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Barkod

Yeşil çuhalı çok çekmeceli yazı masalarını, deniz fenerlerini, Ming mavisi ejderhalı çay fincanlarını, günlük yazmayı, atlasları,
seyahatnâmeleri, Rhapsody in Blue’yu, sarı rengi, bütün alfabelerdeki harfleri, Sabite Tur Gülerman’ı, şahmeranlı camaltı
resimlerini, adaları, defter kaplamayı, ikonaları, kirpiyi, Maria Callas’yı, kurşun kalemleri, yedi kapılı bir yıldız gözlemevi
yaptırıp pembeden başka renk kullanmayı yasaklayan mihrace Jai Singh’ın bir türlü gidemediğim harikalar diyarı Jaipur
şehrini, başkalarınca tutulmuş not defterlerini, Dino Buzzati’nin Tatar Çölü’nü, sessiz sedasız hayatımızdan çekilmiş
Remington daktiloları, idare lambalarını, Polonya mızıkalarını, mürekkep şişesi biriktirmeyi, huş ağacını, Giotto, Fikret Muallâ,
Francis Bacon, Hopper, Neş’e Erdok ve halk ressamı Zileli Emin’i, yandan çarklı nehir gemilerini, Mississippi’nin caz
müziklerini, tren istasyonlarında unutulmuş buharlı lokomotifleri, Tarkovski, Fellini, Pasolini, Kieślowski ve Ömer Kavur’u,
Gogol’ün kâtip Akakiy Akakiyeviç ile Anayurt Oteli’nin Zebercet’ini ve gazetelerdeki cinayet haberlerini kesip saklamayı çok
seviyordum. Finalde içimde hep sakladığım fikrimin ince güllerinden ilki sekreterinin rüzgâr parmaklarıyla yazdığı
daktilosunun melodisini dinlerken ölen Henry James’in tarzı bana göz kırpsa da ikinci seçenek daha ağır basacaktı bende
nedense. Uzak coğrafya Midyat’ta bin bir gece masalı Halep pasajından çıkar çıkmaz kaldırımda birdenbire düşüp ömür
defterimin karmakarışık kederli sayfalarının bittiğini, üstümün gazete kâğıtlarıyla örtülmesi, ceplerimden çıkan farklı kimlikler
karşısında her şeyin arapsaçına dönüşmesi, savcı yardımcısının olay yeri incelemesi tutanağı ve Adli Tıp kurumundaki otopsi
sonrası kimsesizler mezarlığına gömüldüğümü; büyüleyici bir rüyadan çok hayli uzun sürdüğünü düşündüğüm hayal meyal,
silik ve trajik parantezimin sonunda kapandığını…!
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