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CEMAKAŞ,1968’deMannheim,Almanya’dadoğdu.İstanbul’dayaşı-
yor.Başlıcayapıtları:Noktanın Kesişimleri Antolojisi(1990),7(1992),
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(2001),Gitmeyecekler İçin Urbino(2007),19(2009),Tekerleksiz Bisik-
letler(2012).
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BİRİNCİ PERDE



12



13

Burada dişlerimi fırçalıyorum. Elimdeki garip görü-
nümlü, metal diş fırçasını ben tasarladım. Aslında fırça 
sözcüğü yanıltıcı. Yaptığı şey emmek daha çok. Banyoda 
yumuşak ışık severim. Ayna büyük olmalı, bunun gibi. 
Güzel sayılmam bence, alçakgönüllülük olsun diye söy-
lemiyorum. Ama hoş bir yanım var sanırım. Gözlerim 
mesela. Şimdi gözlerim, aynanın kenarındaki fotoğrafa 
bakıyor. Tuhaf bir Polaroid bu, görüyorsunuz – çerçevesi 
beyaz değil, parlak bir turuncu. Üç kişi var fotoğrafta. 
Başlarının üstünde renkli, şekil şekil ışıklar. Onlarla fo-
toğrafçı arasında bir adam, kenardan kadraja girip kame-
raya bakmış.

Çok solgun bir yüz.
Çok güzel. 
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Evden çıkıyorum burada, üzerimde gri bir MaxMara 
tulum, Armani bebe yaka beyaz bluz, gece mavisi rahibe 
türbanı, Cazabat botlar. Kapının önünde şık bir Jeep, şoför. 
“Ne haber Doğukan?” diyorum. “Günaydın Emine Ha-
nım,” diyor gülümseyerek. Doğukan’ın yanından geçip 
sürücü koltuğuna oturuyorum, arkaya değil. Doğukan ka-
pımı kapadıktan sonra arkaya geçiyor. Yumuşak kaldırıyo-
rum arabayı, anayola bağlanınca hızlanıyorum. Doğukan 
arkada, önündeki koltuğun başlığına gömülü televizyon 
ekranından her zamanki saçma haber bültenlerinden biri-
ni izlemeye başlıyor. Sesini iyice açıyor, duymam için. 

Mindy satışları bir ayda on milyon adedi aşmış. re-
mindy.me sitesinin üye sayısı sekiz milyonu geçmiş. Özet 
bilgi veriyor haber: Mindy beyin dalgalarını saptayabilen, 
beyin aktivitesini farklı renk ve şekillerdeki ışık haleleriy-
le gösteren bir fotoğraf makinesi. Mindy ile çekilen fo-
toğraflar da (Mindyfo) otomatik olarak remindy.me site-
sine yükleniyor ve paylaşılıyor. Sunucu ilginç Mind-
yfo’ları ekrana getiriyor anlaşılan. Ardından zeki sanılan 
insanları sönük haleleriyle gösteren “skandal” nitelikli 
“Mindyfo-pas” fotoğraflarından da örnekler veriliyor. 
Magazin medyasının en sevdiği konulardan biri bu el-
bette. Sonra reklamlar. Çok bile beklediniz.
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Araba, bizim şirketin havalı ve biraz Google’ı andı-
ran kampüsüne giriyor. Ana kapıya giden yol taş döşeli. 
Sağdaki çimenlik alana yerleştirilmiş retro tabelada 
SYMAZE yazıyor, altındaysa “For Better Dreams”.

Kapının önünde duruyorum. Doğukan arkadan fır-
layıp kapımı açmak istiyor ama yetişmesine izin vermi-
yorum. “Hadi görüşürüz,” diyorum. Doğukan binaya gir-
memi bekliyor. Sonra arabaya binip uzaklaşıyor.
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Binanın girişi de etkileyici, değil mi? Tren garı gibi, 
yüksek tavanlı, minimalist, yine de çarpıcı. Duvarda kufi 
yazıyla yazılmış, labirenti andıran dev bir “Ayet-el Kürsi” 
panosu. Hızlı adımlarla yürüyorum. Karşılaştığım bir-iki 
insanla selamlaşıyorum. Asansöre biniyorum. Sekreteri-
mi arıyorum: “İsmail, günaydın. Çıkıyorum şimdi. Bana 
Büşra’yla Salih’i çağırır mısın?”
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Burası benim ofisim. İsmail karşılıyor. O sırada Büş-
ra ve Salih de geliyor. Birlikte giriyoruz odaya. “Otursa-
nıza,” diyorum. Masanın önündeki iki metal-deri koltuğa 
oturuyorlar. Ben de masanın öbür tarafına değil, onların 
yanına, kanepeye oturuyorum. Çok büyük değil ofis, gö-
rüyorsunuz zaten. Ama binanın havasıyla uyumlu. Yalın 
bir ferahlığı var. Şu baştan aşağı cam duvardan, şehrin 
uçsuz bucaksızlığına bakmayı seviyorum. 

Çantamdan bir Mindyfo çıkarıyorum, ikisine uzatı-
yorum sehpanın üzerinde. Banyo aynasındaki fotoğraf 
bu. Hiçbir şey dememe gerek kalmadan meseleyi anlı-
yorlar. “Bu adamın niye halesi yok?” diye soruyor Büşra. 
“Nereden geldi bu?” diyor Salih.

“Ben çektim,” diyorum. “İki gün önce, Akaretler’de. 
Bu üçü bizim kızlar ama bu adam yoktu orada. Fotoğraf 
çıktıktan sonra onlar da şaşırdı zaten.”

Bir sessizlik oluyor. Havalandırmanın mırıltısı duyu-
luyor yalnızca.

“Zaten adamın görüntüsü farklı,” diyor Salih, 
Mindy fo’ya biraz daha baktıktan sonra. “Başka bir düz-
lemde sanki.”

“Flaşa çok yakın olduğu için olabilir,” diyor Büşra.
“Halesiz Mindyfo gördünüz mü başka peki?” diye 

soruyorum.
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İkisi de hayır anlamında sallıyor başlarını.
“Remindy.me’yi tarayın bir bakalım, ne çıkacak. Bir 

şey bulursanız tam konum ve tarih bilgisi de istiyorum.”
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