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/><br />Ba??m belada. Ne yapsam kurtulam?yorum. Adam H�sn� M�barek'ten beter,
yap??t?, b?rakm?yor. Daha se�m takvimi belirlenmemi?, s�re�ba?lamam??, bizimki aylar
�cesinden musallat.</p>      <br />  <p>Telefonla ba?lad? �ce:</p>  <p>"Yahu karde?im sen
ne vefas?z adams?n, insan hi��lemez mi birader, bir kere alo demez mi?"</p>  <p>"Alo,
kimsiniz?" dedim. Demez olayd?m. Telefonunu rehberimde tutmad???m i�n ya?amam gereken
utan�konusunda doktora tezi haz?rlam?? gibiydi kar??mdaki. Sonunda tan?tt?rabildi kendisini.
1998 y?l?nda medya direkt�� olarak �l??t???m holdingde tekstil grubu ba?kan? Mustafa
Bey'in odas?nda oturup �y i�i?iz me?er. O g�nden beri aray?p sormam???m. Halbuki o beni
ne kadar �lemi? imi?.</p>  <p>"?tiraz istemem yar?n b�rona gelip o g�l yanaklar?ndan
�ecem" dedi. "Bu arada genel se�mler i�n benim adayl?k meselesini de konu?uruz."</p> 
<p>1998'de i�i?im �y?n ?irketten oldu?unu san?yordum, faturas?n?n bu kadar a??r
olaca??n? hi�hesap etmemi?tim.</p>  <p>"Hangi b�roya? Ne se�mi?" dedim aptalca.
Kastetti?i b�ronun Ba?bakanl?k'taki ofisim olmas?, benim yakla??k ��y?l �ce ba?bakan
dan??manl???ndan ve memuriyetten ayr?lm?? olmam gibi konular?n, 1998'de i�lmi? �ydan
daha �emsiz ayr?nt?lar oldu?unu hesaplayamamak gibi bir aptall???m vard? i?te.</p> 
<p>"Olsun, sen bir telefon etsen Ba?bakan milletvekili listesine al?r beni!" dedi. "Yar?n
geliyorum her neredeysen ve nerede ya?at?l?yorsan?"</p>  <p>Reha Muhtar'? tan?masam o
i?letiyor der ge�rdim. Fakat Reha Muhtar'? ne kadar tan?yorsam, kar??mdakini de o kadar
tan?m?yordum. Nerede oldu?umu ve nerede ya?at?ld???m? �renmi?ti adam. Ertesi sabah
evden �karken asans�de burun buruna geldik.</p>  <p>"Hey aslan?m!" deyip boynuma
sar?ld?. "Beni kap?da kar??layaca??n? biliyordum, vefal? dostum benim!"</p>  <p>K?rk y?ll?k
hat?r meselesinin sadece bir fincan kahve ile s?n?rl? oldu?unu, bir bardak �y?n hat?r
s�resinin hen�z hesaplanmad???n? anlatmaya �l??mak anlams?zd?. "Bir dakika, sen beni
a?a??da bekle, paltomu alay?m!" dedim ve eve girip kap?y? kilitledim. Bir dakika sonra a?a??
indi?imde ben ben de?ildim art?k. Apartman giri?inde bekleyen milletvekili heveslisi, kendisiyle
bir kez bile �y i�emi? Serdar Turgut ile kar??la?m??t?. Ba?bakanl?k'ta �l???rken i? takibi,
memuriyet talebi, tayin iste?i gibi sark?nt?l?klar y�z�nden s?k ba?vurdu?um k?l?k de?i?tirme
yetene?im her zaman i?e yaram??t?. Fakat ilk kez yaramad?.</p>  <p>"Ooo Serdar Bey!" dedi
kar??mdaki. "Demek Ahmet Bey'le ayn? apartmanda oturuyorsunuz. Ben de onu bekliyordum.
Milletvekili olabilmem i�n Ba?bakan'a ricada bulunacakt?. Size de rica etsem, Ba?bakan'a bir
de siz s�leseniz! Ne de olsa Ahmet Bey'le ayn? televizyondas?n?z."</p>  <p>Adama �le bir
bak?? f?rlatt?m ki, zavall? nereye bakt???m? bile anlayamad?.</p>  <p>"Rana'ya bir ?ey
s�lemem laz?md? unuttum!" diye tersleyip geri d�d�m. Asl?nda Serdar Turgut k?l???na
girdi?im zamanlarda kimseye kar?? bu kadar kaba olmam. Fakat adam hem s?rna??k hem
nezaketsizdi. Bir Serdar Turgut olarak benim sadece Ahmet Tezcan'la ayn? televizyonda
�l???yor olmamdan dolay? Ba?bakan nezdinde itibarl? olabilece?im imas?n?
hazmedemezdim. Bu y�zden derhal yeniden k?l?k de?i?tirmem gerekiyordu.</p>  <p>O g�n
san?r?m 7 defa k?l?k de?i?tirdim. Ba?bakan hazzetmez diyerek Ertu?rul �k�, Y?lmaz �dil,
Ahmet Hakan k?l???na girdim, olmad?. Bizimki milletvekilli?i i�n o kadar hevesliydi ki
kar??s?na Do?an Grubu yazarlar?ndan hangisi olarak �ksam, AK Parti'den vazge�p CHP'den
aday g�terilmesi i�n arac? olmam? istiyordu. �telik o kadar yap??kand? ki en �k Tufan
T�ren�k?l???na girdi?imde zorland?m. G�ya �k� ile Ahmet Hakan, Kemal K?l?�aro?lu'nun
bir s�ledi?i �ekini tutmay?nca desteklerini �kmi?ler ama Tufan T�ren�garip bir diren�e onu
desteklemeyi s�rd�r�yormu?, bu y�zden K?l?�aro?lu T�ren�e hay?r diyemezmi?.
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T�ren�olay?ndan sonra Can Atakl? k?l???na girmek daha b�y�k aptall?k olacakt?. Ama en
b�y�k hatay?, Ruhat Mengi k?l???yla �kt???mda yapt?m.</p>  <p>B?y?klar?m? kesmeyi
unutmu?tum!</p>  <p>Bir milletvekili aday aday? iseniz ve b�t�n hayat?n?z? buna
endekslemi? iseniz, kar??n?zdaki Ruhat Mengi'nin b?y?kl? ya da b?y?ks?z olmas? sizi asla
?rgalamaz. Hatta s?rf bu b?y?klardan ve TV programlar?ndaki ayet yorumlar?ndan yola �karak
Ruhat Mengi'yi Nihat Hatipo?lu ile kar??t?rmak gibi bir hakka da sahip olabilirsiniz. Sizi kimse
bu nedenle ay?playamaz.</p>  <p>Bu adamdan kurtulman?n sadece iki y�temi olabilirdi: Ya
hemen orac?kta ��r ya da �d�r�rs�n�z!</p>  <p>Ben daha zorunu se�im. Hevesli vekil,
haz?r Ruhat Mengi ile Nihat Hatipo?lu'nu birbirine kar??t?rm??ken "Bu mesele Biat K�lt�r�'ne
girer, bunun i�n K�t�b� Sitte'ye bakmam laz?m." deyip s?v??t?m. � g�n evden �kmad?m.
Ne zaman perde arkas?ndan bakacak olsam adam? apartman ��nde beklerken
g��yordum.</p>  <p>En son meseleyi k�ten �zmeye karar verdim. Malzemelerimi al?p
aynan?n kar??s?na ge�im, Ba?bakan k?l???na girdim.</p>  <p>D??ar? �kt???mda az daha
heyecandan �ecekti.</p>  <p>"Aman Tanr?m!" diye ba??rd?. "Say?n Ba?bakan'?m 5 g�nd�r
Ahmet Bey'i bekliyorum. Milletvekili olmam i�n size ricada bulunmas?n? istemi?tim. Ama o hep
k?l?k de?i?tirip beni atlat?yor. Onu g��rseniz kendisine �k k?r?ld???m? s�ler misiniz? Hem
art?k gerek de kalmad?. Size do?rudan s�lesem ay?p olur mu?"</p>  <p>Zeki keratayd?
vesselam. Daha �ceki k?l?k de?i?tirmelerimi yutmam??t? ama Ba?bakan'? iyi tan?yordu. Onun
kar??s?na �k?p "hayat?m buna ba?l?" diye yalvaran hi�kimsenin teklifine hay?r diyemedi?ini
biliyordu. Onu en zay?f noktas?ndan yakalam??t?.</p>  <p>Ba?bakan olarak ona s� verdim.
?stanbul 3. B�ge'den aday g�terece?imi s�ledim. ?imdi partiye kay?t i?lemleri i�n evraklar?n?
tamamlamaya �l???yor. Ben de burada oturmu?, foyam meydana �karsa hangi �lkeye
ka�r?m diye Google Uydu Haritas?'na bak?yorum.</p>  <p>M?s?r'a gitsem mi acaba? Haz?r,
orada bir lider bo?lu?u varken, i?e yarar m? dersiniz?</p>  <p><strong><a
href="mailto:a.tezcan@zaman.com.tr">a.tezcan@zaman.com.tr</a></strong></p> 
<p><strong>Not: Bu yaz? Zaman Gazetesi'nin Pazar Eki'nde yay?nlanm??t?r. </strong></p>
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