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Fatsa Kültür Sanat Sokağı...Fatsa'da kültür sanat üzerine bu zamana kadar düşüncelerimi ve
önerilerimi paylaştım dilim döndüğünce. Ramazan etkinliklerimiz ile
Kültür Sarayında salonların dolup taşması bize göstermiştir ki artık "Kültür Sarayı" ibaresinin
yerini Fatsa Kültür Sanat Merkezi ismi almalı...
Etkinliklerin orada yapılmasının amaçlarından biri de buydu zaten.Bence çok isabetli bir karar
oldu ve amacına ulaştı.Gerekli ilgi ve alakayı Fatsa halkı çok güzel bir şekilde gösterdi.
Yalnız düzeltmemiz gereken bir şey var.Tiyatro başta olmak üzere konser,söyleşi vb.etkinlikleri
izleme noktasında eksiklerimiz var. Bir tiyatro oyunu izleme kültürünü tam olarak oturtamadık
hala. Hangi etkinlik olursa olsun öncelikle saatinde başlamalı.Protokol bekleme diye ayrıca bir
şey olmamalı. Zaten böyle bir şey yok.
Tarihten örnek verecek olursak Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir tiyatro oyununa geç kalır ve
salon kapıları kapanmıştır. Görevliler buyrun paşam sizi içeri alalım derler fakat Paşa salona
girmez fuaye alanında oyunun ilk perdesinin bitmesini bekler.
Yöneticilerimizin de aynı hassasiyeti göstermelerini diliyor ve bekliyoruz.
Etkinlikleri izleme konusunda ailelerimize ve eğitimcilerimize büyük iş düşüyor.
Çocuklarımıza bu kültürü verecek olan bizleriz. Ne kadar doğru ve güzel bir şekilde öğretirsek
hayat boyu devam eder.
Dönelim yazımızın başlığına.Kültür sanat sokağı.Sizce de kulağa hoş gelmiyor mu?
Ramazan sokağındaki görüntüyü getirin gözlerinizin önüne.İşte bu sokağın evlerle birlikte
Fatsa'nın belirlenen bir noktasına kurulduğunu hayal edin.Kurulan bu sokağın Kültür Sanat
Sokağı olduğunu düşünün.Sokak tiyatrosundan,müziğine,resmine,halk oyunlarından dansına ,
sportif faaliyetlerden, yazarlarla imza günlerine kadar bir sürü güzel şey...
Tabi bütün bunların olabilmesi için Belediye, Kaymakamlık,Halkeğitim Merkezi,Gençlik
Merkezi,Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kurumların bir araya gelmesi ve birlikte hareket etmesi
gerekiyor.Çok zor olmamalı.
Çünkü bunu hayata geçirebilmek demek çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan
kurtarmanın bir adımı demek.Kahve köşelerinde,internet salonlarında teknolojiyle bireyselleşen
gençlerimizi kültür ve sanatla kazanmak, birlik olmak, paylaşmak, bir araya gelmek demek.
Peki Fatsa'da bu sanat sokağı nereye kurulabilir?
Fatsa sahilinde eyvanların sırasına kurulabilir,güzel bir sanat sokağı olabilir denize nazır.
Atatür parkı içinde tarihi çınar ağaçlarının olduğu yere amfi tiyatronun etrafına kurulabilir.
Hükümet Konağı önündeki büyük meydana da kurulabilir...
Benim aklıma gelen yerler buralar.
Sizce Fatsa Kültür Sanat Sokağı nereye kurulmalı ve nasıl olmalı?
Sevgiyle kalın...
Umudumuz daim olsun...
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