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ABDULLATİF ŞENER VE DURSUN ÇAVUŞ

  

  

Memleketimizde hatırlanılınca tebessüm edilen bir maskotumuz var;Dursun Çavuş.

  

Ama en azından hatırlanılınca rahmet okutulmaktadır.Çünkü Postaneden emekli
olduğunda bir kısmını caminin yapılmasına vermişti.

  

Acaba Şener’de onun gibi anılacak ve Fatiha gönderilecek mi?

  

Bu zat emekli olduktan sonra;éHer insan aklı miktarınca mecnundur.ékuralı gereği,biraz
mecnunluk sahibi idi.

  

Emekli parasının geri kalanıyla Belediye Başkanlığı adaylığı için harcamada bulundu.

  

Bu zat Şanlıurfa’dan deve getittirerek,kılınç kullanıp çarşıda gezmeye ve arkasından bir
çok özellikle genç ve çocuklar takibe başlayıp,Dursun Çavuş’u alkışladılar.

  

Propağanda iyi gidiyordu.Bunca alkışların yarısı oy olarak dönse,kazanmaması için
hiçbir sebeb yoktu.
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Akşamları fırına yemek verip,gençlere davetler vererek oy kazanmaya devam
ediyor,vaadler ve alkışlar gün be gün artış gösteriyordu.

  

Dursun Çavuş’un kazanması artık kesindi ancak propağandaya devam etmek de
lazımdı,son güne kadar…

  

Bunca harcalamalar ve yorulmalar gerçekten deymişti.

  

Artık seçim sonrası Belediye Başkanı olduktan sonraki işe almalar ve yapılacak projeler
şimdiden konuşuluyor ve hayata geçirilmesi için bir an evvel o koltuğa oturma zamanının
gelmesi bekleniyordu.

  

Diğer adaylara hiç mi hiç kazanma ihtimali çıkmamıştı.Çünkü toplumda memnun
etmediği kimse kalmamıştı.

  

Gençleri evlendirecek,yaşlılara ve işsizlere maaş bağlayacak,yollar asfaltlanacak,kısaca
hangi kesimin hangi ihtiyacı varsa giderilecekti.En çokta gençlere sevinmişlerdi.

  

Her akşam davetler ve buda yetmiyormuş gibi birde üstüne üstlük evlendirmeler gençleri
tam bir Dursun Çavuş hayranı yapmıştı.

  

Aslında burada anlatmak değil de,bunu yaşamak,kaçırmamak gerekti.

  

Sonuç ne mi oldu;

  

Seçim sonuçlarında Dursun Çavuş’a iki oy çıktı.
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Biraz ağır konuşarak;Hadi bunun biri benim,ya bu ikinci bilmem nettiğim kimin oyu ki…

  

Yani eşi bile kendisine vermemiştir.

  

Ama neyseki hayat nice Dursun Çavuş’ları da yetiştirmekten geri kalmamaktadır.

  

Abdullatif Şener’in hiç de yakışmayan ve partisini adeta arkadan bıçaklayan ve en hazini
de Ergenekon gibi her pisliğin arkasında olan bir çeteye alet olma durumunda en azından
şüpheli duruma düşen bir pozisyon içerisine girmiş olması,hiçbir akıl sahibi insanın
dünyada isteyeceği bir düşüş ve rezillik değildir.

  

Allah hiçbir akıl sahibini bu seviyesizliğe düşürmesin.

  

A.Şener’in memleketinde yapılan ankette de kendisine bir oy çıktığını  duyunca
Rahmetlik Dursun Çavuş’u hatırladım.

  

Ancak akibette kimi Rahmetli olurken,kimi de Zahmetli olur.

  

Sayın Şener şu anda siz Zahmetliler güruhundansınız.

  

Akibetiniz hiç de iyi görünmüyor.Gülünç duruma düşmektesiniz.

  

Millet bunu söylemek istemiyor,söyletmeyin;

  

“Meşhur İrlandalı yazar Bernard Shaw, devrinin bütün mevcut siyasi partililere kızıp
onlar hakkında oldukça ağır bir şekilde şöyle yazmıştı: 
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http://www.samanyoluhaber.com/haber-109277.html
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"Bunlar arasında hiçbir fark yoktur, hepsi köpektir. Yalnız şu var ki, muhalif olanlar
havlar, muvafık olanlar da kuyruk sallar!" 

  

  

  

MEHMET ÖZÇELİK

  

17-07-2008
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