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Selahatt�n BölükbaşıSelahatt�n BölükbaşıSelahatt�n Bölükbaşı

EDİTÖR’DEN

Aylardır gündem�n b�r�nc� konusu olan 
“Yerel Seç�mler” geld�, çattı. 

Pek�, k�me oy vermel�? 

Bu sorunun cevabını vermek, k�m�ler� 
�ç�n çok bas�t. Futbol takımı tutar g�b� 
hatta babadan oğula geçen kem�kleş-
m�ş d�ye tab�r ed�len oylar vardır. Bu 
oyların sah�pler� ne part�ler�n�n başın-
da bulunan l�dere d�kkat ederler ne de 
part�ler�n�n �craatlarına. Başkanlık s�s-
tem� �le başlayan �tt�faklara b�le d�kkat 
etmezler.

K�m�ler� �se oy vermeden önce adayın 
etn�k k�ml�ğ�ne bakar. Özell�kle doğu-
da bu tür oy kullananlar çoktur. Batı’da 
da bu tür adaylara rastlamak mümkün. 
Hele hele b�r adayın “hang� d�lden ko-
nuşalım” d�ye söze başlaması b�r suç 
unsuru teşk�l etmese b�le adayın etn�k 
k�ml�ğ� �le oy toplamaya çalıştığını �s-
pat eder.

B�z�m öner�m�z oy kullanmadan önce 
adayın nerel� olduğuna değ�l, beled�ye 
başkanlığı �ç�n eh�l olup olmadığına ba-
kılmalı. Beled�yec�l�k konusunda h�çb�r 
tecrübes� olmayan k�ş�lere oy verme-
den önce �y�ce düşünülmel�. Daha son-
ra adayın hang� part�ye ve hang� �tt�fa-
ka hatta g�zl� �tt�faklara mensup olup 
olmadığına bakılmalı. 

İtt�faklar part� �deoloj�ler�n�n önüne 
geçm�ş durumda. Atatürk’ün kurduğu 
b�r part�n�n gün gel�p de ülkey� bölme-
ye çalışan başka b�r part� �le resm� ol-
masa da aş�kar b�r şek�lde �tt�fak ku-
racağını k�m düşüneb�l�rd� k�? Öncek� 
seç�mlerde de  malum part�y� mecl�se 
sokab�lmek �ç�n kend� oylarından onla-
ra b�r kısmını vermed�ler m�?

KİME OY VERMELİ?KİME OY VERMELİ?KİME OY VERMELİ?

Derg�m�z�n “Seç�m Extra” d�ye yayın-
ladığımız bu sayısında Ak Part� Bay-
rampaşa Beled�ye Başkan Adayı Sn. 
At�la Aydıner’�n projeler�nden b�r kıs-
mını yayınladık. D�ğer �tt�faktan b�ze ne 
b�r reklam tekl�f� ne de b�r haber yayın-
lama �steğ� gelmed�ğ� �ç�n onların pro-
jeler� hakkında herhang� b�r haber yap-
mayı et�k bulmadık. 

İstanbul’da B�nal� Yıldırım’ın “zayıfl a-
tılmış” rak�b� karşısında zorlanmadan 
en az 5-6 puan farkla kazanacağını dü-
şünüyorum. “Zayıfl atılmış” derken aday 
seç�m�nde Kemal Kılıçdaroğlu’nun ken-
d�s�ne yen� b�r rak�p çıkmaması �ç�n ka-
sıtlı olarak güçsüz b�r�n� aday yaptığını 
ve 2. b�r Muharrem İnce vak’ası yaşa-
mak �stemed�ğ�n� bel�rtmek �st�yoruz.

Seç�mler�n kazasız belasız geçmes�-
n�, cumhurumuz �ç�n en hayırlı olacak 
beled�ye başkan adaylarının kazanma-
sını, ülkem�zdek� h�zmetler�n “Yıldırım” 
hızıyla devam ederek aydınlık günler�n 
sürmes�n� d�l�yoruz.  

Allah’a emanet olun.
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