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<p><img style="margin-right: 8px; float: left;"
src="images/stories/resimler/ahmet_tezcan_1500.jpg" width="150" height="124"
alt="ahmet_tezcan_1500" />AHMET TEZCAN</p>  <p>Fark?nda bile de?ilim. K?z?m?n
odas?na dald???m an yedim paparay?: "Heey dostum n'apt???n? san?yorsun sen? Kap?y?
vurmadan nas?l girersin? Kanuni Sultan S�leyman'?n yatak odas? m? buras??" </p>     
<p>�</p>  <p><br /><br />Tepem att?!<br /><br />Babas?na "Hey dostum" diye hitap eden 14
ya??ndaki bir k?z �cu?unun, seyretti?i Amerikan filmlerinin T�rk� seslendirmelerinden
etkilenmesi do?al bir ?eydir. Bunu anlar?m! Tepemi att?ran "hey dostum" de?il, k?z?m?n �-�
T�rk dizi filmlerini seyrediyor olmas?yd?.<br /><br />"Bana bak!" dedim. "Benden ya da
annenden izin almadan nas?l T�rk dizisi seyredersin sen? Fatmag�l olay?nda yasak
koymam?? m?yd?k?"<br /><br />Bizimki t?nmad? bile. Twilight roman serisine nazire olarak
yazd??? hikaye defterini b?rak?p y�z�n� buru?turdu:<br /><br />"�k �?d???s?n baba!" dedi
bu sefer. Ben ya?l?l???m?n hat?rlat?lmas? gereken durumlarda baba olarak alg?lan?yordum
san?r?m. Ya da bu hitap bi�mi annesinden tevar�s etti?i bir di?il intikam bi�mi olmal?yd?.
Neticede uyumlu, kan? ?l?k bir koca olarak son ucu kar?s?na dayanacak bir tart??man?n
oda??nda olmak i?ime gelmedi?i i�n �st�nde durmad?m.<br /><br />Fakat kar??mdaki 14
ya??nda da olsa bir di?iydi nihayet ve �ne aksam? s?k? �l???yordu.<br /><br />"Yasaklarla bir
yere var?lmaz bir kere!" diye devam etti. "�telik Fatmag�l'�n Su� Ne meselesinde sen ba?tan
�vallay?p romantik bir ?ekilde a?lamaya kalkarken, ben problemi rasyonel olarak �ktaaan
�zm�?t�m unuttun mu?"<br /><br />Hakl?yd?. Dizi filmi seyrederken Fatmag�l'e yap?lanlara
y�re?im dayanamam??, g�lerim ya?arm??t?. Tam o s?rada mutfaktan gelen kar?m, elindeki
k�teyi yuvarlarken "Fatmag�l'�n su� neymi? anlayabildiniz mi?" diye sordu?unda bizim
b�c�r di?i laf? patlatm??t?:<br /><br />"Ne olacak, gece yar?s? a�k sa�k tek ba??na da?
bay?r dola?mak!"<br /><br />Do?rusu bu hi�akl?ma gelmemi?ti. �telik bu c�mleyi s�leyebilen
ki?i geleneksel pratikler a�s?ndan ben olmal?yd?m. Lafzen olmasa bile resmen baba olan
bendim.<br /><br />"Ama o gezmeye �kmam??t? ki, ni?anl?s?n? kar??lamaya gidiyordu!" diye
itiraz etmek gafletinde bulunmu?tum bu y�zden ve derhal a?z?m?n pay?n? alm??t?m:<br
/><br />"O da yan?na yengesini alsayd?, tek ba??na �karsa olaca?? bu! O k?z nerde
ya?ad???n?n fark?nda de?il bir kere! �telik bu filmin sinema versiyonunda H�lya Av?ar daha
iyi oynam??t?! O y�zden ba??na gelene k?l kadar �z�lmedim. Oh oldu!"<br /><br />Nutkum
tutuldu. Fatmag�l sorunsal?n?n bir de sinema versiyonu oldu?unu, o filmin k?z?m do?madan
�ce �kildi?ini, ba?rol�nde H�lya Av?ar'?n oynad???n? bilmiyordum. Cehalet diz boyu idi. ??te
buna katlanamazd?m.<br /><br />"Bir daha bu evde benden ya da annenden izinsiz T�rk dizisi
seyretmeyeceksin tamam m?!" diye f?rlam??t?m yerimden. "Bu filmler senin terbiyeni
bozuyor!"<br /><br />Ana-k?z sessizce bak??m??lard?. Ben de bunu itaaat olarak
alg?lam??t?m. Oysa sekt�el bir dayan??ma imi? me?er. Ge�n ak?am k?z?m?n odas?na
dal?p "Kanuni'nin yatak odas? m? buras??" diye paparay? yiyene kadar da �le zannetmeye
devam etmi?tim.<br /><br />"Fatmag�l'� ge�bi kere!" dedim. "Kanuni dizisi yan?nda
Fatmag�l, Rahibe Teresa gibi kal?r. Seyretmeyeceksin tamam m?, sey-ret-me-ye-cek-sin? Bu
bir emirdir. Emir demiri keser."<br /><br />Klasik b�lu? �??ndaki k?z �ff'lemesiyle �ev
defterine uzand? bizimki:<br /><br />"Sen istedi?in kadar yasakla!" dedi. "Okulda o dizilerden
�ev bile veriliyor."<br /><br />"Ne!" diye ba??rd?m. "�ev mi? Yani sizin okulda �rencilerden biri
Fatmag�l, �eki Kanuni mi oluyor? Ya da biri Bihter, beriki H�rrem rol�n� m� oynuyor?"<br
/><br />Birden ciddile?ti, ??aret parma??n? kald?rd?.<br /><br />"Bu bir espriyse bay?m, tek
kelimeyle i???ren�" dedi. "De?ilse, senin ad?na �zg�n�m dostum!"<br /><br />Allah'tan
d�?�nd�?�m gibi de?ilmi?. T�rk� dersinde veriyorlarm?? �evi. Uygulamal? de?il, s�el imi?.
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Mesela; �retmen A?k-? Memnu disizindeki Bihter ile Behl�l aras?nda ge�n bir diyalo?u
yazd?r?yor, sonra da "Bu c�mledeki fiilin �t?s?n? �ne-Y�klem ?li?kisi A�s?ndan ve
Nesne-Y�klem ?li?kisi A�s?ndan a�klay?n?z" diye soruyormu?. �ne-Y�klem ?li?kisi
A�s?ndan Fiilin �t?s? ancak "Etken, Edilgen ya da D��?l�" olabilirmi?. Nesne-Y�klem
?li?kisi A�s?ndan ise Fiilin �t?s? daha da vahim; "Ge�?li, Ge�?siz, Oldurgan ya da Ettirgen"
imi?.<br /><br />Bu son "Ettirgen ve Oldurgan" �t? durumundan bir hayli i?killensem de soru
"Bihter ve Behl�l ?li?kisi A�s?ndan Fiilin �t?s?" olarak sorulmad??? i�n, g��m�n ��nde
hi�ir ?ey canlanmad?. �telik ders T�rk� de olsa biraz Almanca havas? verilmi? gibi geldi?i
i�n z?rn?k kadar anlamad?m.<br /><br />"Nas?l olacakm?? o?" dedim. Cehaletim k?z?m?n
ana�g�d�lerini harekete ge�rdi.<br /><br />"Bak babac?k!" dedi. "Fiilin �t?s?n? �renmek i�n
soru sormam?z laz?m. �ne?in Neyi ya da Kimi sorular?na cevap alabiliyorsak Fiilin �t?s?
Ge�?li demektir. Ge�?li x 2 = Ettirgen demektir."<br /><br />Oldu?um yere y???l?verdim.<br
/><br />En az 52 y?ld?r konu?tu?um T�rk�'nin ba??na gelenler Fatmag�l'�n ba??na
gelenlerden daha beterdi. Biz Kanuni Sultan S�leyman'?n yatak odas?na girilir mi, girersek
Kanuni'yi i�i i�rken mi H�rrem Sultan'?n dans?n? seyrederken mi yakalar?z diye tart???rken,
birileri, hatta isim bile verebilirim Thales denilen al�k herif, ge�?li ve d��?l� koridorlardan
s?z?p u?run� u?run� T�rk�'nin yatak odas?na girmi?, anadilimizi Oldurgan ve Ettirgen hale
d��?t�r�vermi?ti. Bunu nas?l becerdi?ini anlatsam, siz bile anlamazs?n?z.<br /><br />Uzun
s�re kendime gelemedim. H��da gelebilmi? de?ilim. Bakmay?n burada c�mleler kurdu?uma.
Yazarken de konu?urken de se�i?im her kelimedeki �ne-Y�klem yahut Nesne-Y�klem ?li?kisi
A�s?ndan Fiilin �t?s? ba??ma �kecek ve elimde olmadan Bihter-Behl�l ili?kisi durumu
olu?acak diye korkuyorum.<br /><br />Siz b?rak?n Muhte?em Y�zy?l'? da Peri?an Y�zy?l'a
bak?n beyler!<br /><br />Fatmag�l'� alan Estergon'u ge�i? haberiniz yok!</p>  <p>NOT: Bu
yaz? <a href="http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazarno=1179" target="_blank">Zaman
Gazetesi</a>'nin Pazar Eki'nde yay?nlanm??t?r.</p>
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