı olarak temsiliyetin sınırlarını na-
sıl zorlar? Tehlikeli Oyunlar, en başından itibaren temsili görünür 
hale getirerek sorunsallaştırır. Bu da gündelik hayatın tam içinden 
bir sahneyle başlar. Roman, Hikmet’in çocukluğunda duymadığı 
varsayılarak yapılan, duymak istemediği halde maruz kaldığı bir ko-
nuşmayla başlar. Evlerinde kaldığı akraba kadın Necmiye Hanım ve 
kızı Asuman şikayetlenmektedir. İkisi de normalde Hikmet’e dav-
randıkları, konuştukları gibi değildirler. Hikmet, nezaketen, usulen 
söylenenlerle arkadan konuşulanlar arasındaki farkı duymak iste-
mese de duymuştur: “Seni dinlemiyorum işte; başka şeyler düşünü-
yorum. Duyuyorsun. Bir kelimesini bile kaçırmadın. Peki nasıl olu-
yor? Duymak istediğim sözleri de hep kaçırırım” (s.16). 

Dolayısıyla romanın başından itibaren Hikmet sahnede söyle-
nenlerle arkasında fısıldaşılanlar arasındaki farka dayanamaz. Aslın-
da bütün bir Cumhuriyet ideolojisi aynı mekanizmayla işlemektedir. 
TRT’nin haberleri, kahramanlık anlatıları, okul kitapları, Andımız, 
Halkevleri’ndeki piyesler… Bu piyeslerde Hikmet nasıl figüranlık 
yaptığını anlatırken, “isim tamlaması gibi bir roldeydim” (Atay, s. 
61)  der.  Başı ve sonu olmayan, ancak temsilin çerçevesinde anlam 
kazanacak bir söz öbeğidir Hikmet. Bunu da kabullenen tek oyuncu-
dur. Zira temsili gerçekleştiren oyuncular hep tahta perdenin ardın-
dan izler taşır, onların geride süregiden bir hayatları vardır. Hikmet 
o hayatın temsile olan etkilerinden hayrete düşer, şaşırır ve kandırıl-
mış hisseder:

Oysa ben bütün cümlelerin baş tarafını kaçırdığımı çok iyi biliyor-
dum; oyuna geliyordum. Bütün oyuncular, provaya gelmeden önce ya-
şadıkları maceraların izlerini taşıyorlardı. İyi ezberleyemedikleri rol-
lerini oynarlarken de ayrıca özel bir yaşantıları vardı. Ben bu geçişleri 
bir türlü sezemiyordum; benim hayatım sürekli bir oyundan ibaretti. 
(Atay, 2016,  s. 62-63). 
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Hikmet, kendi hayatını birbirine eklenen piyeslerle, temsiller-
le, kamusal anlatma biçimleriyle anlatırken; kendini temsilin içine 
tüm bedeni ve ruhuyla yerleştirir. Sıradan hayatlarına dönerek her 
şeyi birbirine karıştıran oyuncuların aksine Hikmet’in ezberi de 
iyidir, zira ezber dışında bir sözü, oyun dışında bir hayatı yoktur. 
Foucault’nun Velasquez’in kendini resmin içine yerleştirdiği Las 
Meninas tablosu  için temsilin temsili demesi gibi, Hikmet de temsi-
lin temsili olmuştur. “Ülkemiz bir haritaya benzer” (s. 111) derken, 
temsilin bir türlü hakikat olamayışını açık eder. İsminin anlamı da, 
bir ismin anlamı olmaktan ibarettir: 

Oysa, düşünün bir kere beyefendiciğim: ‘Hikmet’ ve ‘Sevgi’. İki ilahi 
isim. (Gerçekten de şimdiye kadar aklıma gelmemişti.) Sayın Bil-
ge, ‘Wisdom’ ve Love’ demek istiyorum senin anlayacağın. Sen de 
‘Bilge’sin, yani ‘Sage’. (Yahu nasıl oldu bunları daha önce düşüneme-
dim?) Fakat, sevinmeyelim beyefendiciğim; bizim ülkede anlamlı 
isimler o kadar çok ki. Evet, ben ‘Hikmet’im; senin ‘Bilge’ olduğun 
kadar. (s. 449). 

Roman boyunca temsilin kurduğu hakikati; hem kendi isminin 
anlamını hem de sevdiği kadınların isimlerinin anlamlarını bede-
ninde bir imkansızlık gibi taşır. İsimlere haddinden fazla anlam yük-
leyen ve oyunla hayatı karıştıran okur da kandırılmaktan nasibini 
almıştır. Halbuki mesele, isimlerin derin anlamları değil, anlamla-
rın birer isimden ibaret kalmasıdır. Okur, Hikmet’in oyunlarındaki 
başrol oyuncuları ve diğer bütün insanlar, temsile hak ettiği değeri 
vermedikleri için oyuna gelmektedirler.  Herkes rolünü oynadıktan 
sonra kendi vasat gündeliğine döner. Hikmet hariç. Tüm kamusal 
temsil biçimleri, hakikati bir ideal olarak tasvir ederken, Hikmet bu-
nun ideal olarak kalmasına dayanamaz. Çünkü, Hikmet temsilin ha-
kikate tekabül etmesini arzular. Bunun imkansız bir arzu olduğunun 
da farkındadır. 

Hikmet’in bu imkansızlık içindeki boğuşması bir noktaya kadar 
romanın biçiminin bir etkisi olarak görülebilir. Orhan Pamuk (2007) 
“Oğuz Atay’ın herkesi şaşırtan yanı, anlatım biçimini okuyucunun 
gözüne sokmasıdır” (s. 275) der. Poyraz Karayel’in biçimi görünür 
kılan kurgusal özellikleri gibi, Oğuz Atay da romanda biçimin tabi 
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olduğu rejimi sorgulamaktadır. Gösterenlerle gösterilenleri ayıran 
olaylar ve hareketler, Pamuk’a göre yerini kemiğinden sıyrılıp her 
yere yayılan bir ete, bir dokuya bırakmıştır: romanın biçimini göz-
ler önüne seren bir bilinç hali. Pamuk’un işaret ettiği bilinç halinin, 
temsilin sınırlarının gösterilmesine imkan verdiğini düşünebiliriz. 
Ancak Atay’ın temsiliyeti sorgulama yöntemi sadece biçimi anlatı-
nın önüne geçirmesi değildir. Daha doğrusu biçim anlatının önüne 
geçtikçe temsil edenle edilenin ayrılığı kuralı işlemez olur: temsili-
yet, temsili içselleştirerek bedeninde taşıyan özne tarafından, bizzat 
kendine yönelerek eleştirilmektedir. İçselleştirilmiş  kamusal temsil 
biçimlerinin ironisinden oluşan bu anlatım, Gürbilek’e (2007) göre 
esas olarak bir adalet arayışı serüvenidir. Hikmet, Cumhuriyetin 
verdiği adalet sözünü yerine getirememesinden muzdariptir. Cum-
huriyet bir temsiliyet rejimi olarak temsille hakikat arasında boşluk 
bırakmayan dümdüz bir Batılılığı, soğuk İngilizliği referans alır, ama 
bu temsiliyet sürekli kendisi hakkında yalanlar söyleyen bir kamu-
sallıktan öteye gidemez: “Ülkemizde güneş olmasaydı toz olmazdı” 
(s. 115) gibi basitçe, çocukça yalanlardır bunlar. 

Peki o zaman Hikmet adaleti nerede aramaktadır? Cumhuri-
yetin verdiği sözü tutmaması nasıl çözülecektir? Hikmet bunun için 
çeşitli yollar dener. Öncelikle ‘gecekondu’ dediği üç katlı apartma-
na taşınır. Temsilin dışında kalanlarla yeni bir temsil kuracak, bu 
temsilin içinde bir yaratıcı olarak kahramanlarıyla birlikte yaşaya-
caktır. Burada komşusu emekli albay Hüsamettin Tambay’la oyunlar 
yazar. Albay bir asker olarak Cumhuriyet’in değerlerinin taşıyıcısı 
olduğu halde, bir bildiriye imza attığı için erken emekliye ayrılarak, 
tüm hakikat gibi kendini temsilin dışında buluvermiştir. Taşındığı 
eski apartman dairesinde, gündeliğin üzerine sindiği, apartmanda 
üç yere birden astığı yaldızlı isim plakasına rağmen - ya da tam da 
bu nedenle - artık asker temsilinin dışına çıktığı yerde Hikmet’le bir-
likte oyunlar yazar. Tarihi ve gündelik hayatı temsilin içine sokarak, 
temsili hakikat yapmanın yolunu arayacaktır. Bu yazma çabasında 
Tambay, tarihin taşıyıcısıdır: “Siz de tarih adına araya girin albayım. 
Tarihin heybetini duyurun bize.” (s. 272). 

Tarih Hikmet’e oyunlarında hem hakikate referans verme, hem 
de doğrusal bir zamansallık kurma imkanı verir. Oyunlarla bir yer-
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den bir yere gitmek, adaleti temsille inşa etmek ister.  Ancak albayla 
yazdıkları oyunlar da yalandan öteye gitmeyecektir. Tarih, zaman, 
olaylar, her şey titizlikle akarken General Shlick’in mektup yazma 
sahnesinde Hikmet’in hevesi kırılır: 

(Schlick yazar ve yüksek sesle okur.)
Hikmet, “Bu tiyatro sahte birşey albayım,” dedi. “İnsan, tek başına, 
yüksek sesle yazar mı?”
Hüsamettin Bey “Başka çaremiz yok,” diye karşılık verdi. “Seyirci me-
rak eder. Mektubu okumayacaksak, yazıldığını neden gösterdik?” (s. 
274-275). 

İşte Hikmet’in dayanamadığı tam olarak bu imkansızlıktır. 
Oyun, mektubun yazıldığını göstermekten ibarettir. Mektupsa mek-
tup yazma sahnesi olmaktan çıkıp hakiki bir mektup olmayacaktır. 
Temsil, yani gösterenle gösterilenin arasındaki mesafe buna müsaa-
de etmez. 

Oyunların temsili hakikat kılmaktaki yetersizliğini gören Hik-
met, bu sefer bir ansiklopedi yazma fikriyle oynamaya başlar. Bütün 
hayatı, bütün ihtimalleri, geçmişi ve geleceği kuşatan bir ansiklope-
di. Böylece temsille hakikat arasındaki boşluk kapanacaktır:

Kendisi gibi yaşamasını bilmeyenler için büyük bir boşluğu, “hayat 
kadar büyük bir boşluğu” doldurarak yüzlerce ciltlik bir “hayat bilgisi” 
ansiklopedisi çıkarmayı tasarlıyor... [B]ütün durumlar ayrıntılarıyla, 
mümkün olan bütün çözüm yollarıyla aydınlatıldığında kendini yal-
nız hissetmeyecek, kimse delirmeyecektir. (Gürbilek, 1997, s. 245). 

Hikmet’e göre yapılması gereken bu temsil biçimini kabul et-
mek, hatta temsilin dışında hiçbir şey bırakmamaktır. Ansiklopedi 
temsili yaşam haline getirecektir. Fakat bütün bu beklenti içindeki 
imkansızlığı da görür Hikmet. Bütün bu çabanın içinde hakikati be-
lirleyen normatif eksen, elbette ki Batı’dır. Etten kemikten insanın, 
içinde derinlerinde kurulan bir Batı fikriyle, Hikmet’in temsile daya-
lı projeleri hiçbir zaman uymayacaktır. Zira Batı, temsilin yasasıyla 
değil psikanalizin yasasıyla işler. Buna uygun olarak ansiklopedinin 
Hikmet maddesi psikanaliz yoluyla yazılacaktır. Fakat Hikmet’in 
oyunbazlığı buna müsaade etmez: “Önce biraz direnirim tabii: Onla-
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rı yanlış yollara sevk ederim” (s. 330). Zaten İngilizler de bu Hikmet 
maddesini yazmaya pek meraklı değildirler, “Geri kalmış ülke insa-
nının iç dünyası olamaz” (s. 334) diye bu işten vazgeçerler. Hikmet 
bunun dayanılmazlığını da ironiyle aşar ve psikanalizi de parodiye 
çevirir. İngilizler gibi psikanalize para dökeceğine, Hüsamettin al-
baya gider ve oyunlarına devam eder. Yani temsilden vazgeçemez. 
Batı’nın hakikatini arzular ama sevmez. 

Böylece Hikmet, arzusunu yönelttiği Batı’yı sürekli ironik 
bir dille geri iteliyordur. Temsiliyeti yıkarak açtığı alanda yeniden 
Batı’nın, modernliğin, Cumhuriyetin yasasına boyun eğmek iste-
mez. Bu durumda hala Hikmet’in adaleti nerede bulacağı meçhul-
dür. Dünyanın tüm yalanlarının bedelini oyun yazıp oyun yaşayarak 
ödeyebilir mi? Altına girdiği yükün büyüklüğü Albay’la oynadığı 
psikanaliz seansında görünür olur: 

[B]ütün mahviyetkâr görünüşüne rağmen haysiyetini korumayı ve 
sana karşı cephe alınmamasını beceriyorsun bu arada. İnsan senin 
hakkında ne düşüneceğini bilmiyor. Karşı tarafı yeteri kadar kötüle-
mediğin için seni dinleyenler, senden yana olmuyorlar. Hiç olmazsa 
içlerinden seni küçük görmelerine, seni beğenmemelerine sebep ola-
cak kadar da açığa vurmuyorsun kendini. Seni ne yapsınlar? Mütercim 
Arif ’in dediği gibi, ‘Nev-i beşer maişetini merak ve tecessüsle temin 
eder.’ (s.333). 

Hikmet bir roman kahramanı olmak ister ama tam da roman 
biçiminin gerekliliklerinden ötürü bu yükün altından kalkamaz, zira 
okurlar onun iyi mi kötü mü olduğunu bilmek isterler. Hikayenin 
kodları işlesin, merak uyandırsın, bir sonu olsun isterler. Adalet bil-
dik bir biçimin içinde tesis edilirken, okur da iyinin ve kötünün pe-
şinden gitmek, iyiyi sevmek, kötüyü cezalandırılırken görmek ister. 

Tehlikeli Oyunlar bu kodlarla işleyen bir roman değildir, trajik 
bir anlatıdır. Hikmet’in yükselişi ve düşüşüdür; çatışma Hikmet’in 
dışsal bir çatışmayı içselleştirip bedeninin parçası yapmasından çı-
kar. İyi olmaya çalışırken yok olmasının hikayesidir. Bu noktada ipin 
diğer ucundaki anlatıya, bir melodram olan Poyraz Karayel’e dön-
mek gerekir. Zira melodram, bu karmaşanın içinden çıkmanın bi-
çimidir ve dizi de adalet sorunsalını, melodramatik bir çatışmanın 
içine yerleştirerek çözmeye çalışır. 
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Melodram:
Hem Poyraz Karayel hem de Tehlikeli Oyunlar, adalet arayışını 

temsiliyetin sınırlarını zorlayarak sürdürür. Roman bunu yaparken 
biçimi görünür kılan bir bilinç halinin eseriyse, dizi de aynı şekilde 
melodramı görünür kılan bir anlatı arayışının eseridir. 

Melodram; edebiyat, film ve televizyonda kendisine farklı ifade 
biçimleri bulmuş bir türdür. Peter Brooks (1972), melodramın aşırı 
duygu yüklü, ahlakî çatışmaya ve kutuplaşmaya dayalı, kötülüğün ve 
iyiliğin oldukça belirgin olduğu ve iyiliğin ödüllendirildiği bir anla-
tı biçimi olduğunu vurgularken, esas işlevinin ahlakı temellendiren 
temsiller üretmek olduğunu söyler. Bu işlev, bir adalet arayışı olarak 
da görülebilir. Herhangi bir toplumsal gerilimin temsilin alanına 
girmesi ve konuşulabilir olması için o toplumu kuran genel normla-
ra göre anlatılabilmesi gerekir. Toplumun kurduğu normatif anlayış 
ve değer nosyonu çatışmayı da tanımlar. Çatışma durumunda kimin 
haklı kimin haksız olacağını ve haklının nasıl bir zafer kazanacağını 
da genel toplumsal değerler ve normatif yapı belirler. Bu normları en 
iyi temsil eden kişi, kim olduğu önemli olmaksızın, en inanılır kişi 
olur. Dolayısıyla bir katil iyi bir babaysa ve suçunu da bu babalığı 
üzerinden işlemişse babalığın önemli bir değer olduğu toplumlarda, 
masum ve haklı bir pozisyona gelebilir. Belli bir toplum muhayyile-
sinin ürettiği norm, kişinin toplumdaki değerini belirler. Dizilerde 
haklılığın ve haksızlığın, bu normatif kategorilerin tanımladığı hak-
lılık ve haksızlık ölçütlerine göre anlatılabilmesi gerekir. 

Türkiye’de devlet televizyonu ve sonrasında gelen özel kanallar-
da kâh Hollywood filmlerinden, edebiyattan ve Yeşilçam’dan esin-
lenme ve uyarlamalarla, kâh kendine özgü anlatılarla üretilen tele-
vizyon melodramları, iyiyle kötünün çatışmasını toplumsal karşılığı 
olan çatışmalara tercüme eder. İyinin kötüyü yenmesiyle, modernle 
gelenekselin çatışması çözülür, yeni bir ahlakî/normatif düzen kuru-
lur.  Televizyon yayıncılığı başladığından beri, ancak daha çok 90’lar-
da özel televizyonlar kurulduğundan beri bu formatta modernlikle 
gelenekselliği, Doğululukla Batılılığı, geri kalmışlıkla ilerlemeyi, çe-
kirdek aileyle geniş aileyi çarpıştıran ve sonunda bir iyi kurgulayan 
ve kötü karşısında iyiyi kazandıran diziler yapıldı. Burada önemli bir 
nokta da, bu dizilerin gündemi sıkı sıkıya takip etmesidir. Yükselen 
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bir çatışma olduğunda ya da bir şey konuşulabilir olmaya başladı-
ğında onunla ilgili bir dizi de ortaya çıkar. Örneğin Alevi açılımı pa-
keti gündeme geldiğinde Alevilerle ilgili diziler yapılır; zira temsili 
zor olan bir konu temsilin alanına girmiştir.  Ancak bu zor konular, 
rafa kalkan reformlarla birlikte yarıda bırakılır, genellikle çözüme 
erişemez. 

Ancak 2010’lardan sonra Cumhuriyetin hem temsilinin hem 
de siyasetinin sınırlarının zorlanmaya başlamasıyla hem TV’de yeni 
formlar ortaya çıkar, hem de melodramlarda ciddi bir dönüşüm 
meydana gelmeye başlar.  Gündelik hayatı eğlendirerek temsil eden 
seyircili komedi programları ve bedenlerin, hikayelerin ve kişilik-
lerin çarpıştırıldığı reality show’lar televizyon akışının önde gelen 
türleri haline gelirken, her daim popüler olan dizilerde de melod-
ramdan ziyade karşılıklı oyun kurmaya dayanan polisiye türü yeni 
biçimler ortaya çıkar.  Bu biçimlerin ortaya çıkmasında yeni tekno-
lojilerle birlikte globalleşen dizi pazarında dolaşıma giren türlerin 
etkisi olsa da, bu diziler Amerikan, İskandinav ya da Kore dizilerinin 
basitçe taklidinden epey öteye gitmişlerdir. Türkiye’de bu dönemde 
yapılan dizilerde, sıradan hayatları olan ve başına gelen bir felaket 
yüzünden düşmanlarla savaşmaya mecbur kalan erkekler  soyut bir 
haklı olma durumu dışında hiç bir şeyin temsiline açıkça soyunmaz-
lar.  Sürekli bir buhran atmosferi çizen bu dizilerin adalet arayışı gibi 
bir sorunları da yoktur (Sirman, 2016).  O buhran, o kriz, normal 
hayat koşuluna dönüşmüştür.  Modernleşme meselesi geride bırakıl-
mış, yerine de normatif bir çatışma sorunsalı henüz yerleşmemiştir.  
Dolayısıyla artık melodrama yer yoktur.  Çatışma olmadığına göre 
çözüm de aramak gerekmez.  Kimin kimden daha zeki olduğu etra-
fında dönen ve sonsuza kadar uzayabilme potansiyeli olan bu diziler 
temsil sorunundan oldukça uzakta seyreden bir çeşit oyundur.  

Poyraz Karayel dizisi esas olarak bir melodramdır. Poyraz, di-
zinin ilk bölümünden itibaren izleyiciye iyi, doğru, güzel ve haklı 
olarak gösterilir. İyi bir babadır, kendi çocuğunu çok sevmektedir, 
başka çocuklara karşı da babacan tavırları vardır; iyi bir sevgili, 
iyi bir arkadaş, iyi bir polis, merhametli, akıllı, dürüst, gösterişsiz, 
okumuş yazmış, orta sınıf bir hayat yaşar, orta sınıf bir iş yapar ama 
oldukça da mütevazidir. Bütün bunların yanında hem geçmişte ya-
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şadığı ihanetler, hem de hayatındaki bir takım eksiklikler hikayeyi 
başlatan çatışmanın çekirdeğini oluşturur. Poyraz babasız büyümüş-
tür, bir aile babası ve başarılı bir polisken ihanete uğramış ve polis-
likten atılmıştır. Üç katlı dökük bir apartmanın orta katında tek ba-
şına yaşamaktadır. Taksicilik yaparken tesadüfen hayatını kurtardığı 
mafya babası Bahri Umman’ın iş teklifiyle karşılaşır. Bu iş teklifini 
duyan polis amiri Mümtaz, mafya babasının yanındaki işe Poyraz’ın 
resmi görevlendirmeyle muhbir olarak girmesini söyler. Bu Poyraz 
için polisliğe de dönüş olur. Böylece Poyraz, kendisini kurmadığı bir 
oyunun içinde bulur. Zira resmi görevlendirme zannettiği iş aslında 
bir resmi görevlendirme değil; Mümtaz’ın ona kurduğu bir tuzaktır. 
Bu oyunun içine düşer ve bir mücadele başlar. Bir taraftan da bu 
mafya babasının kızı olan Ayşegül’le tesadüfen tanışır ve birbirlerine 
aşık olurlar. Aynı zamanda Bahri Umman’da da hayatında yaşama-
dığı baba yakınlığını bulmuştur. Dizi Poyraz ve Ayşegül’ün ilişkileri 
ve her ikisinin Bahri Umman ile olan ilişkisi ve bunların arasında 
adaleti arama çabalarıyla ilerler. 

Poyraz Karayel dizisinde iyiler ve kötüler tam olmasa da nispe-
ten nettir. Şüphesiz ki Poyraz iyidir, kötüler tarafından mağdur edil-
miştir ve onlarla mücadelesi esnasında adaleti tesis etmeye çalışır. 
Ancak bunu yaparken de zaman zaman kanun dışına düşer - zira ka-
nunun içindeki amiri, milletvekili olan babası İsmail Karayel ve ni-
hayet öz babası Adil Topal kötü taraftadır. Ne hukukun, ne devletin 
ne de ailenin yasası bir adalet zemini teşkil eder. İyinin kanun dışına 
düştüğü durumlarda izleyici Poyraz’ı ‘o kadar da suçlu’ bulmayacak-
tır. Çünkü adalet terazisini yeniden kurma çabası içindedir. Adaletin 
peşinde öyle bir koşar ki o koşma biçiminde adalet kavramını yeni-
den düşündürtür. Zira yasayla yasadışı arasındaki sınır bulanıklaşın-
ca, adalete dayalı bir çatışmayı çözmek o kadar kolay olmayacaktır. 
Temsiliyetin diliyle söylersek, gösterenle gösterilen arasındaki fark 
bariz bir şekilde kaldığı müddetçe adaleti tesis etmek daha mümkün 
görünür. Herkes – iyiler ve kötüler – yerini bilir. Ancak aradaki fark 
muğlaklaştıkça adaletin ne olduğu da sorun haline gelir (Derrida ve 
Ronell, 1980). 

Bu noktada Poyraz Karayel’in aynı saatlerde yayına giren diğer 
melodramlardan oldukça farklı olduğunu söyleyebiliriz.  Poyraz Ka-
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rayel, melodramın zamanının bittiğini gören ama bitmesine dayana-
mayan, sonsuz oyun formülünü kullanan ama oyunun melodramın 
sınırlarını çok zorladığında tavrını melodramdan yana koyan bir 
dizidir.  Başka bir deyişle, Oğuz Atay yazının biçimine içeriği kadar 
önem vermiş ve kendi zamanını ve içinde bulunduğu şartları ancak 
ironik bir anlatım tarzıyla melodramatik bir roman yapısı arasında 
gidip gelerek iletebilmişse, dizinin senaristi Ethem Özışık da o ölçü-
de kendi zamanını ve zeminini anlatan hikayesinin biçimini melod-
ramla oyun arasına yerleştirmiştir.  Adeta seyirci ile konuşmaktadır 
dizi: melodram mı, oyun mu?  Adalet ve çatışma mı, komploya kadar 
gidebilecek biteviyelik mi?  Oğuz Atay nasıl temsille oyun arasında 
kararsız kalır gibi iken temsilden vazgeçemiyorsa, Poyraz Karayel  
dizisinde de oyun üzerine oyun kurulurken tüm bu oyunlar melod-
ramın ana çatısı altına yerleştirilir. 

Bunu dizinin ikinci sezonunda yaşanan babalar çatışması üze-
rinden anlayabiliriz. Melodram türünün içinde aile bağları en önem-
li değer rejimidir. Karakterlerin çatışmaları genellikle bu rejime göre 
belirlenir. Babalığın güçlü bir değer olduğu bir toplumsal bağlamda, 
Poyraz Karayel pek alışılmadık bir şey yapar ve bütün babalık po-
zisyonlarının değerini kırar. Poyraz’ın öz babası Adil Topal, tam da 
adaletin aksadığı, babalığın ters yüz edildiği karakterdir. Poyraz’la 
aralarındaki, Poyraz’ın sonradan öğrendiği baba-oğul ilişkisi onları 
iyi kötü çatışmasında yan yana değil, karşı karşıya getirir. Zira Adil 
Topal, ezeli düşmanı Bahri Umman’ın kızından bir torunu olmasını 
engellemek için Poyraz’la Ayşegül’ü tuzağa düşürür. Poyraz ne yapar-
sa yapsın bu tuzaktan Ayşegül’ü kurtaramaz ve Adil Topal Ayşegül’ü 
Poyraz’ın hayatı karşılığında kürtaja zorlar. Karşılıklı oyunların en 
sert hamlesi bu kürtajdır. Görünüşte Adil Topal oyunu kazanmıştır.  
Ancak bu kayıp, aynı zamanda Ayşegül ve Poyraz arasında kopmaz 
bir bağ oluşturmuştur. Klasik bir melodramda bebek sahibi olmak 
bir  bağ yaratırken, bu sefer bebeği kaybetmek aynı işlevi üstlenir. 
Melodramın formülü hala iş görmektedir, ancak dayandığı normlar 
ters yüz edilmiştir. Bütün yasalar tersine dönse de, aşkın yasası de-
vam eder. 

Gelelim Tehlikeli Oyunlar’a. Hikmet, Poyraz gibi melodramla 
oyun arasında gidip gelmez. O daha çok melodramla ironi arasında 
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gidip gelir.  Bir yandan Gürbilek’in söz ettiği ironi Hikmet karakte-
rinin etrafında oluşurken; diğer yandan romanın kendisi, bir başı, 
gelişmesi ve sonu olması ve bu gelişmenin yine bir çatışma üzerin-
den sürmesi itibarıyla da tipik bir melodram modeline, yani temsi-
liyetin kodlarına uymaktadır.  Hikmet, ne temsille ne de hakikatle 
yaşayamadığı için oyun yazar; oyun yazamaz, oyun içinde mektubu 
ise hiç yazamaz.  Bunu üzerine oyundan ansiklopediye, ansiklope-
diden sevgilisine yollayıp yollamadığını tam bilemediği mektubu 
yazar, kelimelerle oyun oynamaya kalkar ve yenilir.  Bu yüzden ona 
göre yaşadığı bir trajedidir.  Hikmet bunu okuyucuya bir yorum yeri 
bırakmak istemezmişcesine kitabın sonuna doğru açıkça söyler de:

[İnsanlar] benden habersiz yaşadılar. Küçük trajedimi, alçak gönüllü 
faciamı okumadılar.  ‘Hikmet’in Yükselişi ve Düşüşü’nü küçümsediler.  
Yaşantım bana da sıkıcı geldi sonunda; fakat bir de ne göreyim: Büyük 
oyunlara uygun bir serüven çıkmış ortaya. (s. 449)

İşte romanın bu şekilde ilerlemesini sağlayan, tıpkı dizide ol-
duğu gibi melodramatik kodlardır. Melodram olması için gereken 
çatışma Doğu’yla Batı, temsille temsilin dışladıkları, oyunla hakikat 
arasında süregider.  Atay’ın  “Türkiye’nin ruhu” dediği, bizim de di-
ziler için atmosfer dediğimiz de bu çatışma etrafında şekillenmiştir.  
Bu iç çatışma Hikmet’in temsille hakikat arasındaki boşlukla yaşaya-
mamasında kendini gösterir.  Hikmet oyun yazmaktan oyun oyna-
maya yöneldiğinde Oğuz Atay temsilin ironik dilinin yanına hemen 
melodramatik dünya görüşünün klasik cümlesi ‘hayatım roman’  la-
fını koyuverir:  “.. Bana roman yaz diyenler de oldu, hayatım roman 
olduğu için yazmıyorum, onu ben yaşarken okuyun, ben oyun yazı-
yorum…” (s. 319)  Başka bir deyişle, Oğuz Atay bize romancı Oğuz 
Atay’ın yazdığı romanla, kahramanı Hikmet’in yazdıklarını karıştır-
mamamız gerektiğini hatırlatır.  Roman yazarı melodram yazmıştır, 
bu da karakterinin yazdıklarında değil, hayatının akışında, hayatının 
oluşturduğu anlatıda saklıdır. 

Hikmet Batı değil, Doğu olarak görür kendini.  Sevgilisi Bilge’ye 
“Biz senin gibi değiliz Bilge; biz Doğuluyuz.  Bizde sorgu sual yok-
tur.  Bizde usta-çırak ilişkisi vardır.  Ustanın gücü tartışılmaz.  Usta 
önünde engel tanımaz” der. (s. 455)  Bu bilindik Doğu/Batı ikilemi 
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akıl/duygu ikileminde de kendini gösterir.  Ama bunların dışında 
da başka bir ikilem daha öne sürer Hikmet: yavaşlıkla aceleciliğin 
farkı.  Doğu’nun muasır medeniyet seviyesine yetişme heyecanını 
şu sözlerle eleştirir: “Bir de Batılıları aptal buluruz, değil mi alba-
yım? Onların acelesizliği, meselenin esasını öğrenmek isteyen sabırlı 
durgunluğunu, aptallıkla nitelendiririz.  Oysa acele etmek yüzün-
den kendimizi bir kere daha ele veririz.  Aptal olmalıyız albayım, 
aptal!  Bütün kurtuluşumuz buna bağlı.” (s.415)  Bu yavaşlık arzusu 
onu ansiklopedi yazmaya götürür, hayatın her alanını bu yavaşlığın 
sarmalamasını ister.  Hatta boşandığı eşiyle tekrar bir araya gelme 
fikrini hayal ederken bir araya gelirlerse çocuk yapmak gerektiğini 
ama yavaş olmak gerektiğini vurguluyor: “Evet, yavaş yavaş hamile 
kalırsın Sevgiciğim, çocuğu karnında iki yıl taşırsın.” (s.399)  Çün-
kü Hikmet’e göre “Bütün kötülükler hazırlıklı olmamaktan doğuyor.  
İlerisi için çok hesap yapmamalısın. Hesap yapmağa alışmamalısın.  
Bütün kötülükler alışkanlıklardan doğuyor.  İnsan acele etmeden 
kendini seyrederse, alışkanlıkların kölesi olup olmadığını görebilir.” 
(s.400)

Bu kendini seyretme hali aslında Hikmet’in kendi özne haliyle 
olan sorununa bir çaredir.  Batı kendi içinde tam, kendine malik, 
sözüyle hakikatinin uyum içinde olduğu bir yerdir Hikmet’e göre. 
Doğu’da ise birden çok öznellikler vardır.  Hikmet’ler birken iki, üç, 
yedi’ye kadar ürerler. Kimliksizlik korkutucudur ve ne kadar uğraş-
sak, ne kadar gerçek hayatta yavaşlarken oyun yazarak Batı’nın tari-
hini hızlıca geçerek sahnelesek, kendimizi içinde bulunduğumuz “ne 
o ne bu” durumundan kurtaramayız. 

Batı’yla Doğu’nun farkını zamansallıkla çözmeye çalışan kahra-
manın orada durmaya niyeti yoktur. Metnin ironik diline katkı sun-
masındaki büyük rolü olan akraba ve dost evlerinde gece yatısına 
kalmanın İngiltere’de yasaklanmasının İngiliz ilerlemesine yaptığı 
katkıları da şöyle açıklar: “Şöyle ki: Gece yatısına kalan ve dolayısıyla 
yiyeceğini de aynı yerden bir dereceye kadar sağlayan misafir, iş bul-
madan uzun süre dayanabiliyor ve böylece ücretlerin düşük tutul-
ması mümkün olmuyormuş.” (s. 291)  Yukarıda Poyraz Karayel’den 
anlıntılanan “Cumhuriyet’in Şeyleri” ödevinin de esin kaynağı olan 
bu geç kalmışlık korkusunu  bükme biçimi, her şeyden önce gün-
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delik hayatın toplum yaşamının nerelerine sirayet edip, nasıl etkisi 
olabileceğini vurgulaması bakımından önemlidir.

Hikmet’in etrafındaki kadınları görme biçimleri de yine ana ça-
tışma eksenini, yani Doğu-Batı karşıtlığını gündelik yaşamının or-
tasına kadar sokmanın başka bir yoludur.   Bilge Batı’dır.  Avrupa’ya 
giden, İngilizce dersi verebilen, iyi bir semtte oturan bu kadın Hik-
met için her şeyden önce hakikatle ideali, düşünceyle davranışı tu-
tarlı biçimde birlikte götürebildiği için Batı’dır.  “Sen,” der Bilge’ye 
yazdığı mektupta, “Bir varlıkkavram olarak çıkıyorsun karşıma. Ya-
şanırken düşünülmesi ve düşünürken yaşanması gereken bir mesele 
olmak istiyorsun. ... İşte bu nedenle, kurmak istediğim dünya senin 
yüzünden yıkılıyor.” (s. 326-7)  Bilge itiraz eder Batı olmaya, “Ben 
neden Batılı oluyormuşum?” diye sorar.  Hikmet’in yanıtı çok basit-
tir: “Nedeni yok. Ben öyle karar verdim.  Ben ustayım.  Sen de çırak 
oldun.” (s. 455) Bu Hikmet’in oyunlarının bir parçasıdır, hala temsili 
devam ettirmenin bir yolu, oyuna dönüşmüş bir yoludur.  Bilge is-
temez: “Gerçek biri olmak istiyorum senin için” der. İmkansızı ister.

Bilge’ye mukabil boşandığı eşi Sevgi kendi gibidir.  Yavaşlığı 
arzu etmesi, fazla bir şey istememesi, üşümesi ve uyumasıyla ve bel-
ki de en çok tavlayı Hikmet’in yazmaya çalıştığı ansiklopedinin bir 
maddesi gibi her hamlenin üzerinde dura dura oynamasıyla Sevgi 
de, Hikmet gibi, Batı’yla Doğu’nun ortasında kalmıştır, ne o ne bu.  
İkisininki de bir hareketsizlik halidir. Tam da bu yüzden, arzu nesne-
si Batı-Bilge’yi oyunlarının bir parçası haline getiremediği için, yani 
Batı’yı kavram haline getirip temsil krizine son veremeyince, yüzünü 
tekrar Sevgi’ye döner. Onu yine en iyi Sevgi anlayabilir. “Ben,” der 
Sevgiye gitmeye karar verirken “bana benzeyen birini bulabilsey-
dim, geleceğe güvenle bakabilirdim.” (s.401) “Sevgi, yakınlık, arzu, 
merak, güzellik gibi susamış olduğum bütün kavramları ellerimle 
tutmak için büyük bir gerginlikle sarılıyorum sana.” (s.327)  Ama 
boşuna.  Sonunda sıkıcıdır Sevgi, sevgisizdir, günlüğünün sığlığın-
dan da görülebileceği gibi güzellik de yaratamaz; bu ihtimal boş bir 
hayaldir ve zaten bu yüzden ondan boşanmıştır.  Varlığıyla yokluğu 
pek belirgin değildir Sevgi’nin.  Son yemeğe de, Bilge’yle birlikteyken 
eve de gelmiştir ama her iki seferinde de iz bırakmadan çekip gitmiş, 
yok olmuştur.  
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Üçüncü kadın komşu dul kadın, Nurhayat hanım. Her ne ka-
dar Hikmet Bilge’ye “Evet, ben ‘Hikmet’im; senin ‘Bilge’ olduğun 
kadar” diyerek kendini Bilge’nin Batılılığı karşında Doğu’ya oturt-
sa da, romanda Doğu aslında Nurhayat’tır.  Romanda çok bir varlık 
göstermez, yani yaşama geçmez. Doğu daha çok bir kavram olarak 
Hikmet’in kelimelerinde yer alır.  Ama yine de “Dul kadın iyi: Bana 
kahve pişiriyor, sigaramı yakıyor.  Onun yanında biraz huzura kavu-
şuyorum.” (s.387)  Ve en önemli özelliği: “Nurhayat Hanım hiç söze 
karışmaz.”  Dilsiz, kelimesiz, kavramsız, sadece eylem olan Doğu bu 
kadında vücut bulur.  İki oğlu vardır ki onlardan biri oyun yazmaya 
heves ederek  Hikmetleşme emareleri gösterir. Diğeriyse şehrin so-
kaklarını iyi kullanmayı bilen bir cingöz olmaya adaydır. Doğu’nun 
geleceğine yapılan bu göndermelerle roman, Doğu-Batı çatışma-
sının ne zamanla oynayarak, ne ironiyle, ne de yanında durulacak 
kadınları tanımlayarak hayırlı bir biçimde çözülemeyeceğini bir kez 
daha vurgulamış olur.

Doğu-Batı, iyilerle kötüler çatışmalarıyla melodramatik biçimi 
sürdüren Poyraz Karayel  bir dizi olarak, Tehlikeli Oyunlar da bir ro-
man olarak bu biçimin birçok özelliğini de kırarlar. Romanda da di-
zide de iyilerle kötüler muğlaklaştırılır.  Her ikisinde de kahramanlar 
oyun seven pikaresk anti-kahramanlardır. Biçimlerle oyuncak gibi 
oynarlar. Mesela Hikmet, Bilge’ye yazdığı mektupta, yukarıda alın-
tıladığımız onca itirafın ve iç dökmenin arasında, adeta melodramı 
oyunlaştırır: 

Belki sana bu satırları yazmamalıydım. Belki de dönel bir yüze-
yin, ekseni etrafındaki hareketi sırasında çeşitli ışık kaynaklarından 
beslenmesi olayında görüldüğü gibi, benim bir an süren ışıltımın 
yansımalarını artık ilginç bulmuyorsun; görüntümün gerçekliğine 
inanmıyorsun. Fakat seni seviyorum. (Bu sözü bir yere sıkıştırmaya 
mecburdum.) (s. 328)

Poyraz Karayel’de de benzer şekilde melodramı oyunlaştıran 
sahneler vardır. Dizinin ikinci sezonunda Poyraz, yaşadıkları acı ay-
rılığın arkasından Yunan adalarından birine uzun bir tatile gitmiş 
olan Ayşegül’ü kırmızı bülten çıkartarak bulur. Sahne müthiştir, 
masmavi bir denizin ortasındaki yat, SAT komandoları tarafından 
çevrilir. Adeta Hikmet’in ‘bir an süren ışıltısı’na konuşur bu sahne.
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Melodramla oyunun bu birlikteliğinin her iki metinde de cid-
di sonuçları vardır. Hikmet romanın sonunda ölür. Poyraz da ikinci 
sezonun sonunda ölmüş, cenaze ilanı tıpkı Hikmet gibi Albay tara-
fından okunmuştur. Melodram çatışmalara çözüm bulması açısın-
dan önemli bir biçim dedik.  Hikmet için bir çözümün olmaması 
hikayesini trajik hale getirir.  Temsil hakikatle örtüşmeyecek, kuru-
lan hakikat rejimleri hiç bir zaman adil olmayacaktır.  Romanın iler-
leme hali, çözüm aramadaki ısrarı ve sondaki çözümsüzlüğü ile bir 
melodram olarak ele alınmasını mümkün kılar. Poyraz’ın ölümü de 
çözüm arayışının oyuna kurban edilmesinin bir biçimidir.  Çözüm 
arandığı yerde bulunmayacak, belki de sonunda çatışma ekseninin 
başka bir şekilde kurulması gerekecektir.   

Oyun:
Oyun, çatışmanın melodramdan farklı bir biçimidir. Bu biçimde  

adalet arayışı önemsizleşir, tarafların birbirlerine kurduğu tuzaklar ve 
bu tuzaklardan kurtulma yollarının izlenmesi ana gerilim eksenini 
oluşturur. Bir tuzak diğerini takip eder ve bu ilelebet devam edebilir.  
Yeşilçam filmlerinin entrikasından farkı da en nihayetinde bu tuzak-
ların karşısındakini yenmek dışında başka bir amaç taşımamasıdır. 

Poyraz Karayel birinci sezonda esas olarak adaleti sorun hali-
ne getirirken,  ikinci sezonda melodramatik biçimin etkisini azaltıp 
yerine daha oyuncu, pikaresk bir biçime bürünür. Pikaresk biçimin 
özelliği anlatının baş kişisi, yani Pikaro’dur. İspanyolca bir keli-
me olan pikaro, serseri anlamına gelir (Çoraklı, 2002). Pikaro gibi 
Poyraz’ın da en önemli gücü, gücü elinde bulunduran üsttekilerin 
düşünce ve davranışlarını gözleyip kavrayarak, onları yenmek için 
bu tecrübelerini ve zekasını kullanmasıdır. Pikaresk anlatıda olaylar 
genellikle toplumun alt tabakalarından insanların yaşadığı ve yasa 
dışı eylemlerin yaygın bulunduğu bir ortamda gelişir, mafya gibi. 
Poyraz’ın bu serseri halini seven ama mafyayla girdiği ilişkide ger-
çekten mafyalaşmasından korkan  Ayşegül, Poyraz’a “Beni mi daha 
çok seviyorsun; yoksa babamı mı?” diye sorarak Poyraz’ı taraf ol-
maya iter. Biz de Poyraz’ın Ayşegül’ü seçmesini isteyerek onların aş-
kından taraf oluruz. Oyunla iç içe geçmiş olan melodramatik biçim 
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de böylece devam etmiş olur; seyirci (ya da okuyucu)  eğlenceyi ve 
hazzı, oyunlarda kimin galip geleceği üzerinden yaşar. İleriye doğ-
ru giden çatışmadan ziyade sürekli tuzaklar ve tuzakların karşısında 
yeni oyunlar izleriz. 

Oyun romanda da dizide de kahramanlar tarafından bir yandan 
ciddiyetin, diğer yandan hakikatin  karşıtı olarak ele alınır.  Hikmet 
Benol, Tehlikeli Oyunlar’ın sonuna doğru, bir türlü iletişim kurama-
dığı sevgilisinin hayatından tamamen çıkması üzerine oyunla iliş-
kisini şöyle tarif eder: “Aslında kötü bir oyun oynamıştım, kötü bir 
niyetim yoktu.  Sizinle de oyunları düzeltmiyor muyduk birlikte?” 
(s. 460) Hikmet, ciddi olmaya tahammül edemediği için, hakikat 
dayanılmaz olduğu için, temsilin içinde kalmanın son bir yolu ola-
rak oyuna başvurur.  Poyraz da dizide etrafında dönen tuzakları cid-
diye almayarak, ya da almıyormuş gibi yaparak savmaktadır.  Ama 
oyun aynı zamanda sevgilisine yaşamakta olduğu içinden çıkılmaz 
durumları anlatamayacağı için de başvurduğu bir taktiktir.  Anla-
tılamayan o kadar şey vardır ki, Gürbilek’in (1997) de altını çizdiği 
gibi, anlatmaya kalkışılınca o hamaset, o kamusal dilden kopamayıp 
sadece gülünç olurlar.  Poyraz da hamasi kahramanların pozisyo-
nunu gülünç bulduğu için ve hiçbir zaman o pozisyonu üstlenmek 
istemediği için ciddiyetten uzaklaşıp oyun diline sarılır. Bu nokta-
da oyun sadece ciddiyetin tersi olmaktan da çıkar. Oyun, Poyraz’ın 
da Hikmet’in de hamasi kahramanlar dünyasına itirazıdır. Bitmek 
bilmez oyunlar, adalet arayışının önüne geçerken, Poyraz’ın ve 
Hikmet’in oyunları aynı zamanda adalet aramanın başka bir biçimi 
olarak da karşımıza çıkar.

Tehlikeli Oyunlar’da oyun sözcüğünün anlamı sürekli olarak de-
ğişir.  Bazen temsil anlamını taşır, bazen yalan ve hile, ya da  eğlence. 
Sözcüklerin anlamı bu kadar kaygan olduğu için de oyunlar “teh-
likeli oyunlar”dır.  Hikmet önceleri oyunla temsil kelimelerini aynı 
anlamda kullanır. Oğuz Atay roman boyunca Hikmet’e oyun yazdı-
rırken, adaleti sağlasa bile temsile sadakatle bağlı bir hakikate erişe-
meyeceğini görür. Temsil olarak oyun yazamadığı anda, yani temsil-
le hakikatin özdeşleşmeyeceğini anlayınca bunlara hakikatin karşıtı 
oyun diyerek önemini azaltmaya ve düzeltmeye açık hale getirmeye 
çalışır. Zira oyunun arkasında, adaletin, olayların akışını kontrol et-
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mekle ancak mümkün olabileceği inancı vardır. Oğuz Atay bu farkı 
sezdirir ama aynı zamanda temsil ile oyun arasındaki muğlak ilişkiyi 
vurgulayarak kendini ve okuyucuyu uyarır.  Bu minvalde kurduğu 
oyunları son derece ciddi ve yaralayıcıdır. Hikmet’e söylettiği gibi: 
“ Ben oyun yazıyorum, bir gün sonraya çıkabilmek için ve güneşin 
bir gün daha doğmak üzere olduğunu görebilmek için her gün yeni 
oyunlar icat etmek zorundayım.” (s. 319) 

Bu yara anlatamamak ve anlaşılamamakla başlar: “Fakat, Allah 
kahretsin, insan anlatmak istiyor albayım; böyle budalaca bir özleme 
kapılıyor.  Bir yandan da hiç konuşmak istemiyor.  Tıpkı oyunlardaki 
gibi çelişik duyguların altında eziliyor.” (s. 259)  Her ne kadar Hikmet 
oyunun kimseye zararı olmadığını söylese de (s.352) roman, sistema-
tik olarak oyunun zararlı işleyişlerini gözler önüne serer.   Bilge’den 
ayrılıp gecekonduya gidişini albaya anlatırken bir benzetme gibi baş-
layan oyun sözcüğünün anlamı, biraz sonra, hatta aynı sayfada çok 
daha güçlü bir arzuya dönüşür.  “Ben ölmek istiyorum sayın albayım, 
ölmek. Bir yandan da göz ucuyla ölümümün nasıl karşılanacağını 
seyretmek istiyorum. Tehlikeli oyunlar oynamak istiyor insan, bir 
yandan da kılına zarar gelsin istemiyor.”  Albay’la oyun yazmaya otur-
muşken lafın dağılmasına sinirlenip Hikmet’i tekrar oyunu yazmaya 
çağıran albaya, Hikmet’in “Oynayalım albayım. Tekrara düşmekten 
korkmadan oynayalım” (s. 262) diyerek yazılamayan oyunların ko-
laylıkla oyun oynamaya dönüşebileceğini gösterir. 

Hikmet’in etrafındakiler neyin oyun neyin ciddi olduğunu sü-
rekli karıştırırlar.  Mesela Albay, yatıya gitmenin ne kadar ciddi bir 
mesele olduğunu anlamaz (s. 290); Bilge Hikmet’in ne zaman ciddi 
olduğunu, ne zaman şaka yaptığını hiç bilemez ve  gecekonduya ge-
lip albay ve dul kadınla tanışınca bu karışıklık konuşmayı bile im-
kansız hale getirir.  Hikmet Bilge’nin sorduğu basit sorulara (Masa-
nın üstündeki kağıtlar nedir?) konuşmayı imkansızlaştıran yanıtlar 
(“Albayımla benim, gecekonduya ait tapu senetlerimiz.  Mütercim 
Arif ’ten miras kaldı.”) verince şaşıran Bilge için albaya “Ruhumu 
okuyor albayım” der. (s. 302)  

Ama oyun her şeyden önce bir kurtarıcı gibidir Hikmet için.  
Başa çıkamadığı durumlarda istediğini söyleme özgürlüğünü ona 
bahşeden, onu deli damgası yemekten kurtaran  bir kurtarıcı:



236

Feyza Akınerdem - Nükhet Sirman

monograf 2017/7

“...Ciddi değil albayım,” diye durumu açıkladı Hikmet.  Biz Bilge ile 
böyle oyunlar oynarız karşılıklı.” “Karşındakini konuşturduğun yok 
ki,” dedi albay. “Bu da bir oyundur albayım.  Sessiz oyunlara karşı 
oynanır.  “Allahtan bu ‘oyun’ sözünü icat ettiniz albayım; yoksa beni 
Schlick ile birlikte kapatırlardı.” (s.302)

Ama oyun aynı zamanda Hikmet’in sonunu da getirir.  Bir çok 
Hikmet üreterek tarihi hızlandırmaya ve zamanın dümdüz akışına 
karşı farklı zamanlara, farklı var oluşlara farklı Hikmetler yerleşti-
ren oyunlarında Hikmet, oyunun gerçekten daha gerçek olduğunu 
söyler sürekli. Fakat oyuna alıştığını söyleyen albaya, “Onun için 
gerçek değilsiniz işte.  Aman yarabbi!” diye bağırır. (s. 358)  Oyunlar 
oynamak isteyen Hikmet’in kendisi oyuna gelmiştir: “Ah ne olur-
du albayım, Sevgi de, Bilge de, evlilik de sizin gibi gerçek dışı birer 
oyun olsalardı! Oysa bunların hepsi, bana oynanmış birer oyun.” (s. 
354) Gerçek hayat tuzaklarla doludur ve gerçek dışıyla arası iyi olan 
Hikmet’in tuzaklarla başı hiç hoş değildir. Güneşin bir gün daha 
doğmak üzere olduğunu görebilmek için yazılan oyunlar yazılan de-
ğil, yaşanan hayatın düşmanı haline gelmiştir.  

Hikmet’e göre Hikmet’in sonunu Bilge getirir: “Bilge’yi,  senin 
gibi hissetmemi istiyorsun.  Nasıl olur? Yani albayı da kendimi onun 
yerine koyarak mı düşüneceğim?  İşte bu nedenle kurmak istediğim 
dünya senin yüzünden yıkılıyor; bütün oyunlar anlamını yitiriyor.” 
(s.327) Oyunların yıkılmasını Bilge anlamı kaydırarak başarmıştır: 
“Sevgili Bilge, işte bu yüzden hayal ve gerçek, benim onlara verdiğim 
anlamları kaybetmek üzere.”  (s.327)   Batı-Bilge Hikmet’in oyunla-
rına direndiği için, onun oyunu oynamayıp gerçeklerle iş gördüğü 
için ve bu hali arzulamaktan da vazgeçemediği için Hikmetin sonu 
gelir. Oyunun belki sonu yok ama romanın sonu vardır.  Ve trajiktir.

Poyraz oyunların ustasıdır.  Ona tuzak kurup hem polislikten 
attırmış olan hem de muhbir olarak çalışıyorsun diyerek onu aylarca 
kandıran ve her türlü pis işe bulaşmış olan Mümtaz amirini birinci 
sezonun sonunda mükemmel bir tuzakla alt etmeyi başarır.  Poyraz, 
uyuşturucu satmayı etik bulmayan Bahri Umman’a rağmen bu işe 
kalkışan Zafer adlı kötü mafya reisi ile çekilmiş fotoğraflarını Bah-
ri Umman’ın evinin kasasına saklar.  Gerçek babası olan başka bir 
mafya babasının dosyası kasada diyerek ortaya bir yem atan Poyraz, 



237

Melodram ve Oyun: Tehlikeli Oyunlar ve Poyraz Karayel’de  
Bir Temsiliyet Rejimi Sorunsalı

monograf 2017/7

Mümtaz’ın resimlerinin savcı ve polis müdürünün önünde ortaya 
çıkmasını sağlar.  Birinci sezonun sonunda Mümtaz polislikten atıl-
mış, Poyraz ise tekrar haklarına kavuşmuştur.  Ancak küçük bir so-
run vardır: iyi mafya babası Bahri Umman tüm etrafındakilerle hap-
se atılmış, Ayşegül de Poyraz’ı terk ederek Yunanistan’a yerleşmiştir.  
Oyun, oyunu tetiklemiş, ama sonunda aşk ve melodram kaybetmiş 
gibi gözükür. Ama ikinci sezonda Poyraz, yeniden Ayşegül’ü kazan-
mayı başaracaktır. Oyunlar Poyraz’ı genellikle iki seçenek arasında 
bırakır: ya sevdiği kadın, ya mesleği, ya oğlu, ya da baba gibi kıymet 
verdiği Bahri Umman. Her zaman birinden birini seçmek zorunda-
dır ve aslında tuzak, sonunda hiçbirini koruyamayacağıdır. Ancak 
Poyraz oyun üzerine yeni oyunlar kurarak birini kaybetmeden diğe-
rini kurtarmayı başarır. 

Dizinin oyunları daha maceracı ve sürükleyicidir. Zira dizi 
seyirliktir. Her an seyirciyi kendine bağlamak mecburiyetindedir; 
bunu da belli bir hız, görsellik ve eylemlilikle yapar. Yavaşlayarak hiç 
bir şey yapamaz.  Orhan Pamuk’un (2007) roman için anlattığı gibi 
“her şeyi gülünçleştirmeye meraklı bir bilinçle” (s. 276) karşılaşmak 
dizide kolay değildir. Ne de olsa Poyraz Karayel bir melodramdır ve 
okurun biçimle uğraşacak ve üzerine düşünecek vakti yoktur. Yine 
de dizinin melodramdan aldığı mesafe, böyle bir bilincin aktarılma-
sını sağlar. Bu bilinç dizide Poyraz’ın ve diğer karakterlerin eylemle-
rinde ortaya çıkar. Poyraz Karayel, bir aşk hikayesinin ortasına gül-
dürüyü, mafyanın ortasına naifliği, çocukluğun ortasına ciddiyeti 
yerleştiren, seyircinin beklentileriyle oynayarak keyif veren bir dizi-
dir. Bahsettiğimiz bilinç hali de bu durumlarda ortaya çıkar. İki fark-
lı biçimin sınırları, o sınırlardan yayılan duygularla çizilir. Mesela eli 
kanlı katil mafya elemanı Sefer, mafya avukatı Sema’ya olan aşkını, 
hasta olduğunda ona bir file portakal götürerek göstermeye çalışır. 
Poyraz, büyük bir sırrı çözmek üzere evden çıkarken kapıda İsa’yla 
karşılaşıp önce ona ironilerle ve göndermelerle dolu ödevini yaptırır. 
Yahut içine düştüğü tuzaktan Ayşegül’ü koruyabilmek için tek çare 
ondan uzak durmasıyken ve meyhanede acı içinde dertlenirken, bir-
den ayağa fırlayıp Hikmetvari bir tirat seslendirmeye başlar:
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Poyraz: Sevgili meyhane kardeşlerim! Ayrılık acısına teselli aradığı-
mız bu güzide akşamda sözlerime kulak verin. (Meyhaneciyi işaret 
ederek) İşte, milyon tane ayrılık acısı çeken aşığın müsebbibi olan 
meyhaneciyi sizlere teşhir ediyorum!
Meyhanedekiler: Yazıklar olsun! Ne istedin gençlerden?
Poyraz: Bu vicdansız cani, her gece yatmadan önce ellerini açıp 
“Allah’ım, güzel Allah’ım yarın da bir sürü âşık, kaderin oyununa ge-
lip acı çekerek, severek ayrılsınlar inşallah!” diye dua ettiğinden mil-
yonlarca âşığın ayrılığına sebep olmuştur! Teselliyi içki kadehlerinde 
arayarak kendini helak eden gençleri gördükçe avuçlarını ovuşturan 
bu insafsızı huzurlarınızda tövbe etmeye davet ediyorum! Tövbe et!
Meyhanedekiler: Tövbe et!
Meyhaneci: Zülfikar ben döverim bunu.
Zülfikar: Kaptan, kurban olayım; bak aşk acısı çekiyor. Kafa gelgitli. 
Ne olur idare et.
Poyraz: Time dergisinin yaptığı araştırmaya göre ülkemizdeki ayrılık 
ekonomisinin en büyük rant yiyicileri işte bunlardır, sevgili meyhane 
kardeşlerim! Ayrıca bu ayrılıklardan kağıt mendil satıcıları, gsm ope-
ratörleri, gözyaşına dayanıklı rimel üreten kozmetik firmaları, alkol 
satan büfeler, post ayrılık sendromuna girip saçını kestiren kadınlar 
sebebiyle kuaförler işte bu utanç listesinin zirvesinde yer almaktadır! 
İşte gözü yaşlı âşıkların en halisane duygularını sömüren bu sermaye-
darların iki cihanda yakaları bir araya gelmesin!
Meyhanedekiler: Gelmesin!
Poyraz: Âşıkların gözyaşlarında boğulsunlar!
Meyhanedekiler: Boğulsunlar!
(Ayşegül içeri girer.)
Taşkafa: Eyvah! Ayşegül Hanım geldiğine göre birtakım havai fişekler 
patlar artık.
Poyraz: Utanmaz, arlanmazlar! Allah, cümlesinin bin belasını versin!
Ayşegül: (Poyraz’a) En başta senin mümkünse!

Bu beklentilerle oynamanın bir yolu da, melodramatik bir ça-
tışmanın taraflarının (baba-oğul, baba-kız, mafya-polis, yetişkin-ço-
cuk, kadın-erkek v.b.) tabi olduğu değer rejimlerini sarsmak ve sor-
gulamaktır.  Örneğin, mafya babasının adı Bahri Umman’dır. Suçlu 
mu yoksa adaletin, gönül adamlığının, babalığın vücut bulmuş hali 
mi belli değil. Bahri Umman, Nizam oğlu Seyit Seyfullah’ın şöyle bir 
ilahisinde geçer:

Bu aşk bir bahri ummandır,
Buna hadd-ü kenar olmaz.
Delilim sırr-ı Kur’an’dır,
Bunu bilende ar olmaz.
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İlahi der ki, “Biz gönül adamıyız, aşığız. Biz âşıklar ölmeyiz, ka-
ranlıklarda kalmayız”. Bir mafya babası olan Bahri Umman’ın ismi 
böyle bir ilahide geçmesi dizinin normları ne kadar ters yüz ettiğinin 
bir göstergesi. 

Bu beklentilerle oynamanın en önemli örneklerinden biri de 
Ayşegül ve Poyraz’la gelişen aşkları.  Dizide Poyraz’ın sevgilisi Ayşe-
gül aynı zamanda mafya babasının da kızıdır. Hep normal bir hayatı 
olsun ister ve bu yüzden annesiyle kardeşinin ölümünden sorumlu 
tuttuğu babasıyla tüm ilişkisini koparır, soyadını da değiştirir. Eği-
tim alır ve doktor olur. Kendine orta sınıf bir mahallede, orta sınıf 
bir hayat kurar. İyi bir doktor, iyi kalpli yardımsever bir insan, bunun 
yanında güzel giyinen ve hayattan keyif alan bir kadın olarak hayatı-
nı sürdürürken Poyraz’la karşılaşır. Aslında bu da bir kader gibidir; 
zira kaçmaya çalıştığı hayat, aşık olduğu adamla tekrar hayatına gi-
rer. Poyraz’ın hayatına getirdiği bütün aksiyona, felaketlere, dalga-
lanmalara karşı isteksiz ve tepkili olsa da dayanıklıdır. Zira bütün 
hayatı bunlarla geçmiştir.

Ayşegül, Poyraz’la aşkını da normal bir ilişki gibi yaşamak ister 
ama oyunlar buna müsaade etmez. Karşılarına Adil Topal gibi kötü-
lüğün vücud bulmuş hali olan bir adam çıkınca, o da oyunun kar-
şısına getirdiği tercihi babasından yana kullanır. Babasının soyadını 
geri alır. Adil Topal’ın ona yaşattığı eziyet karşısında babasını daha 
adil biri olarak görmeye başlar ve buna göre bir pozisyon alır. 

Dizide Poyraz oyun düzeninin öznesi ise, Ayşegül’e hep adalet 
ekseninin temsilcisi rolü biçilmiştir. Poyraz’ın oyunlara kendini faz-
la kaptırmasından korkan Ayşegül sürekli bununla mücadele eder. 
Meyhane sahnesinde bir yandan aşk acısı çekip bir yandan oyunbaz-
lığıyla herkese kendini dinleten Poyraz, Ayşegül’ün gelişiyle bu rolü 
sürdüremez hale gelir. Sahnenin devamı şu şekilde gelir: 

Ayşegül: Tamam, var gitmek istediğin bir yol ama o yol; yol değil! Ya 
ben meraklı mıyım “Yapma Poyraz, etme Poyraz, gitme Poyraz” de-
meye? Meraklı mıyım senin için endişelenmeye? 
Poyraz: Ben meraklı mıyım seni üzmeye Ayşegül?
Ayşegül: Bir şey soracağım, tek bir şey. Senin için benden daha değerli 
olan şey ne? Söyle şu kapıdan çıkıp gideceğim; n’olur söyle.
Poyraz: Ayşegül, sen istemedin mi ayrılmayı? “Ben bu oyunda yo-
kum.” demedin mi? 
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Ayşegül: “Yapma Ayşegül!” dersin sandım. 
Poyraz: Basit bir blöf müydü yani?
Ayşegül: Hayır, seni sevmenin bedeli bu! Yalanlar, blöfler, stratejiler… 
Kusura bakma; ben senin kadar usta değilim bu işte ya. Ben sade-
ce seni sevmek istedim. Yanımda ol istedim. Ayrılmayalım istedim! 
(Poyraz’ı kolundan tutarak) Yürü hadi gidiyoruz!
Poyraz: (Kolunu çekerek) Ben bir yere gitmiyorum Ayşegül.
Ayşegül: Poyraz, hadi gidiyoruz. Kızdırma beni. Bıktım artık ya hadi 
yürü. 
Poyraz: Bitti dedim Ayşegül. Niye anlamıyorsun? Bitti. 

Adaletin ve iyiliğin hâlâ bir üst norm olarak iş yaptığı yerde saf 
kötülüğü bertaraf etmek için girişilen bu oyunlar, iyiliğin de iyiliği-
ni tehlikeye atabilir. Ayşegül de bunu sürekli hatırlatır. Poyraz’a “Bu 
oyunun sonunda sen iyi kalamayabilirsin. Sen de gider, mafya babası 
olursun.” der. Yani, Ayşegül adaletin devamından yanadır. Adaleti 
tesis etmek için de neyin iyi neyin kötü, neyin hakikat, neyin yalan 
olduğunu gösterecek bir yasa gerekir.  Aşk böyle bir yasadır çünkü, 
insanı Hikmet’in tabiriyle gürültünün içinde kaybolmaktan kurta-
rır, ona kim olduğunu hatırlatır, bir hayat ekseni tarif eder. Dizide 
gündeme gelen diğer aidiyetler ve ilişki biçimlerinden de çok çek-
mişlerdir; tam da bu yüzden insanı çaresiz bırakan oyunların içine 
düşmüşlerdir. Poyraz Karayel’de aşk, bu ilişki biçimlerinin dışına ko-
numlanır. İnsanı imkansız arzulara boğan, sürekli kendi olmamışlı-
ğını yüzüne vuran ve bu yüzden de ciddiye alınmaması gereken bir 
duygu değildir.  Poyraz Karayel’de aşk ciddidir. Dolayısıyla bu hika-
yede Ayşegül karakterinin rolü, Poyraz’ı melodramdan oyuna akan 
hikayede yeniden melodramın düzenine çağırmaktır.

Aşkın yasası olması insanları aşkın oyunlarına açık olmaktan 
kurtarmaz.  Bir noktada aşk kontrolü kaybetmek demekse eğer, 
oyun bu kontrolü yeniden kazanmak anlamına da gelir .  Çünkü 
oyun, Winnicot’un da bize öğrettiği gibi, galibine gerçeği kurma, 
oluşturma imkanı sunar. Gerçeklik, oyunu kazananın kurguladı-
ğıdır. Mesele, bu imkanın sınırlarının olup olmadığı.  Bu sınırları, 
roman ve diziyi yeniden beraber düşünerek görebiliriz.  Poyraz’ın 
gerçeklikten uzaklaşabildiği, aklın sınırına dayandığı akıl hastanesi 
veya meyhane gibi ortamlarda attığı tiratlar, romanda Hikmet’in ak-
tardığı oyunların içine gizlenmiş. Poyraz’ınkiler ancak melodramın 



241

Melodram ve Oyun: Tehlikeli Oyunlar ve Poyraz Karayel’de  
Bir Temsiliyet Rejimi Sorunsalı

monograf 2017/7

düzeninden kaçabildiği akıl hastanesi, meyhane gibi sınır alanlarda 
seslendirilebilir. Oğuz Atay, tüm roman boyunca bu oyunları günde-
me getirerek temsille sorunu olmasına rağmen temsil edilenle temsil 
arasındaki farkı korumak istemektedir. Çünkü modernite, değerler, 
hiyerarşi hep bu ayrım üzerinden kurulur. Bu ayrım ortadan kalk-
tığı andan itibaren muğlaklık alanında kalırız. Hatta bu, Hikmet’e 
göre daha da kötü olan, sıradan, cahil insanların estetiksizliği ve 
merhametsizliği içine düşmek  anlamına gelir. Dolayısıyla roman, 
hakikat ile hakikatin temsili arasındaki farkı koruma mecburiyetini 
dönüp dolaşıp çeşitli örneklerle bize gösterir. Okurun da değer yar-
gılarının karışmasından endişelidir. Yani hakikat, hakikat olarak kal-
malı, temsil de temsilliğini bilmelidir. ‘Hakikat diye bir şey yoktur; 
zaten her şey temsildir.’ gibi post yapısalcı bir tutum, hiçbir şekilde 
Hikmet’e göre değildir. Çünkü o hakikati temsille inşa etmek iste-
mektedir. İlginç olan şu ki, Hikmet bunu ancak temsilin sınırlarına 
dayanıp oyun ile gerçekliğin nasıl birbirini kurduğunu görebildiği 
yerde fark eder.  Yani her iki karakter de sınırda durmaktadır: Poy-
raz, bu sınırda olma hâliyle Ayşegül’e olan aşkı sayesinde, yani me-
lodramın düzenine tabi olarak baş edebiliyorken, Hikmet temsilin 
yasasını korumak isterken hiçbir şeyle baş edemez. Zira aşk hakikat, 
temsilse bir yalandır. 

Melodramla oyun arasındaki önemli bir fark da, kadınların po-
zisyonudur. Aşk romanda ve dizide kadınlar için oldukça çetrefilli 
işler. Aslında tam da erkeklerin komplike, oyunbaz, ironik, maceracı 
hayatlarına karşı dümdüz, doğru, oyunsuz ve yalansız halleri onları 
oyun biçimine uyumsuz kılar. Ayşegül dizide oyun kurucu değildir, 
buna direnir, ama zaten oyunlar da Ayşegül’e tuzaklar için bir pa-
zarlık nesnesi yahut bir işlev olmaktan öte bir rol vermez. Tehlikeli 
Oyunlar’ın kadınları ise Hikmet’in tabiriyle “ uzun süre oyunlarla 
oyalanamazlar, çünkü gerçekçidirler. ” (s. 149). Poyraz Karayel’de üst 
bir norm yokmuş gibi kurulan bu oyunlarda, toplumsal cinsiyetin 
normları eskiden olduğu gibi işlediği görülür. Tehlikeli Oyunlar’da 
ise Sevgi ve Bilge, iki farklı hakikatin vücut bulmuş hali oldukları 
için oyuna gelmezler. Sevgi, Hikmet’in hakikati, olduğu halidir, Bil-
ge ise arzuladığıdır. Her ikisi de temsilin yasasıyla değil bizzat ken-
di yasalarıyla romanda konumlarını korurlar. Hikmet’in trajedisi 
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ikisi arasında gidip gelirken iki hakikate de sığamamasıdır. Poyraz 
ise Ayşegül’ün onu aşkın yasasına davetine cevap verebildiği sürece 
şanslıdır.  Romanda hakikat olarak kurgunun dışında kalan kadın-
ları dizi, melodramla oyunun ilişkisi arasındaki farka yerleştirerek 
kurgunun içine almayı başarmıştır.

Sonuç:
Diziyle romanın karşılıklı konuşmasından ortaya çıkan en bü-

yük problem, adalettir. Burada sözünü ettiğimiz adalet, Derrida’nın 
(1990) tarif ettiği yolu belli olmayan, nasıl ulaşılacağı bilinmeyen, 
kanunların içine hapsolunamayan bir deneyimdir (s.947).   Bu, ne 
oyuna, ne de melodrama sığan bir problemdir. Zira melodramda ne-
yin iyi neyin kötü olduğunu yerleşik toplumsal normlara ve izleyici/
okur alışkanlıklarına göre söylemek çok kolaydır. Modern olan iyi-
dir, geleneksel olan kötüdür. Aile iyidir, aileyi bozan kötüdür. Oyun-
da ise kimin iyi kimin kötü olduğuna kafa yormadan, Gürbilek’in 
(1997) de Huizinga’dan aktardığı gibi adaletle olan bağını tamamen 
kopararak,  hamleleri, stratejileri, tuzakları ve bunları yapan/bozan 
aklı takip ederiz. Hangi akıl, hangi akıldan üstün gelecektir? Bütün 
bunların ortasında, Poyraz Karayel de, Tehlikeli Oyunlar da adalet 
sorununun peşine düşer. Her iki anlatı da adaletin ne olduğunun ar-
tık bilinemediği bir ortamda adil olma yükünü bütün güçlü ve zayıf 
vasıflarıyla taşımaya çalışan karakterlerin anlatısıdır. Hikmet/Tehli-
keli Oyunlar bunu yüksek kültürün ve modern olma sorumluluğunu 
taşıyan üst-orta sınıf öznelere seslenerek yapar. Poyraz/Poyraz Ka-
rayel bunu güncel siyasetin ve kültür savaşlarının açtığı alanda, po-
püler ve ana akım bir biçimin içinde, bir televizyon dizisinde yapar. 

Roman da dizi de düz melodramdan rahatsızdır ve bu rahat-
sızlığı roman ironi ile, dizi ise oyun formatıyla melodram formatı 
arasındaki gidiş gelişlerle gösterir. Romanın trajik sonuyla birlikte, 
adalet arayışının yerini popüler anlatılar, ucuz melodramlar alır: 
“Fakat beyefendiciğim” der Hikmet yaşantısının oyun olduğunu 
fark edince: “biraz geç kaldık: Artık herkes resimli roman okuyor” 
(s. 449). Temsili yeniden canlandırmak için başvurulan oyun, arzu 
nesnesi Bilge’nin gitmesiyle bozulunca, oyun oynayan son oyununu 
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oynayıp intihar eder. Böylece melodram oyunu bitirir ve trajediye 
döner. Poyraz Karayel’de ise, oyunlar melodramı bitirmeye soyu-
nurken, aşk sayesinde oyun melodrama yenilir. Çünkü Ayşegül’ün 
kürtaja zorlanması, Adil Topal’ın oyununda yenildikleri için değil, 
aşklarının büyüklüğünü gösteren bir temsil olması ve aşkın üstün-
lüğünü ve meşruiyetini ilan eden melodramatik bir gösteren olması 
nedeniyle önemlidir.

Hem Poyraz Karayel hem de Tehlikeli Oyunlar, temsilde adalet 
olmadığını değil; adaletin nasıl temsil edileceğini sorunlaştırır. İşte 
melodram bu zor işe soyunur. Bir temsil biçimi olarak oyun zaten 
adalet arayışında değilken, melodramın var oluşu adaletin sağlan-
masında (ya da sağlanamamasında) yatar.  Bir temsil biçimi ola-
rak melodramda olamayan, oyunun tersine adalet değil, hakikattir.  
Mutlak kötü ve mutlak iyi ya hak ettikleri payeyi ve cezayı sonunda 
elde edecekler ve adalet tesis edilecek; ya da edemeyecekler ve anla-
tılan hikaye adil olmayarak, adaletin nerede yattığını gösterecektir. 
Gerçek hayatta karşılaşılamayacağımız bu tür sonların adaleti sağla-
dıkları ise şüphelidir (Sirman 2016).  Temsiliyetin kurallarıyla sağla-
nan adaletin ise hakikate tekabül etmesi mümkün değildir. Nitekim 
bizim ele aldığımız dizide de romanda da oyunla melodram, ters yüz 
edilir. Aslında adalet arayışı olmayan ve gittikçe yaşadığımız dün-
yanın hakikati haline gelmekte olan oyun her iki metinde de adalet 
aramanın başka bir yolu olur. Hakikati dışlayan ama adalet arayışı 
olan melodram da bu zor işten vazgeçer; yaşanıp bitmiş bir tarihin 
hakikati, yani tek temsil biçimi haline dönüşür.

Diziler Hikmet’in dayanamadığı bir vasatlığın kültür ürünleridir. 
Romanın elden ele dolaştığı dönemler Türkiye’de yerli dizi sektörü-
nün büyüdüğü ve 15-20 yıl içinde global bir kültür endüstrisi oyununa 
eklenmeye hazırlandığı dönemlerdir. Giderek hızlanan bir sektörün 
şaşırtıcı ve cazip hikayelere ve bu hıza dayanabilen biçimlere ihtiyacı 
vardır. Romanlar dizilere malzeme olmaya başladıkça Oğuz Atay’ın 
çok erken gündeme getirdiği sorular da dizilere taşınmıştır. Bizce bu 
soru mevcut toplumsal ve politik atmosferi, üst bir normun kurduğu 
iyilik ve kötülükle mi yoksa oyunlarla mı anlamalı sorusudur.  Bu so-
ruya bu makalenin içinden bir cevap bulmak zor; ancak bu soru, po-
püler kültürün ciddi sorularının, bir oyuncağın parçaları gibi renga-
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renk ortaya saçıldığı ve toplanmayı beklediği bir mecra olduğunu da 
göstermesi açısından önemlidir. Bu tür sorular farklı kültürel araçlar 
ve türlerde farklı şekillerde yer alır. Örneğin gazete gerçekte ne oldu-
ğunu öğrenmek için okunur; dolayısıyla, gazetenin gerçeklikle ilişkisi 
okur için önemlidir. Romanlar ise öznenin hakikatle ilişkisini kurmak 
için yazılır ve okunurlar. Diziler ise her şeyden önce eğlencedir; an-
cak eğlenirken de izleyici bu tür soruların parçalarını sıradan, tanıdık, 
melodramatik, aşırı duygusal, fazla rastlantısal, çoğu zaman ucuz bu-
lunan bu anlatıların içinden toplamayı da sever. 

Raymond Williams (1974), bir kültürel üretim aracı olan te-
levizyonun kendisinin bir biçim olduğunu söyler. Bu biçimin en 
önemli özelliği de özdüşünümselliğidir. Televizyon metinlerini 
oluşturan aktörler (yazarıyla, senaristiyle, oyuncusuyla, izleyicisiy-
le) hem toplumsal sorunlar üzerine, hem de bu sorunlarla diziler 
arasındaki ilişki üzerine düşünürler. Televizyon çeşitli yöntemlerle 
izleyiciyle oynadığı oyunları açık eder. İzleyici de gönüllü olarak bu 
oyuna katılır ve bu oyunla eğlenir. Hikmet’in beğenmediği kitlesel 
izleyici, televizyon dizilerinin kodlarını iyi okuyan, internet sitele-
rinde ve sosyal medyada üzerine konuşan ve böylece dizinin mecra-
sını genişleten bir aktördür. Tüm bunların oyun ve temsilin dünyası 
olduğunun oldukça farkındadır ve melodramla oyun arasındaki bu 
tehlikeli oyunda bizimle birlikte şu soruyu da sorar: Bu kadar kırıl-
gan ve kaygan bir zeminde bildik normların iş görmediği bir anlatı-
da iyiler nasıl kazanacak? Neye göre kazanacak? Bütün bu oyunların 
sonu nereye bağlanacak? 
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