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Sol çaprazımda oturuyordu. Yaşça benden fazla büyük sayılmazdı ama tecrübesinin 

benden fazla olduğu su götürmezdi. Bakımlı elleri, saçının topuzunda bir tek itaatsiz saç 

telinin olmayışı düzene verdiği önemin had safhada olduğunu anlatıyordu. Becerikli makyajı 

ile iri gözlerinde çok da var olmayan ışığı bayağı gerilere hapsetmişti. Belki de yanılıyordum, 

yaptığı iş düşünüldüğünde gözlerinin kendisini ele vermesini istememesi oldukça makuldü.  

Çalıştığımız şirketler iş ortağıydı, yani yaptığımızdan hangimiz ne kazanırsak kazanalım 

ortaya koyup daha önceden belirlenen oranlarda ölüşüyorduk. Prensiplerimiz gereği bir taraf 

diğer tarafın getirisinin üstüne yatmaz, herkes daha fazlasını kazanarak bir bakıma diğer tarafa 

üstünlük kurmaya çalışırdı.  

Hangimizi kim ne zaman işe almış olursa olsun hepimize yöneltilmiş takım oyunu ile ilgili 

basit veya çetrefilli  soruların üstesinden alnımızın akıyla gelmiştik ki o masanın etrafında 

oturuyorduk. Aslına bakılacak olursa bence hiçbirimiz takım oyununu sevmiyorduk ve  

bayrak yarışında koşmaktansa tek başımıza olmayacak zorlukları başarıya dönüştüreceğimiz 

engelli maratonu ederdik. Olan olmuştu, bir takım oyunudur icad edilmişti ve biz de o takımın 

oyuncularıydık. Bu kavram Amerikan jargonundan ithal binlerce kavramdan biri olarak 

nedense bana hep Amerikan futbolunu çağrıştırırdı. Kafamızda kasklarımız, geniş omuzlu 

formalarımızla her an çarpışmaya hazırdık.  

O gün, o masanın etrafında üç bizden, üç onlardan altı kişi yeni projenin 

uygulanabilirliğini konuşacaktık. Buna geçmeden önce benim onlara projenin sahibi olarak 

projeyi anlatmam gerekiyordu. Toplamda üç oturum planlanmıştı, öğleden önce bitecek, 

sonrasında herkes rutin işlerinin başına dönecekti.  

Normal şartlar altında toplantının dokuzda başlaması gerekiyordu ama köprü girişinde olan 

kaza yüzünden onlardan bir kişi gecikmişti. Bana kalsa başlar, anlatır ve bitirirdim. Geç kalan 

kişiyi projeyi karşı tarafta yürütecek kişi olduğu için istesek de istemesek de bekleyecektik. 

Aldığımız habere göre on dakikaya kadar gelmiş olacaktı. Baştan yirmi dakika gecikmiştik, 

bir de on dakika daha toplamda yarım saat sarkacak demekti. Kahvaltı niyetine hazırlanan 

sandviçlerden herkes sanırım birer tane yemişti. Kahveden sonra da bir fincan çay içmiştim. 

Beklerken yapılabilecek en iyi şey çay içmeye devam etmek gibi görünüyordu. Kapı girişinde 

masa üzerinde duran termoslara baktım. Çayın acımış olabileceğini düşündüm, bir bardak 

daha içmekten vazgeçtim. Bir bardak daha sıvı içmek demek bir bakıma toplantı başladıktan 

sonra tuvalete gitmemei gerektirecek bir uyarının bir bakıma garantisiydi. 

Sıkıcı değil mi? Bence öyle. İnanın, o on dakika geçmek bilmeyecek sanmıştım. Öyle beş 

kişi oturup bekleyecektik. İşte o bekleme sırasında sol çaprazımdaki kadının zaman zaman 



bakışlarının neden üstümde odaklandığını ansızın fark ettim. Gömleğimin en üst düğmesini 

açık bırakmıştım. Yaka açıklığımdan bir sıra inci kolyemin yedi sekiz incisi görünüyordu. 

Göğsüme denk gelen ikinci ve üçüncü düğmeler arasındaki boşluk gömleğin darlığı yüzünden 

aralanmıştı ve muhtemelen içim görünüyordu. Evden çıkmadan fark etmemiştim çünkü 

ayakta dururken sorun yoktu.  

Beklemenin rehavetinden kurtulup dik oturursam sorunun hallolabileceğini düşündüm. 

Hafiften oturduğum yerde omuzlarımı dikleştirdim. Yanılmamıştım, kısmen de olsa 

gömleğimdeki açıklık kapanmıştı. Çabamı fark edip etmediğini anlamak için etrafıma 

ilgisizce bakıyormuşum gibi bakıp kadında kısaca duraksadım. Kahretsin, anlamıştı. 

Muhtemelen bir art niyeti yoktu ama bundan sonra toplantı boyunca aramızda gidip gelecek 

bir pinpon topu gibi duracaktı gömleğimin iki düğmesinin arası. Bütün konsantrasyonum 

bozulmuştu. Geç kalan için içimden sıraladığım tüm sözleri geri aldım, hatta bir de üstüne 

arabanın lastiğinin patlamasını diledim.  

Aslında minik bir toplu iğneyle tüm bu sıkıntımı ortadan kaldırabilirdim. Çözümü 

bilmesine biliyordum ama iğneyi nereden bulacaktım? Ofisimin olduğu katta olsak kolaydı, 

masamın üstünde, çekmecelerde bir yerde muhakkak bir iki tane bulurdum. Ofisime gitmeyi 

düşündüm. Son katılımcı da gelip beni beklerlerse hiç olmazdı, vazgeçtim. Tam arkamda 

alçak masanın üzerinde duran telefona uzandım. Toplantı katının asistanının numarasını 

çevirdim, cevap vermedi. En azından ona söyleyebilirdim ve elinde yoksa ilk araya kadar bir 

yerlerden bir tane toplu iğne hazırlardı.  

Kafamı çalıştırmalı ve başka bir çözüm bulmalıydım ama aklıma hiçbir şey gelmiyordu. 

Kadına baktım. Önünde açık duran bilgisayarı ile ilgiliydi ve anlaşılan düşündüğüm gibi 

gözlerini memelerimden ayıramaması gibi bir durum söz konusu değildi. Aramızda kırmızı 

bir hat filan yoktu.  

Umursamazsam ne olurdu yani? Muhtemelen hiçbir şey ama öyle bir ihtimalin olmaması 

benim gibi huzursuzluğa bu kadar eğilimli biri için imkânsızdı.  

Toplantı asistanının masasına not bırakmaya karar verdim.  

“Görünüşe göre biraz daha bekleyeceğiz. Müsadenizle,” diyerek ayağa kalktım, toplantı 

salonundan çıktım.  

Toplantı asistanı beklediğim gibi yerinde yoktu. Bugün  burada toplantı varken yerinde 

yoksa diğer günlerde ne yapıyordu acaba? İyimserliğimi korumak istedim. Tuvalete filan 

gitmiş olabilirdi. Birden aklıma binadaki tüm tuvalatlerde lavobo tezgâhının en solunda duran 

adına ne dendiğini bilmediğim kutu geldi. Bu kutuda türlü ıvır zıvır bulunurdu. Uzun zaman 

önce şöyle bir baktığımda bir şişe ıhlamur kolonyası, süngerli ayakkabı cilası, oda kokusu 



spreyi, ayakkabı çekeceği, birkaç adet tek kullanımlık kendinden macunlu diş fırçası, poşet 

içinde birkaç tane adi plastikten tarak, ıslak mendil ve bir tane de otellerde bulunan türden bir 

dikiş seti olduğunu görmüştüm. Biz elit insanlar avam gibi limon kolonyası kullanmazdık. 

Süngerli ayakkabı cilası biz arabasından gideceği yerin kapısında inenlerin hiç tozlanmayan 

ayakkabıları daha bir parlasın diye konulmuştu. Yediğimiz yiyeceklerden ötürü atıklarımız da 

en az bizler kadar kibardı ama yine de insandık ve bazen kendimize hakim olamayıp herkes 

gibi beslendiğimizde bizden de kötü kokular çıkabiliyordu. Hepimiz her zaman bakımlıydık 

ve özellikle dişlerimizin bembeyaz parlamasını periyodik ziyaretlerimizde bekleme salonunda 

moda ve dekorasyon dergileri karıştırdığımız  diş hekimimiz kadar çantamızdan eksik 

etmediğimiz özel tasarım diş fırçaları ve parlatıcısı yoğun dişmacunlarına borçluyduk. 

Saçlarımız hemen her zaman kuaför elinden çıkardı, belki de banyo sonrası dışında kendi 

kendimize saçımızı taramayalı uzun zaman olduğu düşünüldüğünde evde bile ancak yatmaya 

giderken çıkardığımız ayakkabılarımız için konmuş çekecek kadar fuzuliydi plastik taraklar. 

Zamanı bölerek çağlara ayırırlarken bilgin kişiler acaba bu ayırımlara başlık olarak neden 

ıslak mendillerin adını vermemişlerdir diye hep düşünmüşümdür. Islak mendil öncesi sabunlu 

gerçek temizlik çağı mesela. Dikiş seti ayrıca ironik gelmişti bana. Biz kariyer peşinde 

koşarken söküğümüzü dikmekten aciz değil miydik?  

Toplantı asistanına not yazıp bilgisayar monitörünün köşesine yapıştırdığım sarı post-it’i 

çıkarıp buruşturdum, masanın altındaki çöpe attım. Masadaki telefon çalmaya başladı. 

Telefonun dijital ekranında “Güvenlik” yazdığını gördüm. Muhtemelen toplantının altıncısı 

gelmişti, onu aşağıdaki girişten haber veriyorlardı. Çalan telefona cevap verilmesi gerekliliği 

içgüdüsüyle ahizeye uzanmaya yeltensem de kendime hakim olmayı başardım, sağdaki 

koridora yönelip hızla tuvalete doğru yürümeye başladım. 

Tam mini dikiş setinin karton kapağını açıyordum ki, ayak seslerinin tuvalete yaklaştığını 

duydum. Kapı açıldı. Kim olduğuna bakmadım bile. Tüm dikkatimi dikiş setine vermiştim. 

Minik bir beyaz düğme, renkli ipler ve bir dikiş iğnesi vardı ama olması gereken toplu iğne 

veya çengelli iğne yoktu. Yaşadığım tam anlamıyla bir hayal kırıklığıydı. Topuğumu yere 

vurup küfrettim. Ağzımı daha kapatmamıştım ki, yanımda aynaya yansıması düşeni gördüm. 

Demek ki o girmişti ve ben ark etmemiştim. Ağzımdan çıkanları düşündüm, utandım. 

Islattığı elleriyle topuzunu düzeltirken, 

“Toplu iğne yok mu?” diye sordu. 

“Yok,” derken ödevini evde unutmuş çocuğun halinin benimkinden iyi olacağını 

düşündüm.  

Bir an yüzünden şefkat ve anlayış içeren bir ifade geçti.  



“Her zaman olur böyle şeyler ve insanın dikkatini dağıtır,” dedi. Ceketinin sol yakasını 

çevirdi. İki tane, birbirine paralel duran toplu iğneden birini çekip aldı, bana uzattı.  

“Şimdilik bununla idare edin,” dedi. “Dikkat edin de kendinize batırmayın.” 

Bir tane toplu iğnemin olmasına sevinmiştim ama toplantı öncesinde bir gol yemiş olmak 

çok kötüydü, hem de çok.  

Elini gömleğinin düğmelerine sanki açacakmış gibi götürdü.  

“Bugünlük iğne kurtarır ama size tavsiyem iki düğme arasına şefaf çıtçıt dikmeniz ve risk 

almamanız,” dedi..  

Çıkarken dostça koluma dokundu.  

Beceriksizce birkaç denemeden sonra iğneyi iki düğme arasına potluk olmayacak şekilde 

tutturmayı başardım.  

Tuvaletten çıkarken kapıda toplantı katı asistanıyla burun buruna geldik.  

“Herkes tamam, başlayabilirsiniz,” dedi. 

“Evet, sonunda sen de geldiğine göre başlayabiliriz,” dedim sertçe. “Bana bir bardak soğuk 

su getirir misiniz, sunumum sırasında sanırım ihtiyacım olacak.  

 


