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Hiç ara vermeden 14 yıl belediye başkanlığı yapmak çok kolay olmasa gerek.Bunu Fatsa’da
2004-2018 yılları arasında Hüseyin Anlayan yaşamış durumda.
Fatsa tarihinde de bir ilk olmuştu.
Fatsa’da hiç kimse bu kadar uzun süreli belediye başkanlığı yapmamıştır.
14 yılın sonunda ağır bir yıpranmışlık da oluyor tabii ki. Yorgunluk ise ayrı bir dert. 
Ancak Hüseyin Anlayan görevi bitiminde birçok tartışmaya da konu olmuştu. 
Ciddi olumsuz eleştirilere maruz kalmıştı. 
Yönetime yeni gelen kadrolar tarafından da eleştirel açıdan hedef haline getirilmişti.
Ülkemiz genelinde aynı partiden devralınan yerel yönetimlerde geçmişe dönük buna benzer
olumsuz eleştiriler sıklıkla yaşandı. AK Parti kendi içinden eski yönetici kadrolara ağır
eleştirilerle yaklaştı. Bu sadece Fatsa’ya has değil bütün ülkede buna benzer yaşanmışlıklara
rastlamak mümkün.  
Fatsa’da da aynı partiden seçilen yeni yöneticiler geçmişte yapılan uygulamaları acımasızca
eleştirmişlerdi. Belki de eleştiriyi aşıp iftira boyutuna varacak şekilde ithamlarda da bulunulduğu
muhatapları tarafından iddia edilmekte. Bu eleştiriler halen de devam etmekte. 
Anlaşılıyor ki; yeni yönetimle eski yönetim arasında ciddi kırılmalar var.
Neden böyle bir giriş yaptım?
Hüseyin Anlayan geçen hafta şahsıma bir ziyarette bulundu. Aynı dönemlerde Fatsa’da AK
Parti ilçe başkanlığı yapan Fatih Sözen ile birlikte. 
Amaçları baypas ameliyatım sorası geçmiş olsun dileklerinde bulunmaktı.
Her iki başkan da benim kadim dostlarımdır. Siyaseten destek olmuşluğum da vardır. Zaman
zaman eleştirmişliğim de.
Her iki şahsiyetle iki saate yakın bir sohbet yaptık. Geçmişe yolculuklarımız oldu. Kimilerinin
kulaklarını çınlattık. Kimi zaman soru ve cevaplarla karşılıklar da bulunduk. 
Sohbet esnasında Hüseyin beyin yeni yönetime kırgınlıklarının olduğunu çıkardım. 
Yeni yönetimi şahsına istinaden “ithamlarından ve iftiralarından” dolayı gerçekçi olmadıklarını
açıklıyor. 
Kendine göre “iftira düzeyinde” dediği beyanlardan fevkalade üzüntülü. 
Fakat buna şimdilik bir açıklama getirmeyeceğini söylüyor. Yazılmamak kaydıyla çeşitli
söylemlerde bulunuyor. Zamanı geldiğinde kendisinin de konuşacağını beyan ediyor. 
Aslında Hüseyin Anlayan AK Partinin en parlak zamanlarında belediye başkanlığı yaptı. Kaynak
vardı. Ekonomi düzgündü. 
Bunun bilinmesi gerekir.
Hüseyin bey, Eyüp Fatsa’nın milletvekilliği dönemlerinde ilk dönemini bitirdi. Eyüp beyle uyumlu
çalıştı. Gerçi Eyüp beyin tercihiyle başkan adayı yapılmıştı zaten. Kazanmasında da önemli
katkısı vardır. Uyumsuzluk söz konusu olamazdı. 
Eyüp beyden sonra İhsan Şener ve Ergün Taşçı’nın milletvekilliği dönemleri başladı. 
İhsan bey ve Ergün beyle bir türlü yıldızları barışmadı. Hep mesafeli durdular birbirlerine. Bu
vekiller Fatsa’da hem yerel yönetim, hem de parti teşkilatlarıyla hiç anlaşamadılar. 
Bunların sürtüşmesi ve diyalogsuzlukları sürekli Fatsa’ya kaybettirdi. 
Yerel yönetim ve parti teşkilatları ile milletvekilleri makulde buluşamadılar. Her daim egoları ve
kibirlerine yenik düştüler. 
Uyumlu çalışamadılar. 
Vekiller ayrı telden, yerel yöneticiler ve ilçe yöneticileri ayrı telden çaldılar. 
Sürtüşmeden mütevellit geçmişteki “altın yıllardan” Fatsa yararlanamadı.
Hüseyin Anlayan üçüncü dönemlerin kayıplarını yaşayarak tecrübe etmiş bir siyasetçi. Özeleştiri
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yapmaktan çekinmiyor. Eksiklikleri de cesaretle söyleyebiliyor. 
“Üçüncü dönem verimsiz oldu” diyebilecek özgüveni gösterebilir. 
İleriki günlerde veya yıllarda başkanlık dönemlerine ait açıklamalarda bulunabilir. Fakat şimdilik
susmayı tercih ediyor. 
Son olarak “Yeni kurulan partilerden teklif geldi mi?” sorusunu sordum.
Her iki başkan da “Biz AK Partiliyiz. Teklif gelmedi. Niye gelsin, bizim AK Partililiğimiz bu günlük
değil ki. Bunu biliyor olmalarındandır, teklif gelmemesi. AK Partiliğimizi de kimseye
sorgulatmayız” dediler. 
Şimdilik bu kadar. 
Hüseyin Anlayan ve Fatih Sözen dostlarıma ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.
İyi haftalar… Hayırlı ramazanlar... 
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