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İYİ NASİHAT YAKUTLARDAN BİLE 
ENDER BULUNUR

Ayın son salı günü, farları sabahın o erken saatinde 
hâlâ parlayan şafak otobüsü, Reyhan Hanım’ı İngiltere 
Konsolosluğu’nun kapılarına getirdi. Tekerlerin kaldırdı-
ğı toz bulutu, Reyhan Hanım’ın güzelliğini otobüsten 
inene dek yabancı gözlerden sakladı. Her yanı rengârenk 
girişik bezemelerle süslenmiş otobüsün önünde yeşil ve 
altın sarısı harflerle “YOL VER ŞEKERİM”, arkasında da 
“TATA-BATA” ve “İYİ HAYATA O.K.” yazıyordu. Rey-
han Hanım otobüsü çok beğendiğini söyleyince şoför dı-
şa rı fırlayıp yolcu kapısını açtı ve genç kız inerken teatral 
bir tavırla önünde yerlere kadar eğildi.

Reyhan Hanım’ın gözleri sürmeye ihtiyaç duyma-
yacak kadar iri, siyah ve parlaktı; nasihat üstadı Muham-
med Ali bu gözleri gördüğü anda yeniden gençleştiğini 
hissetti. Kızın ağaran gökyüzünün altında konsolosluk 
kapılarına ilerleyişini, altın sarısı düğmelerle süslenmiş 
haki renkli üniforması ve armalı sarığıyla girişte nöbet 
tutan sakallı görevliye kapıların ne zaman açılacağını so-
ruşunu izledi. Salı günleri konsolosluğa gelen hemen he-
men bütün kadınlara genellikle çok kaba davranan nö-
betçi bile, Reyhan Hanım’a nezaketi andıran bir tavırla 
karşılık verdi.
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“Yarım saat sonra,” dedi sertçe. “Belki de iki saat. 
Kim bilir? Sahipler kahvaltı ediyorlar.”

Otobüs durağı ile Konsolosluk binası arasındaki toz-
lu avlu şimdiden salı günleri gelen kadınlarla dolmuştu; 
ba zılarının yüzü peçeli, birkaç tanesinin yüzü de Reyhan 
Ha nım gibi açıktı. Hepsi ürkmüş görünen bu kadınlar, 
ken dinden emin görünmeye çalışan amcalarının ya da 
ağa beylerinin kollarına sıkı sıkı tutunuyorlardı. Oysa 
Rey  han Hanım yalnız başına gelmişti, hiç de telaşlı gö-
rünmüyordu.

Her hafta konsolosluğun kapısını aşındıran ricacıla-
rın en savunmasız görünenlerini tespit edip onlara tavsi-
yeler vermekte uzmanlaşan Muhammed Ali, ayaklarının 
onu bu tuhaf, iri gözlü ve başına buyruk kızın yanına 
götürdüğünü fark etti.

“Küçükhanım,” diye söze başladı. “Londra’ya gitmek 
için izin kâğıdı almaya geldiniz, değil mi?”

Konsolosluk avlusunun kıyısındaki küçük gecekon-
du mahallesinin sakinlerinin sıcak atıştırmalıklar sattığı 
tez gâhlardan birinin önünde duran genç kız acı biberli 
pa  kora1 yiyor, halinden hoşnut görünüyordu. Dönüp 
Mu hammed Ali’ye baktığı zaman, o iri gözlerin yakın 
me safeden sindirim sistemine fena şeyler yaptığını his-
setti adam. 

“Evet, öyle.”
“O zaman, rica etsem size biraz nasihatte bulunma-

ma müsaade eder misiniz? Çok cüzi bir miktar karşılı-
ğında tabii.”

Reyhan Hanım gülümsedi. “İyi nasihat yakutlardan 
bile ender bulunur,” dedi. “Ama ne yazık ki size karşılığı-

1. Baharatlı hamuru sosa bulanarak kızartılan sebze, peynir veya et. (Ç.N.)
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nı ödeyemem. Bir yetimim ben, zengin hanımlarınızdan 
biri değilim.”

“Kır saçlarıma itimat etmez misiniz?” diye ısrar etti 
Muhammed Ali. “Nasihatlerim tecrübeyle tavlanmıştır. 
Memnun kalacağınıza hiç şüphem yok.”

Kız başını iki yana salladı. “Size yoksul olduğumu 
söyledim. Eli para tutan erkek akrabalarıyla gelmiş ka-
dınlar var etrafta. Onlara gidin. İyi tavsiye iyi bir ücret 
karşılığında verilmelidir.”

“Aklımı yitiriyorum”, diye düşündü Muhammed 
Ali, kendi sesinin iradesini hiçe sayarak bir anda yükseldi-
ğini duyunca, “Hanımefendi, kader beni ayağınıza getir-
di,” dedi. “Ne yapalım? Karşılaşmak alınyazımızda var-
mış. Ben de yoksul bir adamım ama nasihatlerimi size 
bedavaya sunacağım.”

Kız yeniden gülümsedi. “O halde dinlememek ol-
maz. Çünkü kader bir hediye yolladığında beraberinde 
güzel talihi de gönderir.”

Muhammed Ali, kızı gecekondu mahallesinin bir kö-
şesinde duran alçak ahşap sehpasının başına götürdü. 
Reyhan Hanım gazete kâğıdından külahın içindeki pako-
ra’ları atıştırmaya devam ediyordu. Adama ikram etmedi.

Muhammed Ali tozlu yere bir minder koydu. “Lüt-
fen oturun.” Kız söyleneni yaptı. Sehpanın diğer tarafına 
geçip bağdaş kuran Muhammed Ali, yirmi ya da otuz 
çift erkek gözünün imrenerek kendisini izlediğinin, ge-
cekondu mahallesindeki bütün erkeklerin, yaşlı, kır saçlı 
sah tekârın cazibesine kapılan bu son güzeller güzeli 
genç kızı hayran bakışlarla süzdüğünün farkındaydı. İyi-
ce sakinleşmek için derin bir nefes aldı.

“Adınız, lütfen.”
“Reyhan Hanım,” dedi kız. “Londra, Bradford’lı 

Mus tafa Dar’ın nişanlısı.”
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“İngiltere, Bradford olacak,” diye nazikçe düzeltti 
Muhammed genç kızın hatasını. “Londra da Multan ya 
da Bahavalpur gibi bir kasabadır. İngiltere’yse soğuk ne-
valelerle dolu büyük bir ülke.”

Genç kız öyle ciddi bir ifadeyle, “Anlıyorum. Teşek-
kür ederim,” dedi ki adam onun dalga geçip geçmediğini 
anlayamadı.

“Başvuru belgesini doldurdunuz mu? Bir bakayım, 
izninizle.”

Kız özenle katlanıp kahverengi bir zarfa yerleştiril-
miş belgeyi uzattı.

“Olmuş mu?” Sesinde ilk defa hafif bir endişe sezili-
yordu.

Adam elini uzatıp sehpanın üstüne, kızın elinin ya-
kınına koyarak hafifçe pat pat vurdu. “Şüphesiz olmuş-
tur,” dedi. “Az bekleyin de gözden geçireyim.”

Adam belgeleri incelerken kız pakora’larını bitirdi.
“Noksansız,” dedi en sonunda Muhammed Ali. “Her 

şey yerli yerinde.”
“Tavsiyeleriniz için teşekkür ederim,” dedi kız, kalk-

maya yeltenerek. “Gidip kapıların önünde bekleyeyim.”
Muhammed Ali elini alnına şaklatarak, “Ne sanıyor-

sunuz?” diye haykırdı. “Bu işi kolay mı zannettiniz? For-
mu verdiğiniz zaman yüzlerinde kocaman gülümseme-
lerle şıp diye izni teslim edeceklerini mi zannediyorsu-
nuz? Reyhan Hanım, sizi uyarıyorum, karakoldan beter 
bir yere girmek üzeresiniz.”

“Hakikaten öyle mi?” Hitabet becerisi işe yaramıştı. 
Kızı anlatacaklarına esir etmişti, böylece onu fazladan 
birkaç dakika daha seyredebilecekti. 

Sakinleşmek için derin bir nefes daha alarak her za-
manki söylevine başladı. Sahiplere göre, her salı günü 
konsolosluk kapılarına gelip Luton’daki otobüs şoförle-
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rinin ya da Manchester’daki yeminli muhasebecilerin 
bakmakla yükümlü oldukları kimseler olduklarını iddia 
eden kadınların hepsi sahtekâr, yalancı ve dalavereciydi.

Kız hemen itiraz etti: “Ben de onlara asla öyle biri 
olmadığımı açıkça söylerim o zaman!”

Kızın saflığı Muhammed Ali’nin onun adına kor-
kuyla titremesine neden oldu. Kıza bir serçeye benzedi-
ğini, o adamlarınsa kapaklı gözleriyle şahinler gibi yırtıcı 
olduğunu anlattı. Ona bazı sorular, kişisel sorular, bir 
hanımefendiye erkek kardeşinin bile sormaktan imtina 
edeceği sorular soracaklardı. Bakire olup olmadığını, şa-
yet değilse nişanlısının yatakta nasıl davrandığını sora-
cak, birbirlerine hangi gizli takma isimlerle hitap ettikle-
rini öğrenmek isteyeceklerdi.

Muhammed Ali bilerek sert bir tavırla konuşuyor-
du, böylelikle anlattıkları ya da benzer şeyler gerçekten 
başına geldiğinde genç kız daha az şoke olacaktı. Reyhan 
Hanım’ın bakışları sakindi ama sehpanın kenarındaki 
elleri hafifçe titremeye başlamıştı.

Muhammed Ali devam etti:
“Aile evinizin kaç odalı olduğunu, duvarların rengi-

ni, çöpü hangi gün attığınızı soracaklar. Nişanlınızın an-
nesinin üçüncü kuzeninin teyzesinin evlatlığının göbek 
adını öğrenmek isteyecekler. Bu soruların hepsini Brad-
ford’daki sevgili Mustafa Darınıza sorup cevapları aldılar 
zaten. Nihayetinde, tek bir hatanızda ipinizi çekecekler.”

Genç kızın “Evet,” derken sesini güçlükle kontrol 
ettiğini anladı. “Peki tavsiyeniz nedir, beybaba?”

Muhammed Ali genellikle bu noktada aceleyle fısıl-
damaya başlar, tanıdığı iyi bir adam olduğunu, bu tanıdı-
ğın konsoloslukta çalıştığını ve belli bir ücret karşılığında 
onun aracılığıyla gerekli evrakı, üstelik gerçekliğini ka-
nıtlayan mühürler basılmış olarak elde etmenin müm-
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kün olduğunu anlatırdı. İşleri gayet iyi gidiyordu, kadın-
lar hizmetleri karşılığında genellikle beş yüz rupiyi ya da 
bir altın bileziği kolaylıkla gözden çıkarıyor, üstelik ya-
nından mutlu ayrılıyorlardı.

Yüzlerce kilometre uzaktan geliyorlardı –Muham-
med Ali uzak yoldan geldiğinden emin olmadığı kadın-
ları dolandırmazdı– ve ketenpereye geldiklerini anlasa-
lar bile geri gelip onu bulamıyorlardı. Sargoda veya 
Lalu ket’e dönüp eşyalarını toplamaya başlıyorlardı, do-
landırıldıklarını anladıklarında iş işten geçmiş oluyordu 
zaten.

Hayat çok zor, yaşlı bir adam zekâsına güvenerek 
yaşamak zorundadır. Salı kadınlarına acıyıp merhamet 
et mek Muhammed Ali’ye düşmez. 

Ama sesi yine ihanet etti ve her zamanki konuşma-
sını yapmak yerine kıza en büyük sırrını açıklamaya baş-
ladı.

Muhammed Ali’nin şaşkın kulaklarına, “Reyhan 
Ha nım,” diyen kendi sesi geldi. “Siz kolay kolay bulun-
mayacak birisiniz, bir mücevhersiniz ve şimdi size öyle 
büyük bir iyilik yapacağım ki, inanın, bu iyiliği belki 
kendi kızıma bile yapmam. Bütün dertlerinize deva ola-
bilecek bir vesika var elimde.”

“Peki neymiş bu büyücü muskası?” diye soran genç 
kı zın gözlerinin bu kez alayla parladığına hiç şüphe 
yoktu.

Muhammed Ali sesini iyice alçalttı.
“Reyhan Hanım, bir İngiliz pasaportu var elimde. 

Ha  kiki ve kusursuz bir belge. İyi bir dostum bu pasapor-
ta sizin adınızı yazıp fotoğrafınızı yerleştirebilir ve sonra 
ab rakadabra, bir anda İngiltere’de bulursunuz kendinizi!”

Dilinin altındaki baklayı çıkarmıştı!
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Bu çılgınlık gününde her şey mümkündü artık. Kim 
bilir, belki de belgeyi kıza karşılık istemeden, bedavaya 
verir, sonra da bir sene boyunca yaptığının pişmanlığını 
çekerdi.  

“Yaşlı ahmak”, diye payladı kendini, “En yaşlı ah-
maklar en genç kızların büyüsüne kapılırmış.”

“Bakayım dediklerinizi anlamış mıyım?” diyordu 
genç   kız. “Teklifinizi kabul edersem suç işlemiş olaca-
ğım...”

“Suç işlemiş olmayacaksınız,” diye araya girdi adam 
hemen. “İşinizi kolaylaştırmış olacaksınız.”

“... ve Londra, Bradford’a yasadışı yöntemlerle gide-
ceğim, böylece konsolosluktaki sahiplerin bizler hakkın-
daki kötü düşüncelerini haklı çıkarmış olacağım. Beyba-
ba, güzel bir tavsiye değil sizinkisi.”

“İngiltere, Bradford,” diye düzeltti kızı, mahzun bir 
tavırla. “Hediyemi yanlış anladınız üstelik.”

“Nasıl anlamalıydım?”
“Bibi, ben yoksul bir adamım, sizin gibi güzeller gü-

zeli bir genç kıza kıyamadığım için bu hediyeyi takdim 
ettim. Cömertliğimi geri çevirmeyin. Alın belgeyi. Ya da 
almayın, evinize dönün, İngiltere’yi unutun, yeter ki o 
binaya girip haysiyetinize leke sürdürmeyin.”

Ama kız ayaklanmış, arkasını dönmüş, kadınların 
önünde birikmeye başladığı kapıya doğru yürümeye ko-
yulmuştu bile; girişteki nöbetçi kadınları kalaylıyor, sa-
bırlı olmalarını, yoksa hiçbirinin içeri giremeyeceğini 
söylüyordu.

“Madem öyle, git aptallığını kanıtla,” diye haykırdı 
Muhammed Ali kızın arkasından. “Babamın kızı mısın 
sanki?”

Reyhan Hanım dönüp bakmadı bile.
“İnsanlarımız lanetlenmiş,” diye haykırdı Muham-
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med Ali. “Yoksuluz, cahiliz ve öğrenmeyi sonuna kadar 
reddediyoruz.”

“Hey, Muhammed Ali,” diye seslendi karşıdaki felfe-
lek cevizi tezgâhının başında duran kadın. “Elden ne ge-
lir, bu seferkinin gözü gençlerde.”

Muhammed Ali bütün gün konsolosluk kapısının 
yakınlarında dikilmekten başka bir şey yapamadı. Kendi-
ni azarladı durdu: “Git buradan, yaşlı gafil, hanımefendi 
ar tık seninle konuşmak istemiyor.” Hal böyleyken, Rey-
han Ha nım dışarı çıktığında, Muhammed Ali’yi kapının 
önünde kendisini beklerken buldu.

“Selam, nasihatçıbaşı,” dedi adama.
Sakinleşmiş görünüyordu, artık adama kızgın da de-

ğildi; bunun üzerine Muhammed Ali, Ya Allah, diye dü-
şündü:

Bu kız işini halletmiş. İngiliz sahipler de gözlerine dalıp 
gitmiş, İngiltere’ye gidiş müsaadesini hemen vermişler. 

Umutla kıza gülümsedi. Kız hiç zorlanmadan gü-
lümsemesine karşılık verdi.

“Reyhan Hanımefendi,” dedi Muhammed Ali, “teb-
rikler kızım, besbelli muvaffak olmuşsun.”

Kız fevri bir tavırla adamın kolunu yakaladı.
“Gelin, “dedi. “Nasihatleriniz için teşekkür etmek, 

ayrıca kabalığım için özür dilemek isterim, gelin size pa-
kora ısmarlayayım.”

Akşamüstü tozunun ortasında, yola çıkmaya hazır-
lanan otobüsün yakınında durdular. Hamallar dürülmüş 
yatakları otobüsün tepesine bağlıyordu. Bir seyyar satıcı 
haykırarak yolcuların arasında dolaşıyor, mutsuzluğa iyi 
geldiğine inanılan aşk hikâyeleri ve şifalı otlar satmaya 
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çalışıyordu. Reyhan Hanım ve halinden pek memnun 
Muhammed Ali otobüsün “ön taraftaki çamurluğuna” 
yani tamponuna ilişip pakora’larını yediler. Yaşlı nasihat 
üstadı bir film müziği mırıldanmaya başladı. Gündüz sı-
cağı dağılıp gitmişti.

“Görücü usulü nişanlandık,” dedi Reyhan Hanım 
birden. “Ailem bu evliliği ayarladığında dokuz yaşınday-
dım. Mustafa Dar o zaman otuzunu geçmişti ama baba-
cığım beni kendisi kadar iyi bakabilecek birine vermek 
istiyordu, Mustafa’nın namuslu bir adam olduğuna ina-
nıyordu. Sonra annemle babamı kaybettim, Mustafa 
Dar İngiltere’ye gitti ve beni yanına aldıracağını söyledi. 
Uzun yıllar önce oldu bu. Elimde bir fotoğrafı var ama o 
yine de benim için bir yabancı. Telefondaki sesi bile ta-
nıdık değil.”

Kızın ani itirafı Muhammed Ali’yi epey şaşırttı ama 
aklıselim sahibi görünme umuduyla başını onaylarcasına 
sallamayı başardı.

“Ne olursa olsun,” dedi, “aileler çocuklarının iyiliğini 
düşünerek hareket eder. Sana hayırlı ve hakkaniyetli bir 
eş bulmuşlar ki sözünü tutmuş, seni yanına aldırmak iste-
miş. Onu tanımak ve sevmek için önünde bir ömür var.”

Kızın acı acı gülümsediğini görünce iyice kafası ka-
rıştı.

“Beybaba,” dedi kız, “beni şimdiden paketleyip İngil-
tere’ye gönderiverdiniz bakıyorum?”

Muhammed Ali hayretle ayağa kalktı.
“Çok mutlu görünüyordun, ben de sandım ki... affe-

dersin ama merakımı yenemiyorum, seni geri mi çevir-
diler yoksa, ne yaptılar?”

“Sordukları soruların hiçbirini bilemedim,” dedi kız. 
“Vücudundaki ayırt edici özelliklerin yerlerini karıştır-
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dım, sağ yanağındaki beni sol yanağına kondurdum, ban-
yonun dekorasyonunu aklımdan yeniden yaptım, her 
şeyin tersini söyledim.”

“Peki ne olacak? Nasıl gideceksin?”
“Lahor’a, işimin başına döneceğim. Büyük bir evde 

çalışıyorum, üç uslu çocuğa mürebbiyelik yapıyorum. 
Gideceğimi öğrenince çok üzüleceklerdi zaten.”

“Hakikaten çok yazık!” diye hayıflandı Muhammed 
Ali. “Ah, keşke teklifimi kabul etseydin! Artık durumu 
düzeltmek mümkün değil, ne yazık ki yapacak bir şey 
kalmadı. Verdiğin formu dosyaladılar, evrakı karşılaştıra-
bilirler, pasaport bile yetmez artık. “Vah vah, her şey 
boşa gitti, oysa vakitlice öğüdümü tutsaydın her şey ne 
kadar kolay olacaktı.”

“Kendinizi üzmeyin,” dedi kız, “kendinizi boşu bo-
şuna üzmemelisiniz.”

Reyhan Hanım’ın son gülümsemesi, otobüsün kal-
dırdığı toz bulutunun içinde kaybolana dek seyrettiği 
son gülümsemesi, Muhammed Ali’nin uzun, sıcak, zorlu, 
sevgisiz geçen ömrü boyunca gördüğü en mutlu şeydi.
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