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Sivil toplum kuruluşları, siyasi parti mensupları ve vatandaşlar tarafından iktidarların
eleştirilmesi, iktidarların bölücü ve ötekileştirici söylemlerine karşı durması, iktidarların bölücü
terör örgütleriyle kol kola girip ülkeyi batağa sürükleyen davranışlarına set olması, iktidarların
yağma ve talanına dur demesi, iktidar partisinin  başındaki yetkilinin ağzından çıkan seviyesiz
sözleri şiddetle eleştirmesi, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı darbe yapmak değil , o günün
iktidarına,  yaptığı yanlışlardan dolayı bir uyarma eylemidir ... Yukarıda ki saptamalara ve
belirlemelere 15 temmuz darbe girişimi asla dahil değildir... 
O , bir darbe girişimidir , affedilir hiç bir yanı yoktur... 
Yerel bazda da , iş başında bulunan ve amacı vatandaşa ve bulunduğu coğrafyaya hizmet
etmek olan belediyeleri ve onun idarecilerini , yanlış yaptıkları icraatlara karşı eleştirmek ,
olağan bir davranıştır... 
Diğer kamu kurmalarını idare eden yöneticileri de, idarecilikte eksikleri  varsa eğer, aynı
çerçevede eleştirmek ve irdelemek , aslına bakarsanız bir kamu görevidir... 
Biz gazeteciler, olaylara eleştirel çerçeveden baktığımız ve eleştirdiğimiz için eleştirilen taraflar
tarafından pek sevilmeyiz ... 
Gazeteci eğer yaşam içerisindeki her gelişmeye ve olaya objektif bakmayı başara bilirse, ve o
çerçevede eleştiri yapabilirse, kamuoyu onu layık olduğu yere oturtur zaten... 
Bu bağlamda, gazeteci bir şehirde eksik giden bir şeyler varsa araştırıp , bulup kamuoyu ile
paylaşmalıdır... 
Büyük şehir belediyesinin Fatsa sahil boyundaki binaları boyayıp güzelleştirmesi iyi ve güzel... 
Güzel olmayan , tek tip bir boyama sistemi ve işyerlerinin tabelalarının sökülüp yerlerine yine
tek tip tabela uygulaması yapılması... 
Estetik açıdan daha farklı bir görüntü sistemi uygulana bilirdi... 
Boyama da iki renk değilde iki üç renk kullanılıp sahil deki görüntü daha  farklı bir atmosferde
görüntü verebilirdi ... 
Kent estetiği denen şey böyle olmamalı bence... 
Uygulama , demirperde ülkelerinde uygulanan bir uygulama yöntemi ve biçimi sanki...
İlçe merkezinde başlatılan ve uzun bir zamandan beri devam eden yayalaştırma projesinin
bitirilememesi de vatandaşı ve esnafı canından bezdirdi ... 
Bu da, Fatsa gibi metropol bir şehirin kanayan yarası. Sanki kangren... 
Şimdi moda , milletvekilliği aday adaylığı ... 
Ordu ilinde de en fazla aday adayı enflasyonu Ak Partide... 
Bir çoğunun amacı bu partide sıralamaya girmek değil bence... 
Sıralamaya giremeyeceklerini onlarda, yani kendileri de biliyor aslında ... 
Amaç; Kimi , nerde bir yer kaparım , kimi , mevcut durumumu nasıl korurum, kimi , bulunduğum
mevkiden nasıl bir üst mevkiye terfi ederim , kimi , nam olsun kar olmasın havasında...
Sıralamalara girecek olan liyakat sahibi insanlar yok mu... 
Var elbette... Onlara da saygı duyarız ... 
Hadlerini bilmeyen yalaka ve her devrin yalayıcılarınadır sözümüz ...
Önemli bir duyum... Fısıltı gazetesi de bu duyumumuzu dillendiriyor... 
Ak Partide liste dizaynı, yani sıralaması, Cumhurbaşkanı baş danışmanı ve eski Ak Parti Ordu
Milletvekili İhsan Şener’e bırakılmış ... 
Duyumlara ve fısıltı gazetelerinin üfürmesine bakılırsa, sayın İhsan Şener şu an Ordu Ak partide
 en baba adam... 
Hadi hayırlısı... 
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