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TEZCAN  <br /><br />Telefonum �ld???nda ekranda White House yazd???n? g�mesem
a�ayacakt?m.Kula??mdaki ses Victoria Secret Show modunda idi. "?yi ak?amlar Mister
Tezcan!" dedi Beyaz Saray'?n �kma Victoria's?. "Bay Ba?kan Obama g��?mek istiyorlar,
uygun musunuz?"      <p>Sabah?n k��nde 'iyi ak?amlar' diyen bir sekreterin saat fark? 
g�etmeden sa?? solu aramas? kadar sinirime dokunan bir ?ey olamaz.  Fakat ne �re arayan
yabanc? de?ildi.</p>  <p>"Ba?la bebek!" dedim. "H�seyin olsun �murdan olsun, ona
telefonumuz her zaman a�k!"</p>  <p>�kma Victoria'n?n "Bay Ba?kan"? her zamanki gibi
samimiydi.</p>  <p>"Kusura bakma abi!" dedi. "Orda sabah?n k�� oldu?unun fark?nday?m
ama bir mesele var, sormazsam �tlar?m!"</p>  <p>?�mden bir ses, "Bu adama sabah?n
k��n� �reten, elinin k��n�  de �retmi? demektir, konu?urken dikkatli ol Wikileaks'e
malzeme olacak  ?eyler s�leme" diye uyard?.</p>  <p>"Sor bakal?m H�seyin!" dedim. "Ama
verece?im cevaptan Julian Assange'in haberi olmas?n. Off the record tamam m??"</p> 
<p>"Merak etme Julian da bizden say?l?r." dedi Bay Ba?kan. "Kafa  adamd?r, bize uyar.
Yaln?z benim merak etti?im bir ?ey var; Hillary ile  iddiaya girmi?tik, kazanamazsam ona yeni
bir pantolon alaca??m, o  kazan?rsa bana kehribar tesbih hediye edecek!"</p>  <p>Tepem
att?.</p>  <p>"Yav H�seyin hakkaten saf adams?n!" dedim. "Hillary ile tesbihine  iddiaya girilir
mi o?lum? Ad?n zaten M�sl�man'a �km??, Hillary  kehribar tesbihle sana zarf at?yor fark?nda
de?ilsin. Bu kad?n?n senin  yerinde g�� var anlamad?n m? h�� Bunu g�men i�n ille de Akif 
Beki'ye Hillary'nin Ben Sorunu diye makale mi yazd?rmak laz?m?"</p>  <p>H�seyin gevrek
gevrek g�ld�.</p>  <p>"Laf aram?zda Hillary bug�nlerde pek munis abi!" dedi. "Wikileaks 
belgeleri yay?nland???ndan beri, sabah ak?am pazar bulmacas? �z�yor.  Akl? s?ra
belgelerdeki xxxx adl? adamlar?n kim oldu?unu bulacak. Bu k?z  bizim Edelman'?n ne uyan?k
bir yanki oldu?unun fark?nda de?il h��"</p>  <p>Saate bakt?m. Tam da 8. REM uykusunda
olmam gereken vakitti.</p>  <p>"Peki, uzatma da sor bakal?m!" dedim "Telefon faturas? fazla 
gelmesin, Kongre z?rt p?rt T�rkiye'yi ar?yor diye Beyaz Saray b�t�sinde  kesinti yapabilir.
Hem Bibi zaten bunal?mda, 'Bir Obama'ya hakim  olamad?n' diye Dorberman'dan f?r�
yiyebilir."</p>  <p>"Doberman de?il abi Liberman!" diye d�zeltti g�ya. "Bak ?imdi  merak
etti?im ?u: Engin Ard?�2011'de Taksim'e �kacak m? �kmayacak  m??"</p>  <p>Allah'tan ben
?ngilizce k�fretmeyi bilmiyorum, Obama da T�rk�  bilmiyordu. Dilimle di?im aras?nda
s�lediklerimi anlasa anlasa bir tek  Mossad anlard?. O da umurumda de?ildi. Mavi Marmara
olay?ndan beri bu  konuda kulaklar?n?n pas? hayli silinmi? hatta nas?r ba?lam?? bile 
olabilirdi.</p>  <p>"Ne ayak?" dedim k?saca. "Engin Ard?� sen ba?kan se�ldikten  sonra
b?rak Taksim'e �kmay? i�nde H�seyin ge�yor diye Kerbela  a??tlar? bile dinlemez oldu
haberin yok mu?"</p>  <p>"Hadi ya!" dedi. "Ama bu adam Amerika'da ad? H�seyin olan biri 
ba?kan olursa Taksim'e �k?p an?raca??m diye okurlar?na s� vermedi mi?"</p>  <p>"S�
m�?" dedim. "Buras? T�rkiye H�seyin, burada en kolay verilen  ?eylerden biri s�, �eki ise
cand?r. Bak art?k d�nya politikas?n?  etkileyen bir �lkeyiz, �ren art?k bunlar?."</p> 
<p>Bizimkinin kafas? h��basm?yordu:</p>  <p>"Olur mu ama?" dedi. "Bir yazar okurunu
nas?l aldat?r? Bak  Ertu?rul �k�'e hi�yalan s�l�yor mu? Yanl?? da yapsa yanl?? yapt?m 
diyor, inkar etmiyor, �st�ne yatm?yor?"</p>  <p>Kahkahay? patlatt?m:</p>  <p>"Yahu sen ne
bi�m Amerikal?s?n?" dedim. "Bedenin Amerika'da ama  ruhun h��Kenya'da. Warner Bross
diye bir ?irketten haberin yok galiba.  Ertu?rul �k�, hi�ir zaman Engin Ard?�la k?yaslanamaz.
Engin Ard?� elle tutulur, g�le g��l�r biri. Sen damar?na basarsan, o da kalay?  basar.
Halbuki �k� �le biri de?il. Neresine basarsan bas, ne yaparsan  yap, hi�ir sonu�alamazs?n.
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�nk� o bir Bugs Bunny!"</p>  <p>"Bugs Bunny mi?" diye sordu bizimki. "O da ne demek?"</p>
 <p>Hadi buyur burdan yak. Kenya'n?n en k��k kabilesinden �k?p  Amerika Birle?ik Devletleri
ba?kan? olmu? birine Bugs Bunny'nin Tav?an  Karde? demek oldu?unu anlat bakal?m
kolaysa.</p>  <p>Anlatamad?m tabii. �nk� tam o s?rada Hillary i�ri girmi?,  Obama'y? benden
t�yo al?rken yakalam??t?. Duydu?um kadar?yla feci bir  ?ekilde kavga edip, m?z?k�l?k yapt?
diye Hillary, Obama'y? kar?s?na  ?ik�et etmi?. Bizim H�seyin de Hillary'nin kocas? Bill'den
yeni t�yolar  almak i�n onun �ftli?ine gizli bir ziyaret ger�kle?tirmi?.</p>  <p>?ayet su�st�
yakalanmasayd?k, Barack H�seyin Obama'ya Tav?an  Karde?'in �st�nden silindir ge�e bile
canl? kalabilen bir �zgi film  kahraman? oldu?unu, Engin Ard?�ile H?ncal Ulu�literat�r
fark?n?,  Robenson Cruse'deki Cuma ile Ahmet Hakan aras?ndaki 7 benzerli?i 
anlatacakt?m.</p>  <p>Olmad?.</p>  <p>?imdi f?rsat kolluyorum. ?lk k?st?rd???m yerde
kenara �kip  m�stakbel ABD ba?kanlar? i�n haz?rlad???m 100 Karede T�rk Bas?n? isimli 
�zgi-bilm kitab?n? eline tutu?turaca??m.</p>  <p>Okursa kendisine fayda, okumazsa
umurumda de?il.</p>  <p>Onlar h��T�rkiye'de ger�kten bir medya var zannedip, sat?n 
almak i�n milyarderlerini Ayd?n Do?an'?n kap?s?na g�derebilirler.</p>  <p>Para onlar?n, dert
mi bana?</p>  <p>Not: Ahmet Tezcan'?n bu yaz?s? Zaman Gazetesi'nin <a target="_blank"
href="http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazarno=1179">Pazar Eki'</a>nde
yay?nlanm??t?r.</p>
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