
Mekin-

* Fransızcada "espace"hem mekin hem uzay anlamına gelmektedir.



...artık uzay ve dünya birbirinin aynısı gibiydiler, her biri minik
hiyeroglifler ve çizelpçelerle kaplanmıştı, bunların her biri bir işaret
sayılabileceği gibi sayılmayabilirdi de baza\t üzerine kireçtaşından
bir kabartı, çöl kumunda rüz-gi"r tarafindan oluşturulmuş bir yükselti,
tar,,rıskuşu kuyruğundaki göz şekilleri (yoş^- işaretler arasrnda sürdük-
çe, yavaş yavaş, o z^man^ dek kendi varlrklarınr sergilemekten başka bir
iş yapmayan şeyler bile işaretler gibi göriinmeye başlamıştı, bu yaşam
onları kendilerinin işaretlerine dönüştürmüş, işaret yapmtş olmak için
işaret yapanlar taraflndan yapılan işaretler arasrna eklemişti), kayalık
duvarda alevlerin bıraktıgı izler, bir mozolenin alınlığındaki -biraz
yamuk olmakla birlikte- dört yiz yirmi yedinci yiv, manyetik bir firtına
esnasrnda ekranda beliren çizgller (işaretler dizisi, işaretlerin işareti
dizisine, birbirinin aynlsı ama oraya tesadüfen yanslyan işaretin, bilerek
oraya gelen işarete eklenmesinden dolayı her seferinde farklı bir şekilde,
sonsuz defa tekrar edilen işaretlere dihil olarak çoğalıyordu), bir akşam
gazetesindeki R harfinin mürekkebi taşmış bacağı, Melbournedaki iki
dok arasında katranlannıış bir duvardaki solı.ılmuş se|ız 1ıız. bin yap-
raktan biriyle karşılaşıyordu, bir istatistik eğrisi, asfalttaki bir fren izi,
bir kromozom...

Italo calvino
Kozınikomik Öyküler

Görmek için gözlerimizi kullanıyoruz. Bakrş a|anımız bize
slnlrh bir nıekin sunuyor: Yuvarlağa yalon, bir yanından öbür
yanlna bir çırpıda varllan, aşağı inmeyen, yııkarr da f,azla çıkma-
yan bir şey. Gözlerimizi krsınca, burnumuzun ucunu görmeyi
başarıyoruz; göz|erimizi kaldırınca, bir 1ukarısı olduğunu görü-
yor:uz, aşağı indirince, bir aşağısı olduğunu g<irüyoruz; başımrzr

önce bir tarafa, sonra öbür tarafa çevirsek bile etrafimızda olan

her şeyi görmeyi bıışaramryoruz; arkamruda olanı görmek için
bedenimizi kendi etrafinda döndürmek zorunda kalıyoruz.

Bakışımız mekinı kat ediyor ve bir engebe ve mesafe yanil-
samasl yaratlyor. Mekinı işte böyle inşa ediyoruz: Bir yukarı ve

bir aşağıyla, bir sol ve bir sağla, bir ön ve bir arkayla, bir yakrn ve

bir uzakla.

Bal«şımız, önü kesilnrcdiği takdirde, çok uzaklara ulaşabiliyor.

Buna karşın, herhangi bir şeyi görmesi, ancak o şeye çarpmasıyla
mümkün oluyor; ya|lnızca çarptlğl şeyi görebiliyor: Mekdn, bai<r-

şrmlzı durduran, görüşümüzün tal«ldığı şeydir: Engel: Tuğlalar,

bir açı, bir kaçış noktasl: Bir açı oluştuğunda, hareket kesildiğin-
de, yeniden yola çıkmak için dönmek gerektiğinde mekin var

olur. MekAn ektoplazmik bir unsur barındırmaz: Sınırları vardrr,

aynı anda her yöne sapmaz, tren yolu raylannın sonsuzluktan
ewel kesişmeleri adına yapılması gereken her şeyi yapar.
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ölçtiler

Sıfır noktalafl, sanlrtm herkesi olduğu gibi beni de cezbedi-
yor: Kiinattaki herhangi bir nesnenin konumunu ve uzaklığını
kesin olarak belirlemeye y^rayan eksenler ve referans noktaları:

- Ekvator
- Greenwich meridyeni
- Deniz seviyesi

ya da Fransadaki bünin karayolu mesafelerini hesaplayabilme-
mize oIanak sağlayan, Notre-Dame'rn avlusunda bulunan şu
meşhur çember (maalesef park yeri inşaatı sırasrnda ortadan
kayboldu ve yerine koymak kimsenin aklına gelmedi!).

Tunus şehrinden Safakes'e giderken, Tiablusgarp'ın,
Bingazi'nin, İskenderiye'nin ve Kahire'nin o noktaya uzaklığını
gösteren tabelanın (bu da |ız;unzamandrr ortalarda yok) önünden
geçmek hoşuma giderdi.

1744 yıIında Laon'da doğmuş olan Pierre-François-Andr6
Mdchaiıiin ve 7749 yılında Amiens'da doğmuş olan Jean*
Baptiste-Joseph Delambre'ın, Dunkirkten Barseloıra'ya, yal-
nızca bir metrenin tam olarak ne kadar uzun olması gerekti-

ğini teyit etmek amacıyla gitmiş olduklarını bilmeyi seviyorum
(Mechalnin hesap hatası yaptlğl aşiknr).

Vesdun Komününe bağL Cher departmanında bulunan
Frapon ye La Presle isimli iki küçük köpi birbirine bağlayan
yolun tam ortasrnda Metropolitan Fransa'nın tam merkezinde
bulunduğumuzu gösteren bir tabelanrn bulunduğunu bilmeyi
seviyorum.
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Şu anda, şu bulunduğum yerde bile kendi konumumu dere-

celerle, dakikalarla, saniyelerle, saniyenin ondaya da yüzde birle-
r$e belirlemek imkinsız bir şey benim için:49" dereceli kuzey
enlemi civarrnda, Greenwich meridyeninin batrsrna düşen 2" 10'

14" 4 dereceli boylamın oralarda (ya da Paris meridyeninin batı-
srna düşen birkaç saniyelik dilimde) ve deniz seviyesinin kırk elli
metre üzerinde bir yerlerde olsam gerek.

Geçenlerde Ingiltere'den gönderilmiş olan ve adres losmına
yalnızcaenlem ve boylamın yaz/rmış olduğu bir mektup okudum.
Gönderen, doğal olarak, ya bir coğr afy acı, y a bir ar azi mühendisi
ya da bir kadastro memuru, alıcıysa, başkalarınca bulunmamak
için özenle izole edilmiş bir evde ya|nız başma yaşayan bir
adamdı. Ama tüm bunlar mektubun ona ulaşmasına engel ola-
madr. Posta ve Telgraf Bakanlığı'nın Britanya'daki karşılığı olan

Postrnaster-General, postacrlarrna duyduğu bü}^ik güveni dile
getiren bir bildiri yayımladı fakat gelecekte buna benzet şekilde
adres bildiren mektupların kabul edilmeyeceği yönünde uyarıda

bulundu; aynt şey şiir biçiminde yazıImış adresler için de geçerli:

Postacılarrn bilmece çözmekten başka işleri var; bir mektubun

çıl«ş noktasrndan varış noktasrna yol alabilmesi, kurallı bir
kodlama sistemiyle mümkün olabilir: Mektubunu zu Mallarmğ
Latis ya da kartografyanın getirmesini bekliyorsanız, daha çok
beklersiniz...

Mekin, zamaına nazarafl, daha evcilleştirilmiş, daha zararsız
görünür: Saat taşıyan insanlara her yerde rast|arız ama pusula

taşıyan birilerine rastlamak zordur. Saati bilmeye her zaman ihti-
yaç duyarız (peki gıineşin konumundan saati anlamayı bilen kaldı
mı?) ama nerede bulunduğumuzu hiç merak etmeyız.Bildiğimizi
vaf sayarız: Evimizde, büromuzda, metroda, sokaktayızdır.

Bunun aşikir olduğuna şüphe yok - aşikir olmayan ne vaf
ki bu arada? Yine de arada bir tam olarak nerede (neyin neresin-

de) olduğumuzu öğrenmek ihtiyacı dıyarız: saptamak: ya|nızca
ruhsal durumlarrmızı, sğımızı, hrrslarımızı, inançlarrmız| ve

varlık nedenlerimizi değil, topografik konumumuzu da (ve

ya|nızca yukarıda değinilen referans noktalarrna göre değil,
düşündügümiz ya da bu vesileyle düşüneceğim\zbir yere ya da

varlığa göre). Mesela, Invalides'in önünden Orly havaalanına
giden ptobüse binerken, karşılayacağımız kişinin dikey anlamda
Grenoble'ün tam üzerinden geçtiğini gözimizde canlandrrmak,
otobüs Maine caddesindeki korkunç trafikte ilerlemeye çalışır-
ken, srrasryla Ain geçidini, Saöne-et-Loire'r, Niöwe'i, Loiret'yi
ardmda bırakan misafirimizin Fransa haritasr üzerinde yavaş

yavaş ilerlediğini hayal etmek... ya da daha sistematik bir yön-
temle, bazı arkadaşlarrmızın, günün belirli bir anında, bize göre
ve başkalarına göre bulunduklarr konumu hesaplamaya çalışmak:
Seviye farklılıklarını (bizim gibi birinci katta ofuranlar, beşinci
katta oturanlar, on birinci katta oturanlar vs.), istikametleri liste-
lemek, uzay boşluğundaki hareketlerini hayal etmek.

Yal«\ zamanlnda, sanlyorum herkes gibi, geçen öğretim yılı-
nrn Carpentier-Fialip ve Ror-ıx-Combaluzier'sini yeni öğretim
yılrnın Carpentier-Fialip ve Rorrx-Combaluzier'siyle takas etmek
için gittiğim Gibert Kitabevi tarafindan okulların açılmasına
azbir zaman kala dağıtılan üç uylrk küçük ajanda7ardan birinin
izerine adresimi şöyle yazmıştım:
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Georges Perec
Assomption sokağı 18 numara
A merdiveni
3. kat
Sağ kapı
Paris 16. arondisman
Seine
Fransa
Avrupa
Dünya
Kiinat
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Mekönla Oynamak

Büyük sayılarla oynamak (faktöriyeller, Fibonacci dizileri,
geometrik progresyonlar) :

Dünya'nın Ay'a olan uzaklrğı: Bir milimetre elde etmek için
1000 tanesi gereken incecik bir sigara kdgıdını 49 defa üst üste
ikiye katlayın;

Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı: aynrsr, 58 defa ikiye katla-
yın;

Plüton'un Güneş'e uzaklığı: aynısl, ilaveten 4 kere düa kat-
layın, üstüne 5 kere daha katiarsanız Plütonu 3.000.000.000
kilometre geride brrakırsınız.

Dünya'nın Alpha Centauri'ye uzalrJığı 15 defa daha katlapn.

Mesafelerle oynamak: Evinizden 314,60 km. mesafede bulu-
nan tiim yerleri ziyaıet etmenizi ya da görmenizi sğayacak bir
yolculuk planı hazırlamak;

Plan üzerinde, kara haritasr üzerinde kat edilen yolu takip
etmek.

Ölçtilerle oynamak: Adım ve fersah kullanmaya yeniden
alışmak (sırf Stendhal'i, Dumas'yı ya da Jules Verne'i daha kolay
okumak için bile yapılabilir); bir deniz milinin (ve böylece bir
notun) neye tekabül ettiğini öğrenip, bir daha unutmamak;
günlük'in bir yıizölçümü birimi olduğunu hatrrlamak: Bir tarım
işçisinin bir günde işleyebileceği arazi miktarı.

Mekdnla oynamak:
Serçe parmağını havaya kaldırarak bir güneş tutulması yarat-

mak (U ly s s e s' te Leopold B loom'un yaptlğı şey).
Fisa Kulesini yandan desteklerkeır fotoğraf çektirmek...



Şu
mek:

'!?rçekimsiz ortamda y aşamaya alışmaya b aşlamak:

Dikeyleri ve yatay|arL unutmak: Escher'in gravit|eri, 2001
(Jzay Macerasz'ndaki uzay araç|arınrn iç mek6nr.

iki (bütünleyici nitelikteki) dahiyane fikir üzerine düşün-

Cenetıre gölünü et suyuna çevirmeh için kaç dana gerekir diye

düşünür dururum.

Pierre Dac
Lbs d moelle

Genellihle, filler gerçek boyutlarından daha küçük, pirelerse daha

büyük resrnedilir.

Jonathan Swift
Thoughts on Various Subjects
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Mekinın Fethi

l

Raymond Roussel'in Yürüyen Eııi
(Reıue du Touring-Club de France'dan alıntı)

Saygın kalernler tarafından büyük öııgüye layıh görülen Afrika
Izlenim|eri'nin jıazarı, taslağını bizzat çizmış olduğu, 9 rııetre

uzunluğunda ııe 2,30 metre genişliğinde bir otomobil yaPtırdı,

Bu arabanın küçük bir eıdenfarkı bulunrnuyor. Ddhiyane iç ter-

tibi sayesinde, bir salon, bir yatak odası, bir stüdyo, bir banyo ııe hatta

üç kişiden oluşan (iki şofir,ue bir bizrnetçi) personele yönelik ufak bir

y atakh aney e erı s a b iP liği y aP ıyor.

Aracın Lacoste tarafından imal edilen karoseri büyük bir zarafete

sabiP, özgün iç tasarımıysa mütbiş bir el işçiliğini yansıtıyor, (",)

Yatak odası, gündüzleri stüdyo ya da salona dönüşüyor; ön bölürn ise

(şojör koltugunun bemerı arkası) akşamları, araç personelini oluştu-

ran üç kişinin rahatça istirahat edebilecekleri ııe bazırlanabilecekleri

küçük bir odaya dönüşüyor (şofir koltuğunun ııe direksiyonun şolun-

daki yurıada bir laaabo bulunuyor).

Raymond Roussel Beyefendi'nin Yürüyen Eııinin iç dekorasyonu

MaPle imzası taşıyor.

Arabada elektrikti ısıtrııa ae gaz yağıyla çalışan bir soba n,ıeucut,

Şofbr" de aynı şekilde gaz yağıyla çalışıyor.
Mobilyalar bütün gereksinimleri karşılarnafr, üzere tasarlanrnış,

Fichet rnarka bir kasa bile rnerıcut.

Aracın gelişrııiş radyo alıcı sistemi sayesinde tümAvrupa istasyon-

l arını din le rne k rrıüm kün,



Bu kısa tanıtım yazısından bile anlıyoruz ki, bu yürüyen --oe bir
römork rnufakla tarııarıılanabilen- ııilla, salıibine, sıcak bir yurıanın
insana sanduğu bütün iftıkdnlara, daha küçük bir ölçekte sabip olma
olanağı ııeriyor.

Bu lüks donanırn bir Saurer şasisi üzerine kurulmuş. ı|Iracın süra-
ti, düz yolda saatte 40 kilometreyi buluyor En zorlu yokuşları motor

freni düzeneği sayuinde güçlük yaşamadan aşıyor.

Direksiyon sisterni, türnsehli dağ yollarında büyük kullanırn
kolayhgı sağlayan, öııgüyü fazlanyla lıah eden, kaliteli bir "yön

ııerme" sistemine sabip.

(...) A*ç, yaPınıı tarrıarnlanır tamarnlanmaz yola çıkn (...)

İsıiçe ııe rlllsacei geçerek 3000 kilometre yol yaPtı. Rousset Beyefendi
ber akşarnfarklı bir ııJku seyretrne irnkdnı buldu.

Seyabatinden eşi benzeri olmayan izlenirnlere döndü.
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Aziz J dr ö rn e z4 tö ly e s in d e

Antonello da Messina (Londra, National Gallery)

Aziz leröme'un atölyesi, bir katedralin zeminine yerleştiril-
miş ahşap bir yapıdır. Üç basamakla çrkrlan bir kürsünün üzerine
inşa eülmiştir ve ana hat|arıyla söylemek gerekirse, kitapların
ve farklr eşyaların (bir sürü kutu, bir vazo vs.) konulmuş olduğu
altı bölmeden ve iki kitabrn, bir hokkanın, bir ttiy kalemin ve

-eğik kısmında- Aziz'in okumakta olduğu kitabın durduğu bir
çalışma masasrndan müteşekkildir. Bütiin bu unsurlar yerlerin-
de sabittir, diğer bir deyişle, bu ahşap yapmln, bu mobilyanın
büttinünü oluşturmaktadırlar; bunlarrn haricinde, kürsünün
üzerinde, Aziz'in oturmakta olduğu bir koltuk ve bir sandrk
bulunmaktadıı.

138 I39

Aziz, kürsüye çıkmadan ewel ayakkabrlarrnr çrkarmrştrr.
Kardinal şapkasrnı sandğın üzerine brrakmrştrr. I(ırmızr bir

elbise (kardinal elbisesi) giy-ş ve yine l<ırmızı renkte bir tiir
takke takmıştır. Koltuğunda son derece dik oturmakta ve oku-

duğu kitaptan hayli ıızakta durmaktadır. Parmakları say{aların

arasındadrr, sanki okumaktan ziyade kitapta göz gezdiğor ya da

önceki sayfalarusık sık dönme ihtiyacı hissediyor gibidir- Aiıdiı
tam karşrsrna düşen ve boyu epey yüksek olan rafin tepesinde

küçük bir İsalı haç durmaktadır.

Rafın yan yüzüne monte edilmiş olan iki basit çengelden
birinde yakahk ya da şal olmasr muhtemel fakat daha zıyade

havluya benzeyen bir giysi asılı durmaktadır.

Kürsünün uzantrsrnda, birinde muhtemelen cüce portakal

ağacı dikili olan iki çiçek saksısı ve oturuşundan hafifbir uyku-

ya dalmak üzere olduğu anlaşılan küçük bir tekir kedi vardır.

Çalışma masasrnln yantarafına, portakal ağacrnrn hemen üzerine

denk gelen yere, Antonello da Messina tablolarında aşina oldu-

ğumuz ijzere,ressamln adrnr ve tablonun bitiriliş tarihini belirten

bir etiket yaprştırılmıştır.
Atölyenin üst ve her iki yan tarafına bakarak, katedralin

geri kalan krsmrna dair bir fikir sahibi olmamız mümkündüı
Katedral, atölyenin sağ tarafında, bir ayağı havada duran ve

çalışmakta oIan Azıİi nhatsız edip etmemekte tereddüt eden

bir aslanrn haricinde boştur. Üst taraftaki uzun ve dar pencere

yuvalarında yedi tane kuş göze çarpmaktadır. Aşağı taraftaki

pencerelerin m^nzaras|, hafif engebe|ib\r arazi, bir servi ağacı,

zelrtin ağaçları, bir şato Ve üç kişi taşryan bir kayıkla üç balrkçının

yol aldığr bir nehirden oluşmaktadır.

Bütün bu sahneye, eşiğinde bir tavuskuşunun ve körpe bir avcr

kuşun göz alıcı bir balor tasrn yanl başında keyifle poz verdiği,

ojival kemerli geniş bir girişin hemen dışından şüit oluruz-



Bütiin mekin, bı rnobiğanın (ve bünin mobilya, kitabın)
etrafinda düzenlenmiştir: Kilisenin soğuk mimarisi (zemindeki
karoların çıplaklığı, sütunlarrn düşmanlığı) dewe dışı bırakılmış-
tır: Açılar ve dikey hadarın, dile döki.ilemeyen bir inancın yegA-
ne mekinrnr sınırlandrrmaslna müsaade edilmemiştir, mobilya
bütiinüne ölçek teşkil etmekten ve onun rnekina kazınmasına
olanak sğamaktan başka işlevleri yoktur: Mobilya, bu yaşanmaz
yerin tam ortasında, kedilerin, kitapların ve insanların huzur için-
de yaşamlarını sürdürdü$i evcilleştirilmiş bir mekinr işaret eder.

Firari

D e rn e k d ti r t n a ı a k",," 

f::;:!,'3:"{::;

Bu öyktiye nerede rastladığımı hatırlamryorum, gerçekten
yaşanmış olduğuna garanti veremem, doğru sözcükleri seçebile-
ceğimden de hiç emin değilim; ttim bunlara rağmen, anlatmak
istediklerimi öy|e gızeL resmediyor ki.

Fransrz bir mahküm, kenüsini Ahmanydya götüren trenden
gece vakti firar etmeyi başarmış. Karanlıkta göz göz,d görmü-
yormuş. Mahkümun nerede olduğuna dair hiçbir fikri yokmuş.
IJzun süre, burnunun dikine, rastgelg yürümüş. Sonunda bir
akarsuyun kıyrsında bulmuş kendini. Birden bir düdük sesiyle
inlemiş ortük. Birkaç saniye sonra, geçen geminin oluşturduğu
dalgalar gelip l«yıya vurmuş. Firari, düdügün öttişüyle dalgaların
kuyry^ vurmasr arasrnda geçen süreyi ölçerelç ırmağın genişliğini
hesaplamış; genişliğini anlalnnca nehri tarumış (Ren nehriymiş)
ve nehri tanr1nnca nerede olduğunu anlamrş.
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Karşılaşmalar

Başka tiirlü yapılmış olsaydı hiçbir anlamı olmazdı elbette,

Her şey çalışılmıştı, her şey hesaplanmıştı, yanrlma payı yoktu,

santimetrelik, milimetrelik bir hataya düşmek dahi mümkün

değildi.
Yi.r. d" Mont Cenis tünelinin orta noktasında Fransız işçile-

riyle İtalyan işçilerinin buluştuğu an gözümün önüne gelüginde,

her defasında hayreder içinde kalryorum.



Yaşanmaz yer

Yaşanmaz yer: Çöp denizler, dikenli tellerle çewili kıyılar, çorak
atazıleq toplu mezarlar, iskelet yığınları, çamurlu nehirler, mide
bulandıran şehirler

Yaşanmaz yer: Tahkir ve gösteriş mimarisi, l«ıleierin ve gökde-
lenlerin sğ kibri, üst üste yığılmş milyonlarca fare deliği, şirket
merkezlerinin tenziladı cakasr

Yaşanmaz yer: Daraltılmış, nefes a|ınmaz, ktiçük, pespaye, dara*
cık, milimi milimine hesaplanmış

Yaşanmaz yer: Kuşatılmrş, yasaklanmış, kafeslenmiş, kilitlenmiş,
l«rık cam şişelerden yapılmış duvarlar, gözetleme delikleri, zırhlı
kapılar

Yaşanmazyer: gecekondu mahalleleri, naylon şehirler

Düşman, gri, isimsiz, çirkin, metronun koridorları, hamamlar,
hangarlar, park yerleri, manevra garları, gişeler, otel odaları

fabrikalar, l"şlrlrr, hapishaneler, tlmarhaneleç huzurevleri, liseler,
duruşma salonlarr, okul bahçeleri

mekindan tasarruf eden öze| mülkler, dönüştiirÜmüş çatı kadarı,
süper garsoniyerler, yeşile komşu şık sttidyo daireler, zarif konut-
lar, üçlü misafir odaları, göğün mavisiyle buluşan evler, muhteşem
maflzara, çift cephe[, ağaçlaı, kirişler, özg§n, dekoratör imzalı,
lüks tasarımlar, balkon, telefon, gür"ş, koridorlar, sahici şömine,
veranda, çift tarafu evye (paslanmaz çelik), huzurlu, müştakil
büçe, kelepir

Al§ann ondan sonra lütfen isminizi söyleyiniz

Targ;im:

39ü3/a3/Kamfl 6 Kasım 1943

Konu: Toplama kampı I ve II numaralı fırınları etrafına yeşillik
döşenmesi adına bitki temin edilmesi.

Ref: SS-Obersturmbannfrihrer Höss, Kamp Komutanr ve

Sturmbannführer Bishoff arasındaki görüşme.

Auschwitz toplama kampı (Yukarı Silezya) Tarımsal Hizmetler
müdürü ss-sturmbannführer ceasar'a.
Kamp komutanr SS-Obersturmbannftihrer Höss'ün talimatı
üzerine, toplama kampınrn I ve II numarü firınları etrafına,

kampın sırurlarını oluşturmak suretiyle, yeşilliklerden oluşan bir
hat çekilecektir.
orman stoklarrmrzdan tedarik edilecek bitkilerin listesi:

fümü fidanlık stoklarından temin edilmek suretiyle, üç ila beş

metre arası yükseklikte 200 yapraklı ağaç; bir buçuk İa dört

metre arasl yükseklikte 100 fİliz; çit yapımında kullanılmak üzere

bir ila iki buçuk metre yfüsekliğinde 1000 adet çalılık.
Sözü edilen bitkilerin tedarik edilerek tarafımıza göndermenizi

arz edetiz.

Waffen SS Merkez İdare Binasr ve Auschıritz Polis müdürü:

imza: ss-obersturmführer

(David Rousset'den alıntı, Le Pitre ne rit pas,1948)
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Mekin (devamrve son)

isterdim ki sabit, hareketsiz, dokunulamaz, dokunulmamlş Ve

neredeyse el sürülemez, hareket ettirilemez, köksüz yerler olsun:

Referans, çıkrş noktası., kaynak vazlfesi görecek yerler:

Doğduğum ülke, ailemin beşiği, doğmuş olduğum ev, büyü-

dügunü g*aügii* (babamın ben doğduğum gün diktiği) ağaç,

çocukluğumun el değmemiş hatıralarla dolu tavanarasl",

Böyle yerler mevcut değiller ve mevcut olmadıklarr için mekin

bi, ,orryu dönüşüyoç aşikir olmaktan, anonim olmaktan, sahip-

lenilmiş olmaktan çıkryor. MekAn bir şüphedir: Belirtilmesine,

işaret edilmesine ihtiyaç duyuyorum: Ona asla sahip olamryorum,

o bana verilmedi, onu fethetmem lazrm,

Benim mekinlarrm krrılgan: zamafl onları yıpratacak, onlarr

yok edecek hiçbir şey olduğu haline benzemeyecek, hatıralarrm

ihu.r.' edecekler, unutuş hafızama sızacak, kenarları krvrılmrş,

sararmlş fotoğr af|ar atanrmadan bakacağım. coquilliöre sokağın_

daki küçük kafenin camrnda, yarım daire şekiinde yapıştırılmış

beyaz porselen harflerle "Burada Bottin bulunur" ve "Her saat

y eme(' y azmayacak artrk.

Mekin erir, parmaklarrn arasrndan kayıp giden kum gibi,

Zaman onu alrr götürür ve geriye kalır biçimsiz parça|ar:

yazmak: Özenle bir şeyleri saklamaya, bir şeyleri idame ettirmeye

çalışmak Giderek o1ulan boşluktan birkaç kiymık kopanp almak, bir

yerlere bir çizik, bir iz, bir im ya da birkaç işaret bırakmak,

Paris,
7973-t974
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