Küçük bir ihtimal
Seçimler yaklaşırken, hele hele „aday adayları‟ arasından, “ partilerin genel merkezlerince
adayların belirleneceği günler yaklaştıkça beni bir meraktır alır.İçinde azıcık umut, birazcık da
korku olan bir meraktır bu; „Ey ademoğlu nedir bu karmaşık merakın?‟diyecek olursanız,
hemen söyleyeyim;Partilerin sanatçı kesiminden de aday gösterip göstermeyeceklerine ilişkin
bir meraktır bu değerli dostlarım. Acaba partiler bir yazarı, bir şairi, bir ressamı, bir mimarı,
bir heykeltıraşı, bir besteciyi aday listelerine alacaklar mı? soruları vardır bu merakın
içinde.Bu sorular içimdeki umudun sorularıdır.Ama bu umut sorularının karşısında, yaşadığım
gerçeklerden hareketle oluşmuş bir başka soru da dikilip durmaktadır; “Bu seçimde de yine
sanatçıların esamisi dahi okunmayacak mı?” Ne yazık ki, bu güne değin, umudumun
sorularına hiç olumlu yanıt alamadım ama gerçeklerin beynime çaktığı sorunun daima galip
geldiğini fazlasıyla gördüm.”Umudumun sorularına hiç olumlu yanıt alamadım” dedim, bu
tümceyi yazarken Geçmiş seçimlerden birinde ÖDP‟nin Yaşar Kemal‟i, Can Yücel‟i, Fakir
Baykurt‟u aday gösterdiğini unutmuş değilim. Bu tümceyi kurmaktan amacım, büyük
partilerimizin, bu konudaki vurdumduymazlıklarının altını çizmekti. Zülfü Livaneli‟nin, Arif
Sağ‟ın, yani tek tük sanatçının aday gösterilmelerini ya da bir dönemliğine meclise
girmelerini, sanata ve sanatçıya gösterilmesi gereken gerçek saygının ve sevginin örnekleri
olarak kabul etmiyorum. Tam bu noktada bir gerçeğin altını çizmek gerekiyor. Partilerin
sanata ve sanatçıya verdikleri değeri ve önemi bütün içtenlikleriyle gösterebilecekleri, ispat
edebilecekleri seçimler hiç kuşku yok ki, yerel seçimlerdir, Yerel seçimlerde gösterecekleri
adaylar partilerin bu konudaki içtenliklerinin miyarı olacaktır. İzmir‟bu gerçeğin güzel
örneklerinden biridir.Bilindiği gibi belediyelerin görevi yalnızca yol, elektirik, kanalizasyon,
su, park, inşaat işleriyle uğraşmak değildir. Belediyeler kentin insanlarını da dönüştürmek,
değiştirmek zorundadırlar. Ancak dönüşen ve değişen insan, belediyelerin öteki hizmetlerini
değerlendirebilecek, kullanabilecek, koruyabilecek düzeye ulaşabilir. Böyle bir bireyi
oluşturmak ise, sanatın bütünleyici, değiştirici, bilinçlendirici harcını kent insanının beynine
ve yüreğine kazandırmakla olur. Son dört yılda İzmir‟de Konak, Karşıyaka, Büyükşehir,
Balçova belediyelerinin sanatsal etkinlikler konusundaki gizli yarışları, kent insanının yaşama
bakışına, yaşamı değerlendirişine, sevgisine, güzelliklerden aldığı zevklere sanatsal incelikler,
sanatsal arınmışlıklar katmış, insanı bitki gibi yaşayan bir varlık olmaktan kurtarıp, insani
tamlığa doğru götürmüştür. Ama ne yazık ki, İzmir ve çevre belediyeler için adları geçen aday
adayları arasında sanatçı kesimin sesi olarak adları geçenler bir elin parmakları kadar bile
değil.Söz gelimi bunların içinde Bergama belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu
öğrendiğim Şair yazar Halim Yazıcı adı, içimdeki umut sorularının çok sevindirici bir yanıtı
olmuştur benim için. On beş yıla yakın bir süre Denizli belediyesi kültür sanat müdürlüğü
yapan, yedi şiir kitabının ve bir çok ödülün sahibi olan Yazıcı, Yıllarca Çiğli Belediyesi
Kültür Sanat müdürlüğü görevini yürütmüş, dört yıldır da, Konak Belediyesi Kültür Sanat
Müdürlüğü görevini üstlenmiş bulunmaktadır. Bergama gibi tarihinde sanatın ve sanatçının
çok önemli bir yer tuttuğu bir ilçeye şair bir belediye başkanı çok yakışacaktır diye
düşünüyorum. Ama, yalnızca Halim Yazıcı yetmez., parti başka sanatçılara da öneriler
götürmeli ve yerel yönetimlerde adeta bir sanatçı ağı oluşturmalıdır. Mustafa Kemal‟in partisi
olmak ona yakışacak bir politika izleyerek gerçekleşir elbette. Onun sanata ve sanatçıya
verdiği önemi, değeri unutmamak ve bunu yerel seçimler aracılığıyla göstermek bence doğru
bir yoldur. Küçük bir ihtimal dahi olsa ben bu inancı taşımak istiyorum. Elbetteki öteki
partiler için böyle bir ihtimal hiçbir zaman aklımdan geçmedi. Ama, Mustafa Kemal‟in
partisinden bunu beklemek bir aydın olarak hakkımızdır diye düşünüyorum. Buna benzer
adımları atmak ve bu tavrı gelenekselleştirmek de halkın hizmetinde olduğunu söyleyen bir
partinin en önemli görevidir diye aklımdan geçiriyorum. Bu günün politik düzeninde,
biliyorum güzel işler beklemek küçük ihtimallerin gerçekleşmesini beklemekten farksızdır.

Varsın olsun, zaten yaşamımız tümüyle ihtimaller üzerine kurulu değil mi?Dilerim Yazıcı bu
işin üstesinden gelir de Şair bir belediye başkanımız olur.
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