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Jean Rhys, 1894’te Batý Hint Adalarý’nda doðdu. Galli bir
hekimle Kreol bir kadýnýn kýzýydý. Asýl adý Ella Gwendolen
Rees Williams’dý. 16 yaþýnda gittiði Londra’da bir süre oyunculuk yaptýktan sonra Paris’e taþýndý ve Ýngiliz romancý Ford
Madox Ford’un yüreklendirmesiyle yazmaya baþladý.
Öykülerini topladýðý Sol Yaka (1927) adlý kitabýný 1929’da
ABD’de Dörtlü adýyla yayýnlanan Duruþlar (1928), Ayrýlýktan
Sonra (1931), Karanlýkta Yolculuk (1934), Günaydýn Geceyarýsý
(1939) adlý romanlarý izledi. Avrupa’daki bohem çevreleri
anlattýðý bu yapýtlarýyla ün kazandý. Yazmaya otuz yýla yakýn
zaman ara ver
dikten sonra, Batý Hint Adalarý’nda geçen
Geniþ Geniþ Bir Deniz (1966) adlý romanýyla yeniden yazarlýða
döndü. Rhys’in baþ
yapýtý sayýlan bu roman, Charlotte
Brontë’nin Jane Eyre’ in
deki Mr. Rochester’ýn akýl hastasý
olan ilk karýsý Antoinette Cosway’in gençlik yýllarýný konu
alýyordu. Daha sonra iki öy
kü kitabý yayýnladý. 1979’da
Ýngiltere’de, Exeter’de öldü. Ta
mam
layamadýðý biyografisi
Gülümseyin Lütfen ayný yýl yayýnlandý.

Pýnar Kür, 1943’te Bursa’da doðdu. Lise öðrenimini ABD’de
New York’ta tamamladýktan sonra Robert Kolej Yüksek Dil
Bölümü’nü bitirdi. Doktorasýný Paris’te Sorbonne
Üniversitesi’nde tamamladýktan sonra Ankara Devlet
Tiyatrosu’nda dramaturgluk yaptý, Ýstanbul Üniversitesi
Yabancý Diller Okulu’nda öðretim görevlisi olarak çalýþtý. Ýlk
romaný Yarýn Yarýn 1976’da yayýnlandý. Küçük Oyuncu (1977)
ve Asýlacak Kadýn (1979) adlý romanlarýnýn ardýndan 1981’de
Bir Deli Aðaç adlý öykü kitabýný yayýnladý. Akýþý Olmayan
Sular’la 1984 Sait Faik Hikâye Armaðaný’ný kazandý. Bir
Cinayet Romaný’nda (1989), polisiye türünün tekniklerinden
yararlandý. Bunu, Bitmeyen Aþk (1986) ve Sonuncu Sonbahar
(1992) adlý romanlarý ve Hayalet Hikâyeleri (2004) adlý öykü
kitabý izledi. Pýnar Kür, aralarýnda Jean Rhys’in de bulunduðu seçkin yazarlarýn yapýtlarýný Türkçeye kazandýrdý.
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... Esirge kendini
Yardýmsever kiþilerden yolunu deðiþtir
Ya da gizlen bir yerlere, gösterme kendini
Ya da selamla onlarý, kötülerin gülücüðüyle.

R.C. Dunning
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1
Bir ekim öðle sonrasý saat beþ buçuða doðru,
Marya Zelli Café Lavenue’den çýktý. Boulevard du
Montparnasse üzerinde, kibar, görece pahalý bir yer
di burasý. Nerdeyse bir buçuk saattir orada oturu
yordu; bu sýrada iki bardak sütsüz kahve, altý filtre
siz sigara içmiþ, o haftanýn Candide’ini okumuþtu.
Sarýþýn bir kýzdý Marya, boyu pek uzun deðildi,
beli incecikti. Yüzü kýsa, elmacýk kemikleri çýkýk,
dudaklarý dolgundu; uzun gözleri þakaklarýna doðru
çekikti; yumuþak, garip bir biçimde uzak bakýþlarý
var
dý. Bou
le
vard St. Mic
hel ya da Montparnasse’
ta
yürüdüðünde, çoðu kez kýlýksýz gençler ona yanaþýr,
bilinmedik, tükürük saçan bir dilde onunla konuþma
ya çalýþýrlardý. Gençler çok kýlýksýzsalar, uzak bir
havayla onlara gülümserdi Marya ve Ýngilizce karþýlýk
verirdi:
“Çok özür dilerim, ne dediðinizi anlayamýyorum.”
Bulvarýn karþý yanýna geçip Rue de Rennes’e
saptý. Yürürken bir yandan da, “Bu sokak týpký Tot
tenham Court Sokaðý’ný andýrýyor,” diye geçiriyordu
içinden. “Tottenham Court Sokaðý’nýn öz kardeþi
sanki...”
Bu düþünce içine sýkýntý verdi, bu sýkýntýyý daðý
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tabilmek için bir dükkânýn önünde durup vitrindeki
kýrmýzý fötr þapkaya baktý. Tam arkasýndan bir ses
yükseldi:
“Merhaba Madam Zelli, buralarda ne arýyorsu
nuz?”
Miss Esther De Solla, –uzun boylu, kara kuru,
geniþ omuzlu– durmuþ, koruyucu bir anlamla tepe
sinden bakýyordu. Marya, “Aaa, merhaba! Hiçbir þey
yaptýðým yok. Doðrusunu isterseniz, melankolik
hissediyordum kendimi,” dediðinde kadýn bir öneri
de bulundu:
“Birazcýk benim atölyeme gelsenize...”
Ressam, ayný zamanda baðnaz sayýlabilecek
kadar sofu olan Miss De Solla, Lion de Belfort’un
arkasýndaki bir sokakta oturuyordu. Atölyesi mahal
leli kadýnlarýn çamaþýr yýkamaya geldikleri kasvetli
bir yapýnýn gerisinde saklýydý. Ýçersi ak duvarlý,
huzur veren bir yerdi; çevrede aðýr bir çürümüþ seb
ze kokusu vardý. Ressam, pazarcý kadýnlardan biri
nin mallarýný avluda depoladýðýný açýkladý. Söz
konusu kadýn, kapýcýnýn görümcesi olduðundan, bu
konuda þikâyette bulunmak yararsýzdý.
“Koku kimi kez dayanýlmaz oluyor, ama ne
yaparsýnýz? Sobanýn yanýna buyrun, bugün hava
çok soðuk...”
Kocaman ahþap bir dolabý açarak bir þiþe cin, bir
þiþe vermut, iki bardak ve mukavva kutu içinde bir
dolu desen çýkardý.
“Bunlarý bu sabah satýn aldým. Nasýl buluyorsu
nuz?”
Marya, alkolün de yardýmýyla, desenlerin çok
güzel olduklarýný kavradý. Küme küme kadýnlar...
Karmaþýk, çapraþýk, insaný alýp götüren biçimler
oluþturan et yýðýnlarý...
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“Adam Macar,”diye açýkladý Miss De Solla. “Þu
karþýda, bir zamanlar Troçki’nin yaþadýðý evde otu
ruyor. Heidler’in keþiflerinden biri... Heidler’i taný
yorsunuz elbet... Hani resim alým satýmýyla uðraþan
o Ýngiliz...”
“Paris’teki Ýngilizlerin hiçbirini tanýmýyorum,”
diye yanýtladý Marya.
“Öyle mi?” Miss De Solla þoke olmuþ gibiydi.
Sonra aceleyle ekledi: “Sizin için ne hoþ!”
“Öyle mi dersiniz?” diye inanmayarak sordu
Marya.
Miss De Solla, kesinlikle öyle olduðu konusun
da üsteledi.
“Paris’teyken, Anglosaksonlardan uzak durmak
için çaba göstermeli insan, kesinlikle inanýyorum
buna. Yoksa burada bulunmanýn ne anlamý kalýr?
Üstelik kolay bir iþ de deðil. Kadýnlar için kolay
deðil en azýndan. Ama, sizin kocanýz Fransýz, öyle
ya.”
“Hayýr,” dedi Marya. “Kocam Polonyalý.”
Öteki kadýn gözlerini dikip baktý ona, “Acaba,
bu Zelli denilen adamla gerçekten evli mi?” diye
düþündü. “Süs gibi, küçücük bir kadýn. Süs gibi,
ama þaþýlacak ölçüde acýnasý nedense. Bir gün bana
poz vermesini saðlamam gerek.”
Çoðu Ýngilizler’de gerçekdýþý bir yan olduðunu
savunmaya koyuldu sonra.
“Her þeye eldiven giyip öyle dokunuyorlar. Dur
madan rol yapýyorlar. Ýyi ve dürüst roller elbette,
ama gene de...”
“Herkes rol yapýyor,” diye içinden geçiriyordu
Marya. “Fransýzlar da en az Ýngilizler kadar. Ama
deðiþik konularda ve öylesine gözle görülecek biçim
de deðil. Burada benim kadar uzun süre yaþadýðýn
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da bu kadýn da anlayacak.”
“Benim kadar uzun süre.” Paris’te geçirdiði dört
yýl sonsuzluða dek uzanýr gibiydi.
Miss De Solla dogmatik bir sesle sürdürdü
konuþmasýný: “Ýngilizler...”
Atölyenin avlusundan bir akordeon dýrýltýsý yük
seldi. Adam, “Evet, bizde muz yok,” þarkýsýný söyle
meye uðraþýyordu aslýnda, ama tanýnmayacak bir
biçimde. Dinlerken dinlerken, Marya’nýn içini
melankolik bir keyif doldurdu. Külüstür parfümeri
lerin, eski kitap satýcýlarýnýn, ucuz þapkacýlarýn, cart
renklerde boyanmýþ kadýnlarla yüksek sesle konu
þan erkeklerin doldurduðu barlarýn sýra sýra dizildi
ði daracýk sokaklarýn gölgeli yanýnda dolaþýrken de
ayný bu duyguya kapýlýrdý.
Montparnasse bu tür sokaklarla doluydu, genel
likle de pek uzun olurdu bunlar. Saatlerce yürüyebi
lirdiniz. Örnekse Rue Vaugirard. Marya, oldukça
saygýn görünüþlü bir cadde olan Rue Vaugirard’ýn
sonuna varmayý baþaramamýþtý þimdiye dek. Gene
de, Grenelle tarafýna doðru yeterince gidip de yan
sokaklara saptýnýz mý...
Daha bir gün önce, böyle uzun uzun yürüyerek,
çok sevimli bir lokanta bulmuþtu. Patronne1 yoktu
içerde ama, patron2 son derece özenli boyanmýþ bir
adamdý. Kan kýzýlý gereken yerlerine kan kýzýlý, gül
pembesi gereken yerlerine de gül pembesi sürmüþ
tü. Diþleri arasýndan týslayarak konuþuyordu. Salon
birbirlerine açýk saçýk sözlerle seslenen adamlarla
doluydu. Hiç durmadan gramafon çalýyordu. Tezgâ
hýn altýnda, herkesin Zaza diye çaðýrdýðý ve kemik
parçalarý fýrlattýðý çok güzel beyaz bir köpek deliler
1 (Fr.) Kadýn patron. (Ç.N.)
2 (Fr.) Erkek patron. (Ç.N.)
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gibi havlýyordu.
Oysa Stephan bu gibi sefil sokaklarda dolaþma
sýna þiddetle karþý çýkýyordu. Öte yandan Marya,
onun son derece tutarsýz olduðunu düþünse de,
genellikle bu tutarsýzlýklara boyun eðer, dýþarý çýk
mayýp Hôtel de l’Univers’deki odada saatlerce yalnýz
otururdu. Aslýnda yalnýzlýða da bir itirazý yoktu ya,
tam tersine. Tanrý’ya þükür, kitaplarý vardý. Her tür
den pek çok kitap.
Gene de, yaþamýnýn, keyifli olmakla birlikte
pek çalakalem olduðunu düþündüðü anlar oluyor
du. Eksik olan saðlamlýktý sanki; gerekli, deðiþmez
geri plandan yoksundu yaþamý. Montmartre’ýn ucuz
otellerinden birinde bir yatak odasý, bir balkon ve
bir cabinet de toilette’i1 saðlam olarak nitelemek
olanaksýzdý.
Bu arada, yakaladýðý fevkalade ilginç konuyu
didikleyip bitirmiþ olan Miss De Solla susmuþtu.
“Evet ama, hiçbir Ýngiliz tanýmayýnca çok yal
nýzlýk çekiyor insan,” dedi Marya.
“Aaaa, eðer istediðiniz buysa,”dedi Miss De Sol
la, “Ne iþiniz var bu akþam? Benimle Lefranc’ýn ora
ya gelip Heidler’larla tanýþabilirsiniz. Heidler’ýn
adýný duymuþsunuzdur mutlaka.”
“Hiç...”
“Ama Hugh Heidler bu,”diye þaþtý kaldý Miss
De Solla.
Derken, kendi çapýnda çok önemli bir kiþi oldu
ðu anlaþýlan Heidler hakkýnda bilgi vermeye koyul
du. Sanatçýlarý keþfedermiþ; gençlere yardýmcý olur
muþ; her þeyin iyisini koklama yeteneði varmýþ.
“Artýk kesinlikle Fransa’ya yerleþmek niyetin
deler sanýyorum. Kýþýn Provence’ta, yýlýn geri kalan
1 (Fr.) Tuvalet. (Ç.N.)
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aylarýnda Montparnasse’ta oturacaklar, anlarsýnýz
ya. Bir tür ruhsal bunalým geçirmiþ. Elbette, söyle
nenlere bakýlýrsa...”
Miss De Solla bir an sustu.
“Her neyse, karýsýný severim. Çok aklý baþýnda
bir kadýndýr, öyle zýrvalýklarý yok. Montparnasse’ta
tanýdýðým insanlar arasýnda sevdiðim pek az kiþiden
biri. Buradakilerin çoðu... Neyse, insanlarý kötüle
mekte bir yarar yok. Ayrýca iyi yürekli olmaktansa
temiz olmak yeðdir.”
“Orasý kesin!” dedi Marya.
“Gerçi temizliðe de fazla düþkün olduklarý söy
lenemez ya. Neyse, neyse.” Ayaða kalktý, bir sigara
yaktý. “Mrs. Heidler de resim yapar. Bu çevrede ille
de resim yapacaðým diye yýrtýnan yüzlerce kadýn
olduðunu düþünmek ne can sýkýcý, deðil mi?”
Son derece yalýn döþenmiþ olan atölyesine þöyle
bir baktý. Gözlerinde yumuþaklýk ve sýcaklýk arayan
çýrýlçýplak bir açlýk vardý.
“Evet,” dedi Marya. “Gelmek isterim ama, önce
Stephan’a, kocama yani, telefon etmem gerek. Nere
den arayabilirim onu?”
“Café Buffalo’dan. Bir dakika durur musunuz?
Þu iskemleye týrmanýp havagazýný söndürmem
gerek. Cimri ev sahibim ille de elektrik baðlatmýyor.
Burayý sevmediðimi sanmayýn gene de. Her ne
kadar koku bazen dayanýlmaz oluyorsa da. Þu karþý
daki baþ bu ýþýkta fena durmuyor, deðil mi?”
Montparnasse Bulvarý üstünde küçük bir lokan
tadýr Lefranc. Çevrede oturan Anglosaksonlarýn sýk
sýk geldiði, arada bir Ýskandinavyalýlarla Hollanda
lýlarýn uðradýðý bir yerdir.
Her haliyle taþralý olan patron sevimlidir. Tezgâ
hýn gerisinde, aðzý kulaklarýnda oturan patronne’un
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ise hafiften gürbüz bir havasý vardýr. Gövde biçimi
olsun, saç biçimi olsun yüzyýlýn sonlarýndan kalma
dýr: incecik bel, kocaman kalça, uzun siyah saçlar
yuvarlacýk kafasýnýn tam tepesinde yumuþacýk bir
topuz olarak toplanmýþ. Yorgun gözleri dinlendiren
bir görünümü vardýr.
Heidlerlar, salonun en gerisinde bir masada otu
ruyorlardý.
“Ýyi akþamlar,”dedi Mrs. Heidler, iyi eðitim gör
müþ bir delikanlý sesiyle. Yüzünde hiçbir þeyi ele
vermeyen bir anlam vardý.
Mr. Heidler kadýn garsona seslendi: “Encore deux
vermouths-cassis!”1
Taptaze, dayanýklý görünüþlü insanlardý ikisi de.
Özellikle Mr. Heidler öylesine dayanýklý görünüyordu
ki, onun herhangi türde bir ruhsal bunalým geçirebi
leceðini düþünmek pek zordu. Hiçbir þeyin onu sar
samayacaðý izlenimini uyandýrýyordu. Uzun boylu,
açýk renkli, kýrk beþ yaþlarýnda bir adamdý. Omuzlarý
korkunç geniþ, burnu küstah, elleri kýsa, geniþ ve
tombuldu. Öyle ki, parmaklarýnýn oynak yerleri gam
zeliydi. O tahtadan oyulmuþu andýran anlamý yüzüne
kazandýrmak için uðraþ vermiþ olduðu belliydi. Açýk
mavi gözleri zekiydi gerçi, ama bakýþlarýnýn gerisin
de bir tür ahmaklýk, hatta hayvansýlýk var gibiydi.
“Allah bilir, korkunç titiz bir adamdýr,” diye
düþündü Marya.
Mrs. Heidler kocasýndan oldukça gençti. Tom
bulca, esmer, özenle kentlileþtirilmiþ bir köy kýzý.
Yüzünün üst bölümünü hemen hemen tümüyle sak
layan dökümlü fötr þapkayý kendine güvenen bir
tavýrla taþýyordu. Atölye bulmanýn güçlüklerini
anlatan Miss De Solla’yý bir süre ses çýkarmadan
1 (Fr.) Ýki vermut-likör daha. (Ç.N.)

17

dinledikten sonra birdenbire Marya’ya dönerek
konuþtu:
“H.J. ile ikimiz, yemek yemenin dünyadaki en
büyük keyif olduðuna kesinlikle karar vermiþ bulu
nuyoruz. Elbette, yani, öyle deðil mi sizce? En azýn
dan insaný hayatta hiçbir zaman düþ kýrýklýðýna
uðratmayan bir keyif.”
Parlak kahverengi gözleri çok güzeldi, yukarý
doðru kývrýlan uzun kirpikleri vardý. Oysa bakýþlarý
kuþkucu, nerdeyse ölü gibiydi.
“Ben iyi aile terbiyesi almýþ bir kadýným,” diyor
du bu bakýþlar. “Herhangi bir falsomu yakalayamaz
sýnýz, boþuna umut etmeyin.”Ya da, belki de, diye
düþündü Marya, yediði pilavý pek beðeniyor.
Miss De Solla, yemek yemenin hoþluðu konu
sunda ayný görüþte olduðunu söylerken, her zaman
kinden daha sofu bir görünüm takýnmýþtý. Sonra,
yemek yemek, yemek yapmak, Ýngiltere ve son ola
rak da Marya konusunda söyleþtiler. Marya’yý tartý
þýrken üçüncü tekil þahýsta konuþuyorlardý, garip ya
da hiç deðilse yolunu þaþýrmýþ –bu sürüye ait olma
yan– bir hayvancýktan söz edermiþ gibi...
“Ama siz Ýngilizsiniz – yoksa deðil misiniz?”
diye sordu Heidler.
Caddede genç kadýnýn yaný sýra yürüyordu,
baþýný özenle geriye atmýþtý.
Marya Ýngiliz olduðu konusunda teminat verdi
ona. “Ama dört yýl oluyor oradan ayrýlalý.”
“O gün bu gündür Paris’tesiniz, öyle mi?”diye
sordu Heidler. Sonra yanýtlamasýna fýrsat býrakma
dan, sinirli sinirli ekledi: “Lois ile Miss De Solla da
nereye kayboldular? Haa, buradalarmýþ. Ýçeri bir
bakayým, Louis, Guy orada mý?”
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Café du Dôme’un kapýsýndan içeri dalýp kaybol
du.
“Felaket bir yer, deðil mi?”dedi Mrs. Heidler.
Kahveyi týkýþ týkýþ doldurmuþ olan asýk suratlý
kalabalýða kapýnýn camýndan bakan Marya, içersi
nin felaket bir yer olduðunu kabul etti.
Hafiften soluyarak dýþarý çýkan Heidler kaygýlý
bir sesle söylendi:
“Burada deðil. Terasta oturup bekleyelim.”
Teras bomboþ ve soðuktu. Ama kimse itiraz
etmedi. Hep birden bir masaya oturup kahve, likör
ve konyak ýsmarladýlar.
Titremeye baþlayan Marya konyaðýný çabucak
içti, gözlerini merak ve hevesle Mrs. Heidler’e dikti
ðini ayrýmsadý.
Güçlü, esmer bir kadýndý. Gövdesi de yüzü
kadar karanlýk bir saðlamlýða sahip olmalýydý. Top
raksý bir þeyler vardý onda, köylüleri anýmsatan bir
yan. Aðzý büyük, kalýn dudaklýydý, ama duygusuz
deðildi; bir de, Heidler sert konuþtuðunda irkilmek
gibi garip bir alýþkanlýðý vardý. O zaman yüzünün bir
yaný bir titreyiþle çarpýlýyor, bir an caný yanmýþ bir
hayvaný andýrýyordu.
“Bu adam arada bir hayvanca davranýyorsa hiç
þaþmam,” diye düþündü Marya. Ve tüm bunu düþün
düðü sýrada, adamýn elinin aðýrlýðýný dizinde duy
du.
Ýyi yürekli, huzurlu, son derece de saðlýklý görü
nüþlüydü. Açýk renkli, sakin bakýþlý gözleri Bulvar
Montparnasse’tan geçenleri uzun uzun süzüyor,
kurþun aðýrlýðýndaki eliyse, ona sahipmiþçesine
dizinde duruyordu.
Gülünç bir þey bu yaptýðý. Gülünç, korkutucu
deðil. Neden korkutucu olsun?
Dörtlü
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Dikkatli, ama kesin bir hareket yaptý Marya ve
el çekildi.
“Burasý çok soðuk,” dedi Heidler yumuþak bir
sesle. “Select’e geçelim, ne dersiniz?”
Marya Rue Cauchois’daki Hôtel de l’Univers’e
gece yarýsýný biraz geçe vardý. Dik, halýsýz beþ kat
merdiveni týrmandý, aydýnlatýlmamýþ koridorda el
yordamýyla ilerledi, odasýnýn kapýsýný sonuna kadar
açarak girdi, kocasýna deli gibi sarýldý. Kocasý besili
Heidlerlardan sonra öylesine sýska duruyordu ki.
“Tiens, Mado. Çok geç kaldýn.”
Alçak tavanlý oda geniþti. Çizgili duvar kâðýdý
artýk gözü rahatsýz etmeyecek kadar solmuþtu. Kos
kocaman kara bir dolap, koskocaman kara bir karyo
layla karþý karþýyaydý. Odadaki öteki eþyalar, yýllar
dýr itilip kakýlmýþlýklarýndan özür dilercesine kýyýla
ra köþelere sýðýnmýþ gibiydiler. Solda dar bir kapý,
küçük ve karanlýk bir giyinme odasýna açýlýyordu.
Yerde halý yoktu.
“Ben de daha þu an döndüm,”dedi Stephan.
Marya, “Eee, her þey yolunda gitti mi?”diye sor
du.
Adam “Evet,”deyince de baþka bir þey sormadý.
Stephan sorguya çekilmekten hoþlanmazdý. Çok
sýkýþtýrýldýðýnda da yalan söylerdi. Öyle yalan atardý
iþte. Ýnanýlabilecek ya da kurnazca yalanlar deðil.
Baþtan savma, sabýrsýz yalanlar. Bu yüzden Marya
uzun süredir soru sormaktan vazgeçmiþti. Çünkü
doðuþtan gözüpek, tembel, serseriydi ve ömründe ilk
kez olarak kendini mutluluða çok yakýn hissediyordu.
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Þunu iyice anlamanýz gerekir ki, Marya, dört
dörtlük, saðlam bir rahatlýktan, birdenbire Mont
martre’ýn çeþitli tehlikelerine acýmasýzca fýrlatýlmýþ
biri deðildi. Hiç ilgisi yok. Doðrusunu söylemek
gerekirse, belirli bir geri planý, yerleþik düzeni
olmayan yaþama alýþýktý.
Evlenmeden önce birkaç yýl, Mr. Albert Prance’ýn
1 No’lu turne kumpanyasýnda çalýþmýþtý. Garip bir
yaþam. Asýk suratlý pansiyoncu kadýnlar, haþlanmýþ
soðandan oluþan akþam yemekleri. Soyunma odasýn
da cin þiþeleri. Pazar günleri trene binildiðinde durup
dinlenmeden týrnak törpülemeler. Durup dinlenme
den erkekler konusunda konuþmalar. (“Hayvan,
þekerim, hepsi hayvan”). Koroda çalýþan dansöz kýz
lar erkekleri çok iyi tanýrlar, herhangi bir adamýn ne
mal olduðunu bir bakýþta ve korkunç bir doðrulukla
anlayýverirlerdi.
Marya Londra’nýn ciddi ve harika sahnelerin
den birinde parlak bir rol oynamak için can atýyordu
–o sýralar on dokuzundaydý. Bu nedenle tiyatrolara
oyuncu bulan bir büroya gitmiþ, titrek sesiyle bir
þarký –aklýna ne geldiyse– söylemiþti. Þiþman ve yor
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gun görünüþlü bir adam olan büro sahibi onu baþtan
aþaðý bir süzmüþ ve umutsuz bir sesle,
“Pek Tetrazzini sayýlmazsýn, deðil mi þekerim?”
demiþti. “Her neyse, bir iki adým dans et bakayým.”
Bir iki adým dans etmiþti. Þiþman adam, piyano
nun ardýnda duran bir baþka adama bakmýþtý. Meðer
bu ikincisi Mr. Albert Prance’ýn menajeriymiþ. Ýki
adam da belli belirsiz baþlarýný sallamýþlardý. Der
ken bir sözleþme çýktý ortaya ve iþi bitirdiler.
“Miss –ha adýnýz neydi?”Miss Marya Hughes,
bundan böyle sanatçý olarak anýlacaktýr.”
28’inci Madde: Oyun olmadýðý zaman ücret öden
mez.
“Baylar Bayanlar, bu oyun cesaret istiyor!”
Marya’nýn ödü kopardý o adamdan; ne zaman
yanýna yaklaþacak olsa dizleri titrerdi.
Kimi kez, onu bütün bunlarý yapmaya býrakma
larýný son derece þaþýrtýcý, hatta korkunç bulurdu.
Pahalý bir öðrenim gerekmeksizin hayatýný kazana
bileceðini söylediðinde herkes karþý çýkmaktan vaz
geçmiþ, haklý olduðuna karar verilmiþti. Doðrusu da
buydu gerçekten. Çünkü Marya’nýn akrabalarý, say
gýn insanlar, topluma her bakýmdan uyumlu insan
lar (oldukça iyi insanlar bile denilebilir) olmakla
birlikte çok yoksuldular. Yoksulluk ise, pek çok
uzlaþmanýn nedeni olabilecek bir durumdur.
Girmiþti kumpanyaya iþte ve orada kaldý. Baþ
langýçta serüven hevesi zamanla yerini edilgenliðe
býraktý. Uzun, özenli, eziyetli çabalar sonunda koro
da dans eden kýzlar gibi konuþmayý, onlar gibi giyin
meyi, onlar gibi düþünmeyi –bir yere kadar– öðren
di. O yerin ötesinde herkesten ayrý ve yalnýzdý. Bu
yalnýzlýktan korkuyor, hem de yalnýzlýðýna kýzýyor
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du. Gittikçe zayýfladý. Zor ve tekdüze yaþamýný,
mekanik bir biçimde, isteksizce yaþamaya koyuldu.
Birbiri ardýndan gelen ve hepsi birbirinin ayný
olan belli belirsiz bir küçük kentler dizisi. Birbiri
ardýndan gelen, onlarýn da hepsi birbirinin ayný olan
belli belirsiz bir erkekler dizisi. Anladý ki, insan çok
uzun süre böyle oradan oraya sürüklenerek yaþaya
bilir – hayattan beklediðinin bu olmadýðýný dikkatle
gizleyerek. Hayýr, beklenen hiç de bu deðildir.
Yirmi dördüne geldiðinde, yaþlanmaya baþladýðý
ný korkuyla kurmaya baþlamýþtý. Derken iþte, Lond
ra’da geçirdiði bir iþsizlik döneminde Monsieur Stephan Zelli’yle tanýþtý.
Otuz üç – otuz dört yaþlarýnda, kýsa boylu, ince,
çevik bir genç adamdý. Fýldýr fýldýr kahverengi gözle
ri, hevesli, ama gizemli bir anlam vardý yüzünde.
Ýngilizceyi sert bir sesle, oldukça düzgün konuþuyor
du. Sinirli olduðunda Amerikan þivesine kaçardý.
Marya’ya Polonya vatandaþý olduðunu, Paris’te
yaþadýðýný, genç kadýný çok güzel bulduðunu, onun
la evlenmek istediðini söyledi. Ayrýca, commissio
naire d’objets d’art1 olduðunu da ekledi.
“Haa resim satýyorsunuz yani,” dedi Marya.
“Resim ve baþka þeyler.”
Çeþitli acýlar sonucu belli ölçüde temkinli olma
yý öðrenmiþ olan Marya, yabancý uyruklu bu yaban
cý adamýn herhalde karanlýk bir kiþi olduðunu yine
liyordu kendine. Ama onun yanýndayken alýþýlma
dýk bir huzur içindeydi –sanki yaþam olaðanüstü
karmaþýk bir olay deðilmiþ gibi, sanki adam ona,
“Buraya bak, ben seni tanýyorum, seni kendinden
bile iyi tanýyorum, neden mutlu olmadýðýný biliyo
rum, seni mutlu edebilirim,” diyormuþ gibi.
1 (Fr.) Sanat yapýtlarý tüccarý. (Ç.N.)
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