10

31 ARALIK 2006

Kirli hava korkutuyor
Yo¤un göçün yaﬂand›¤› Antalya’da hava kirli¤i nedeniyle art›k k›ﬂ aylar›nda
kentin portakal çiçe¤i kaplayan havas›n› kömür kokusu almaya baﬂlad›
o¤un göçün yaﬂand›¤› Antalya’da hava
kirli¤i nedeniyle art›k k›ﬂ aylar›nda
kentin portakal çiçe¤i kaplayan havas›n›
kömür kokusu almaya baﬂlad›. Özellikle
gecekondulaﬂman›n yo¤un oldu¤u Kepez’de
adeta kara bulutlar dolaﬂ›yor. Kalp doktorlar›
kirli havan›n, bol oksijene ihtiyaç duyan
yüksek tansiyon hastalar›n›n dikkatli olmas›
uyar›s›nda bulundu.
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Antalya’da faaliyet gösteren bir çok meslek
örgütü hava kirli¤i konusunu gündeme getirip,
yetkililerin önlem almamas› halinde
Antalya’n›n yaﬂanmaz bir yer olaca¤›
endiﬂelerini dile getirdi. Gündüz ve gece
saatleri aras›ndaki ›s› farkl›l›¤›n›n büyük
olmas›ndan dolay› inversiyon tabakas›
sebebiyle kirli hava kentten bir türlü
uzaklaﬂm›yor. (Sibel Özkan)
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Yoksulluk Edebiyat›
üçük yeﬂil so¤anlar›n erke¤ini yani tohuma b›rak›lanlar› on iki yaﬂ›ndaki parmaklar›m ile tek tek kopart›rken
yine mi so¤an cücü¤ü k›zartmas›
yiyece¤iz diye iç geçirmiﬂtim.
On iki yaﬂ›mda denize naz›r köyümde deniz sadece uzakta içinde bin bir cümbüﬂün ve hat›ran›n
Selami
sakland›¤› mutlu bir maviydi. O
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vakit buralar›n ne kadar rant oldu¤unu anlayabilmiﬂ de¤ildim.
Ancak Anamuryum denilen Antik Yunan kentinin
k›y›s›nda tuzlu denize giriyor ve denize bütün
masumlu¤u ile akan Sultan Çay›n›n tatl›l›¤›nda
durulan›yordum. Sabah kahvalt›lar›nda yedi siyah
kelle içinde on kol bir siyah zeytini en fazla kaç
kere ›s›racak yar›ﬂmas›n›n galibi olabilmek için
girdi¤im mücadele bugünlerde yoksulluk edebiyat›ma temel oluﬂturacak en nesnel olayd›r. Ortaköy’ün yamac›nda bulunan askeri radar ile her
daim bizlerin izlendi¤i korkular› daha o vakit yerleﬂtirilmiﬂti küçük beyinlerimize, dikenli inciri bilmeyen ﬂehirlilere dikenli incir nas›l soyulur? Dersi vermenin gururu, yaﬂ›tlar›mdan daha büyük köyün futbol tak›m›nda ara kedisi olarak futbol oynaman›n onuru vard›.
Antik tiyatro içinde çelik çomak oynam›ﬂ ama
hayat›nda hiç tiyatroya gitmemiﬂ birinin en güzel
e¤lencesi büyüklerimizin yapt›¤› akﬂam sohbetleriydi. Is›nabilmek için kulland›¤›m›z köy evinin
oca¤›n›n, bugünlerde ﬂömine ismi ile kiﬂilere ayr›cal›k sa¤lad›¤›n› ve bir dairenin ultra lüks olabilmesinin koﬂullar›ndan oldu¤unu yine o vakit çok
anlam›yordum.
Arife gününde mezarl›klara b›rak›lan, Anamur’da ve birçok bölgede murt dedi¤imiz ancak
Mersin ismi ile bilinen yeﬂil dallar› bol çal›lar›
toplayarak annemin yufka ekmek yapaca¤› oca¤a
odun sa¤lard›k. Terek aras›na s›k›ﬂan y›lanlar ile
büyümenin bugünlerde Survivor yar›ﬂmas›nda
bir ayr›cal›k sa¤layaca¤›n› hiç düﬂünmemiﬂtim.
Bir gün bahçemizdeki Dut a¤ac›nda ona yak›n ar›
sokmuﬂ ve her derde deva topra¤› yüzüme sürerek medet ummuﬂtum…
Sacda yap›lan yufka ekmek ile karn›m›z› doyursak ta hep akl›m›zda çarﬂ› ekme¤i vard›. ‹lkokul
dördüncü s›n›fta siyah önlükleri ile d›ﬂtan bak›ld›¤›nda farks›z içinde bir baba özlemi ile kavrulan
ben bunun nedenini o zaman çok anlamam›ﬂt›m.
Babam 12 Eylül öncesi idi ve siyasi kavgalar›n yo¤un oldu¤u Tarsus’tan bu kavgalar›n daha az yaﬂand›¤› Anamur Ortaköy’e gitmemizi istemiﬂti.
Yedi kardeﬂe bir baﬂ›na yetmeye çal›ﬂan babam
Sümerbank’a ba¤l› kumaﬂ boyas› üreten bir fabrikada iﬂçi olarak çal›ﬂ›yordu. Evin en büyü¤ü a¤abeyim lisede bütünlemeye kalm›ﬂ ve bu s›rada
Anamur’da bir kahvehanede iﬂe baﬂlam›ﬂt›. Eve
yeni bir gelir gelecek mutlulu¤u benim için Bakkal Gani’nin dükkân›ndan beﬂ kuruﬂluk siyah çekirdek alabilmek ile eﬂde¤erdi.
Sabahlar› denizin ortas›nda da¤lar› and›ran karalt›lar›n K›br›s’›n da¤lar› oldu¤una o zamanlar
akl›m çok kesmiyordu. Nedenini bilmedi¤im bir
ﬂekilde evimizin duvar›nda Beatles’›n posteri as›l›yd›. San›r›m evde bir foto¤raf as›ls›n›n karﬂ›l›¤›
bir gazetenin verdi¤i bedava posterdi. O zamanlar bütün güzel sanatlara uzak yaﬂarken ilkokulda
Tülay Ö¤retmen taraf›ndan ﬂiir yazabildi¤im henüz keﬂfedilmiﬂti. Her Türk evlad› gibi ilk ﬂiirimi
Atatürk için yazm›ﬂt›m. Polis radyosunda Ferdi
Tayfur, Orhan Gencebay dinliyordum. Deniz k›y›s›n› bugünkü gibi villalar sarmadan Atalay’›n
tarlas›nda küncü ( susam) toplarken yan› baﬂ›nda
ekilen tarladan karpuz çalman›n çocuklu¤undayd›m. O yüzden “Dondurmam Gaymak” filminde
karpuz çalan, üzüm koparan çocuklara hiç k›zmad›m. Evet yoksulluk edebiyat› belki de yapt›¤›m. Ancak yaﬂamadan yoksullu¤u tarif edebilmek ile yaﬂamak aras›ndaki fark› da kimse bana
anlatamaz, iliklerime kadar yoksullu¤u yaﬂad›m.
Bütün bunlara ﬂimdilerde bir tebessümle bak›yor
ve benim o dönemde yaﬂad›klar›m›n ayn›n› dünyada onlarca insan›n hala yaﬂad›¤›n› biliyorum.
Bu dayan›lmaz ac› ve kah›r içimde kanayan yaralar›n derinleﬂmesine ve her bayramda belki de
babam›n bana bayramda ald›¤› tek pantolon ve
bez spor ayakkab›s›na götürüyor beni. Ne de sevinçle komﬂular›n elini öpmeye koﬂmuﬂtum. Evet
babam gelmiﬂti, bana bir spor ayakkab›s› ve kadife pantolon getirmiﬂti. Üzerinde yeni giysileri ile
bayramda köyün mankeni s›fat›n› kendisine yükleyen ben, bugün zeytini çerez gibi tüketmekte,
yufka ekme¤i çok sevmeme ra¤men kuﬂku ile
bakmaktay›m. Büyük al›ﬂveriﬂ merkezlerinin indirimlerini özenle takip ederek çocuklu¤umdan beri yoksullu¤umla öteledi¤im bütün al›ﬂveriﬂleri
yapma ruhunday›m. O yüzden bu bayram biraz
daha paylaﬂ›m için bir dirhem fazla empati kurman›n tam zaman›. Sevgiyle
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