
NUMAN KURTULMUŞ ... HAK ... HUKUK ... VE ... ADİL DAVRANIŞ...  ENVER YILMAZ HAK ETMİŞTİ... 
Çarşamba, 26 Eylül 2018 06:32 - 

Enver Yılmaz’a istifa et baskısı galip geldi... Ve, adam bir çok sırlarıyla ve bildikleriyle birlikte
istifa ederek, Ordu büyük şehir belediye başkanlığına veda etti... 
“Bildiklerim ve sırlarım yüreğimin derinliklerinde küllensin” diyerek gereği gibi konuşamadı ve
sustu... Ya da susturuldu...!!!
Enver Yılmaz’ı hiç tanımam... Kendisiyle ne uzaktan , ne de yakından merhabam yoktur...
Tanıma ve merhaba deme gereğini de hiç duymadım... Dışarıdan izlediğim kadarıyla dik başlı ,
dili sivri, gerekirse devlete bile meydan okuyabilecek kadar şımarık, ukala ve yaramaz bir
çocuktu... 
Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın ülke genelinde estirdiği o büyük rüzgarın etkisiyle Ordu büyük
şehirin ilk belediye başkanı olması da, dikbaşlılık duygusuna tavan yaptırmış olmalı... 
Türkiye’de siyaseti ben , amiyane tabirle adam yeme sanatı olarak da değerlendiririm ... 
Gücü eline geçiren kişi, kendisine muhalefet eden ya da karşı olan partidaşını gözünün yaşına
bakmadan dışarı atabilir, siyasi hayatını bitirebilir... 
Sayın Numan Kurtulmuş da öyle yaptı... Bir süreden beri kendisiyle polemik yaşadığı Ordu
büyük şehir belediye başkanı Enver Yılmaz’a “kırdığı yumurtanın kırkı geçtiğini” hatırlatarak
istifa etmesini dayattı ... Ve, istifa ettirdi... 
Bu istifa mekanizması, elbette ki partinin yüksek organlarında alınan karar sonucu
çalıştırılmıştır... 
Numan bey tek başına bir karar vermemiştir... 
Türkiye’de siyaset yapan bir dolu siyasetçi, bu tür yöntemlerle siyaset mezarlığına gönderilerek,
siyasi yaşamları son bulmuştur...
Ordu’daki belediye başkanları arasında dik başlı ya da kirli bir maziye sahip sadece Enver
Yılmaz’mı dır...?
Bence sayın Kurtulmuş bu konuda da çok hassas davranarak ve adil bir şekilde kararlar alarak,
Ordu’daki şaibeli belediye başkanlarını da , halktan oy alamayacak başkanları da çok iyi tesbit
etmelidir... 
Böyle belediye başkanları varmıdır...? 
Elbette vardır... 
Ordu halkı Sayın cumhurbaşkanımıza sevdalı bir halktır... 
Bu sevdayı bütün seçim sonuçlarında görmek de mümkündür... 
“ Belediye başkanı da neymiş, ben belediye başkanına değil , Tayyibe oy veriyorum” diyen Ordu
kentlisinin ve köylüsünün bu söylemi de yukarıdaki tesbitimizi doğrular niteliktedir... 
Adını yazma gereği duymuyorum ... 
Kamuoyu bu belediye başkanının kim olduğunu çok iyi biliyor... 
Bu bağlamda: 
Makamını rüşvet al verine açan ... 
Olayın gerçekliği kamera görüntüleriyle sabitlenen ve yargıya taşınan... 
Davanın halen Yargıtay aşamasında olup, ceza alıp almayacağını bekleyen, tek ayağının
üstünde kırk yalan söyleyen bir belediye başkanı sizin en sağınızdadır sayın Kurtulmuş... 
Enver Yılmaz’ı hangi kefeye koyarak istifa ettirdiyseniz , o belediye başkanını da aynı kefeye
koyarak değerlendiriniz ...
Ben sizi, başarılı bir akademisyen , iyi bir siyasetçi, sevdiğimiz bir hemşehri ve Ordu sevdalısı
bir hak adamı olarak tanıyorum ... 
Size benim için bu adam solcu  diye bilgi 
geçebilirler ... Hiç alınmam , hiç gocunmam ... 
Otuz yılı aşkın gazetecilik mesleğimde hep devletimin menfaatlerini savunmuş, haksızın,
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hırsızın, yolsuzun karşısında dik durmuşum ... 
Solculuk buysa , ben solcuyum sayın Kurtulmuş... SİZDEN ADALETLİ DAVRANMANIZI
BEKLİYORUZ...
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