Coş-Matik(Recep-Matik) / Zahide UÇAR

Salı, 12 Kasım 2013 19:20 -

Sana Vali Olamazsın Demedik…
Adana Valisi Hüseyin Avni Coş kendisini protesto eden vatandaşa” kavat”, yani pezevenk
demiş. Eleştiri alınca kıvırmış, kavas demiş olabilirim demiş(!)..
Muhalif birini görünce coştukça coşan bu müfettişlikten bozma vali kim biliyor musunuz?
Coş'un, Erdoğan’ı belediye başkanlığı döneminde aklayan müfettişdir.
Kendisine Coş-Matik veya Recep-Matik de diyebiliriz.
Matik Vali 29 Ekim töreninde Adana Büyükşehir Belediye başkanvekilinin bayraklı rozet
dağıtımına engel olmaya kalkmış, tartışma çıkmıştı. Devletin valisi olmak gibi bir etik değeri
bulunmadığı anlaşılan vali, Erdoğan’ın “benim valim” dediği AK-Valilerden sadece biridir.
Kırklareli CHP Milletvekili Kesimoğlu; “Coş’un güvenlik güçlerini kullanarak milletvekillerini,
belediye başkanlarını yasal olmayan şekilde dinlettiği ve dinlemelerin belli yerlere servis
edildiği”
iddiasıyla hakkında soru önergesi vermişti.
Ayrıca her gittiği ilde ihaleleri aynı firmaya verdiği iddia edildi.
Siyah-beyaz filmlerin kötü adam karakterini canlandıran bir figüranı anımsatan Coş, oturduğu
koltuğa bir kişilik veremeyince, o koltuğun ancak gücünü kullanabiliyor(!)
AKP kadrolarının işgal ettiği bütün kadrolar tel tel dökülüyor.
Başbakan Erdoğan, vatandaşa 'gavat' dediği için tartışılan Adana Valisi Hüseyin Avni Coş
hakkında "arkadaşımın tavrını doğru bulmuyorum ama kusura bakmasınlar Valilerimizi de
böyle provokatif eylemlere yedirmeyiz" buyurmuş(!)
Ee…, birine gebe olursan, kolay kolay yiyemezsin zateni. Herkes kendi kamburunu kendi
taşısın. Bu millet senin kamburlarını taşımak zorunda değildir.
NOKTA!..
Garip-gureba edebiyatı yapan AK cahillerin kendilerine çok yakışan, adeta ikiz ruhları gibi olan
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bu Coş ile ilgili Emekli Yarbay Z. İlhan Çakır’ın anısından bir paragrafı ilginize sunuyorum:
“Sene 1987 ve ben Ünye askerlik şube başkanıydım rütbem teğmen yaşımda 24 idi...
Ünye’nin 50-60 km üzerinde Akkuş ilçesi vardır ... Akkuş Kaymakam Hüseyin Avni Coş idi ...
Ziyaretine gittim ama hoşlanmadım bu heriften. Çayımı sigaramı içeyim kalkayım dedim, bu
arada yanında en az 70 yaşında bir amcayla birlikte odacı içeri girdi. “Sayın kaymakamım, bu
vatandaş size evrak imzalattırmak istiyor” dedi..
Adama öyle bir bağırdı ki;
Görmüyor musun misafirim var. Acelesi ne, beklesin...
Ben girdim araya. lütfen amcayı bekletmeyin kaymakam bey. Rica ediyorum, benim için sorun
değil. Zaten az sonra kalkacağım.
Evrakı aldı, imzalarken bir eksik gördü ve kudurdu...
“O memur gelsin” dedi...
Gelen memura da bir araba hakaret etti. “Defol git, düzelt getir” dedi ama o ihtiyar amca odada
ve ayakta... İki büklüm, zor duruyor zavallı… Ve mevsim kış, her yer çamur kar... Adamın
ayağındaki kara lastik bile delik. Islanmış ayakları ve tir tir titriyor.
Zaten istediği de o zamanki fakir fukara fonundan ya yiyecek yada giyecek falan istiyor.
Adam 5 dakika kadar ayakta titriyor ve bu öküz adama; “amca otur” demiyor. Bana kendini
anlatıyor.Teğmenim şunu yaptım, teğmenim bunu yaptım...
Ama ben o kadar üzüldüm ki amcanın o zavallılığına, hiç dinlemiyorum bile bu Avni’yi…
Dedim ki; “kaymakam bey lütfen müsaade edin amca otursun. Hatta yine rica ediyorum, bir çay
ikram edin, ısınsın biraz.”
Bu ters ters baktı bana ve dedi ki;
“Teğmenim siz bu Akkuşluları bilmezsiniz.”
Adam da duyuyor.
“Çok pistir bunlar. Leş gibi kokarlar. Zaten üstü başı çamur.”
Bir de dedi ki;
“Ben askerleri sert bilirdim, siz çok yufka yüreklisiniz.”
Bunu deyince bende film koptu. Dedim ki;
“Beyefendi, sizin pis ve cahil gördüğünüz bu insanlar veriyor üstümdeki üniformanın,
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ayağımdaki ayakkabının parasını ve sizin oturduğunuz bu koltuğun, masanın, kalemin bile. Siz
kimsiniz ki halkı küçümsüyor, hor görüyorsunuz? Siz oturtsaydınız bu amcayı, onun çamuru ile
kirlettiği o koltuğu ben üniformam ile silmekten onur duyardım. Kusura bakmayın, ben sizi bir
insan zannedip tanışmaya gelmiştim ama yanılmışım.”
Sigaramı da odasındaki halının üzerinde ayağım ile söndürüp çıkıp gittim.
Çıkarken de duyacağı şekilde sö..rek ...
İşte bu adamdır şimdiki adana valisi Hüseyin Avni Coş denen Millet düşmanı”
Eee, biz de diyoruz ki;
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