01: “02, 03, 04 konumunuzu bildirin.”
04: “Güneyde, el yazması eserlerin olduğu salondayım.”
02: “Süreli yayınlar salonundayım. Kuzey yönünde bir tehlike yok.”
03: “Orta kısım, nadir eserler salonu... Şu anda Evliya Çelebi’nin el
yazısına bakıyorum.”
05: “Kültür ve sanat için burada değiliz 03. At çantana evde
incelersin! Şimdi kasaya yönel.”
07: “Hey! Siz de duydunuz mu? O ses de ne?”
06: “Yardım edin, tezler rafı üstüme yıkıldı. Doğu yönünde küçük
mavi salondayım. ##@**!”
01. “Toplu hareket grubu. Hemen mavi salona! Akademik içerikler
06’ya ağır gelmiş.”

“Şefim, bir ses duydum.”
“Kedidir, kedi.
N’oldu akşamki maç?”

Sayıları harfle yazarken …
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“Görüyorsunuz ki sahibimin adı yukarıda
Bu nedenle beni çalmayın sakın
Çalarsanız, an geçmez
Boynunuz öder fiyatımı
Aşağı bakın; gördüğünüz bir darağacıdır
Bu nedenle sahip olun sizin olana
Yoksa çıkarsınız o ağaca hızla!”

“Kim ki bir kitabı sahibinden çalar, ödünç
alır ve geri vermez; kitap elinde yılan olsun.
Her yanına inme insin, tüm uzuvları işe yaramaz olsun. Acılar içinde kıvransın. Merhamet dilemek için yalvarır olsun. Acıları
yoklukta şarkı söyleyene değin dinmesin.
Ölmeyen yılana karşın, kitap kurtları kemirsin bağırsaklarını. Son cezasına giderken, cehennemin alevleri yutsun onu.”

Bir yapıtın milyonlarca kopyası
ve düzinelerle baskısı ile
çevrelendiğimiz bu günlerde bile,
elimde tuttuğum kitabı tüm o
diğerlerinden ayıran; onu ilk kez
tuttuktan ve o artık benim
olduktan sonra birlikte
geçirdiğimiz zamanlar. Bu
zamanlarda yazı ya da düşünceyle
ne notlar düşmüşümdür ona.
Uyurken nefesimi duymuş,
sayıklamalarımı işitmiştir. Açık
bıraktığım sayfalarına sinmiştir
evin duygusu.

Birine, çok sevdiğim bir kitabı
armağan edeceksem, yeni bir
kopyasını sipariş ederim.
Kitaplığımda birden fazla kopya
olsa bile. İsterim o ikisi en baştan
başlasınlar. Birlikteliklerinin
tarihini kendileri oluştursunlar.
Şüphesiz, ikinci el bir kitapla da
yeni bir tarih oluşturabilir insan
ama yine de kitabın son sahibi
olmaktan değerlidir ilk ve son
sahibi olmak.

Uzun zamandır sahip
olduğumuz; lekelerinin izlerini,
kıvrık sayfalarını tanıdığımız,
yağlı çörekler ve çay eşliğinde
okuduğumuz için kirinin
tarihçesini bildiğimiz kitap,
daha iyi okunur.

Kütüphaneden ödünç alıp, tek
harfini bile lekelemeden, öyle bir
özenle, kitabı tekrar
kütüphaneye bırakmak ve
mümkün olacaksa tüm dünya ile
paylaşmak… Tek bir kitap, onu
okuyan kişi sayısı kadar çoğalır
çünkü. Bu yüzden severim işte
kütüphaneleri; kitapların
çoğalmasına olanak tanır,
insanın bencil yanlarından birini
bile olsa tedavi ederler.

Ben, kitaplarımı paylaşmaktan…
Sahip olduğum bir kitabı okumakla,
ödünç aldığım bir kitabı okumak
arasında…

Bence kitap hırsızlığı…

Kütüphanedeki kitapları koruyan…

Kitap hırsızlıklarının önüne geçmek için…

01: “Ne demek levyeleri araçta unuttum 06! Bu zincirleri dişimizle mi kıracağız?”
04: “Bence az önce 06’yı rafların altından kurtarmamalıydık!”
06: “İnsanlık hâli, unuttum işte... Hem niye herkes kendi levyesini kendi taşımıyor ki?”
07: “Şşt! Susun, bir ses duydum. Benim salonun kapısı açıldı. Ahh! Ödümü patlattın
kedicik! Adın ne senin?”
06: “Kedi adını söylerse görürsün gününü! Hah hah ha!”
01: “Bu ne ciddiyetsiz bir soygun böyle! Kendinize gelin!
Herkes kendi salonunda zincirsiz kitap olup olmadığını kontrol etsin.”
06: “Ben bir tane buldum. İnce bir şey. Üstünde “Zincirli Kütüphane,
Özgün Materyal Türkçe” yazıyor.”
01. “Tamam! Hiç olmazsa onu al!”

“O pozisyon penaltıydı işte.
İkinci yarıd…”
“Şefim, sesi duydunuz mu?”
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