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Jean Rhys, 1894’te Batı Hint Adaları’nda doğdu. Galli bir 
he kimle Kreol bir kadının kızıydı. Asıl adı Ella Gwendolen 
Rees Williams’dı. 16 yaşında gittiği Londra’da bir süre oyun-
culuk yaptıktan sonra Paris’e taşındı ve İngiliz romancı Ford 
Madox Ford’un yüreklendirmesiyle yazmaya başladı. 
Öykülerini top ladığı Sol Yaka (1927) adlı kitabını 1929’da 
ABD’de Dörtlü adıy   la yayınlanan Duruşlar (1928), Ayrılıktan 
Sonra (1931), Ka ranlıkta Yolculuk (1934), Günaydın Geceyarısı 
(1939) adlı romanları izledi. Avrupa’daki bohem çevreleri 
anlattığı bu ya pıtlarıyla ün kazandı. Yazmaya otuz yıla yakın 
zaman ara ver dikten sonra, Batı Hint Adaları’nda geçen 
Geniş, Geniş Bir De niz (1966) adlı romanıyla yeniden yazarlığa 
döndü. Rhys’in baş yapıtı sayılan bu roman, Charlotte 
Brontë’nin Jane Eyre’ in deki Mr. Rochester’ın akıl hastası 
olan ilk karısı Antoinette Cosway’in gençlik yıllarını konu 
alıyordu. Daha sonra iki öy kü kitabı yayınladı. 1979’da 
İngiltere’de, Exeter’de öldü. Ta mam  layamadığı biyografisi 
Gülümseyin Lütfen aynı yıl ya yın  landı.
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BİRİNCİ BÖLÜM

Rıh tım da ki Otel

1

Bay Mackenzie’ den ay rıl dık tan son ra, Ju lia Mar-
tin, Quai des Grands Augustins’ de ucuz bir otel de kal-
ma ya baş la dı. Mer di ven le ri ne ev sa hi be si nin ke di le ri-
nin ko ku su sin miş, ba kım sız bir ye ri an dı rı yor du, ama 
oda lar bek le nil di ğin den te miz di. Üç ke di var dı –be yaz 
An ka ra ke di le ri– ge nel lik le ote lin bü ro sun da uyuk lar 
du  rur lar dı.

Ev sa hi be si in ce, kır mı zı göz ka pak lı, so luk renk li 
bir ka dın dı. Al çak, fı sıl tı yı an dı ran se si, ken di ne gü ven-
 me yen dav ra nış la rı, “Bu ka dın Fran sız olamaz,” duy      gu-
su ve rir di in sa na. As lın da umu ru nuz da ol maz, han gi 
mil  let ten aca ba di ye dü şün mez di niz bi le.

Oda la ra iliş kin bil gi edin me ye git ti ği niz za man 
bi le ko nuş kan sa yıl maz dı. Fi yat la rı söy ler, önü nü ze bir 
kart uza tır dı.

HO TEL ST. RAP HA EL
QU AI DES GRANDS AU GUS TINS

PA RIS, 6ME
CHA UF FA GE CENT RAL. EAU CO U RAN TE
CHAMB RES AU MO IS ET À LA JO URNÉE
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Ju lia, ge ce de on al tı frank ödü yor du. İkin ci kat ta ki 
oda sı ge niş ve yük sek ta van lıy dı, ama can  sı kı cı, tek 
gö zü kör bir oday dı, çün kü yal nız ba şı na bı ra kıl mış tek 
pen ce re si, bir ya na da ha yak la şık tı.

Oda nın ki şi li ği var dı. Du var kâğı dın da ki de sen le-
rin da ha da or ta ya çı kar dı ğı bir tu haf lık, kas ve ti ne 
ek le ni yor du. Bir ağa cın da lı na tü ne miş bü yük bir kuş, 
ga ga sı nı aç mış, ne idü ğü be lir siz, ya rı kuş, ya rı ker ten-
ke le bir ya ra tık la kar şı kar şı yay dı ve onun da ga ga sı 
açık tı ve kav ga et mek üze re boy nu nu ile ri uzat mış tı. 
Üze ri ne tü ne miş ol duk la rı dal dan man tar lar, tu haf 
yap rak lar, mey ve ler fi liz le ni yor du.

Bu gö rü nü mün et ki si ne ge lin ce; kor ku ta cak yer de 
iç a çı cı, hat ta uya rı cıy dı. Hem Ju lia, çiz gi li du var kâğıt-
la rın dan bık mış usan mış tı. İç ki içip uyan dık tan son ra-
ki baş ağ rı la rı nı da ha da ar tır dık la rı nı an lı yor du.

Ya tak ge niş ve ra hat tı, so luk pem be sa ten tak li di 
bir yor gan la ör tü lüy dü. Ay na sız bir gard ırop, kır mı zı 
gös   te riş li bir di van, ya ta ğın kar şı sın da, gö rün tü sü nü 
yan sı tan, al tın yal dız lı çer çe ve li, çok le ke li bir ay na 
var   dı.

Ay na nın al tın da ki ma sa ya Julia’ nın tu va let mal ze-
me le ri ya yıl mış tı – dü zen siz ruj ku tu la rı, pud ra ve göz 
mak ya jı için ge re ken ler. En uç ta ise, “J. Gryk ho, 1923” 
im za lı, ya rı boş kır mı zı şa rap şi şe si, bir bı çak, bir par ça 
grav yer pey ni ri bu lu nan, çer çe ve siz bir yağ lı bo ya re sim 
du ru yor du. Borç öde mek ama cıy la or da bı ra kıl mış 
ol ma lıy dı.

Re sim de ki her nes ne azı cık çar pı tıl mış, be lir siz 
an  lam lar la do luy du. Ya tak ta ya tar ken, res me bak ma-
maz lık ede me yen Ju lia, za man za man dü şü nür dü: “Bu 
re sim iyi bir re sim mi aca ba? Ola bi lir; ba na kal sa çok 
iyi bir re sim... Bah se gi re rim çok da iyidir.” 

As lın da re sim den nef ret edi yor du. Gös te riş li di va-
nın ren giy le bir lik te, bi li nen bir iç sı kı cı ni te li ği pay la-
şı yor du. Ka fa sın da, re sim ve di van bir bi ri ne ke net len-
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miş ti. Re sim, çar pık lı ğı için de da ha kay gı ve ri ci, di van-
sa da ha kas vet liy di. Re sim fik ri, ru hu, di van sa ey le mi 
sim ge li yor du.

2

Ju lia al tı ay ön ce bu ote le rast la mış tı –beş Ekim de. 
Ev sa hi be si ne, bir haf ta ya da on beş gün için bir oda 
is te di ği ni söy le miş ti. Ken di ken di ne, sak la na cak, iyi bir 
yer di ye dü şün müş tü. Yi ne ken di ken di ne, May Mac-
kenzie’ nin mi ra sı, acıy la kor ku nun ge tir di ği yal tak lık 
duy gu su yok ola na ka dar or da kal ma yı ka rar laş tır mış tı.

Baş lan gıç ta ev sa hi be si kuş ku lan mış, düş man ca 
bir eği lim gös ter miş ti; çün kü Julia’ nın her ak şam eve 
bir şi şe eş li ğin de dön me alış kan lı ğı nı tut mu yor du. Bir 
er kek le, evet; bir şi şey le, ha yır. Ev sa hi be si nin gö rü şü 
buy du.

Ama Ju lia ses siz di, sal dır gan da de ğil di. Hem de 
hoş bir ka dın sa yı lır dı.

Ev sa hi be si ken di ken di ne dü şün dü ğü za man, 
Ju lia’ nın ya şa mı nı ina nıl maz, ola ğa nüs tü gö rü yor du:          
“O da   sın da hep yal nız. Kö pek le re ya ra şır bir yaşam.” 
So nun da Julia’ nın de li, bi raz fıt tı rık ol du ğu na ka rar 
ver di. Da ha son ra, ki ra cı sı na alı şıp hak kın da fi kir 
yü rüt mek ten vaz geç ti, ya vaş ya vaş unut tu onu.

Ju lia çok da mut suz sa yıl maz dı. Oda sı na ka pan-
mış –ö zel lik le oda sı na ka pa nın ca– gü ven lik için dey di. 
Za ma nı nı ço ğun luk la oku ya rak ge çi ri yor du.

Ba zı gün ler, tek dü ze ya şa mı, dü şün ce le riy le kar ma-
şık la şı yor, kor ku tu cu olu yor du. O za man din gin li ği ni 
yi ti ri yor du. Dün ya ya, dün ya da ya şa yan her ke se –ö zel-
lik le Bay Mackenzie’ ye– nef ret do lu, oda da beş aşa ğı beş 
yu ka rı do laş mak zo run da ka lı yor du. Oda da do la nır ken 
sık sık ken di ken di ne ko nu şur du.
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Son ra kor kunç yo ru la rak ya ta ğa gi rer, uzun sü re 
kı pır da mak sı zın uza nır dı. Ken di dı şın da ki ya şa mın 
güm  bür tü sü, gi de rek çev re sin de ka ba ran de ni zin se si ni 
an dı rır dı.

Yaş lı bir ka dın mış ça sı na anı la rın dan hoş la nır dı. Ka -
fa sı anı lar ve ha yal ler kar ma şa sıy dı. İn san lar dan çok, 
git miş ol du ğu, ya şa dı ğı yer le ri dü şü nür dü. Ya ta ğa uzan-
mış, gü neş ışı ğı nın be yaz laş tır dı ğı bir cad de de ki ev le-
rin ka ran lık göl ge le ri ni, ya da ba har da, Londra’ nın bir 
ala nın da ki ağaç la rı an dı ran, in ce, ka ra dal lı, genç ye şil 
yap rak lı ağaç la rı, ya da hiç gör me miş ol du ğu tro pik bir 
ül ke nin taş bas ma de ni zi ni, ko yu mor de ni zi dü şü nür-
dü.

Son gün ler de bir şey ler ol muş tu; yor gun du. Er kek-
 ler ya da aşk, ak lı na hiç gel mi yor du.

3

Sa lı sa bah la rı do kuz bu çuk ta, Li lia ne, oda hiz met çi-
si, tep si de kah ve ve çö rek le bir lik te Bay Mackenzie’ nin 
avu ka tı nın mek tu bu nu ge ti rir di.

İri ve açık renk li, sa ba hın al tı sın dan ge ce nin on 
bi ri ne ya da on iki si ne ka dar du rup din len mek si zin 
ça lış tı ğı, ya da sı ra dan bir ki şi ol du ğu için ölün ce ye 
ka dar böy le si ne ça lış mak zo run da ol du ğu nu bel ki de 
bil di ği için, so murt kan ve kö tü ni yet liy di. Ge niş su ra tı-
nın or ta sın da sert kü çük göz le ri nin, bir ke di nin göz be-
bek le rin de ki iğ ne ba şı ışıl tı la rı nı an dı ran, iğ ne ba şı 
göz be bek le ri var dı.

Julia’ ya iyi sa bah lar di le dik ten son ra ka pı yı çar pa-
rak dı şa rı çı kar dı ve tep si nin üs tün de İn gi liz ce, dak ti-
loy la ya zı lı mek tup du rur du:

Ma dam,
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İli şik te, üç yüz frank lık çe ki mi zi yol lu yo ruz 
(fcs 300), al dı ğı nı zı bil dir me ni zi ri ca ede rim, say
gı la rım la.

Hen ri Leg ros,
N. E. adı na.

4

Li lia ne git tik ten son ra, Ju lia ken di ni to par la ya rak 
is tek siz ce göz le ri ni aç tı. Ve bu sa bah mek tup ye rin de 
yok tu. Ba zı ba zı da ha geç bir pos tay la ge lir di.

Kah ve si ni iç ti. Per de ler hâlâ ka pa lıy dı. Lam ba yı 
yak tı, oku ma ya baş la dı.

Oku du ğu sü re ce, yu var lak, so luk, gözalt la rı de rin, 
ma vim si hal ka lı yü zün den, ger gin ve kay gı lı bir gö rü-
nüm si li nip git me di. Kaş la rı in ce ve ti tiz lik le çi zil miş ti; 
çok gür ko yu saç la rı aşı rı kır mı zı ışık lar la ay dın lan mış, 
ka fa sın da ya ba nıl bir bi çim de da ğı nık tı. El le ri, do ğu lu 
bir ka dı nın el le ri ni an dı rır ca sı na dar avuç lu, çok uzun 
par mak lı ve in cey di.

Mes le ği nin iniş çı kış la rı be lir gin iz le ri ni si lip 
sü pür müş ol du ğun dan, yaşını, mil li ye ti ni ya da top-
lum da  ki ger çek ye ri ni an la mak ko lay ol mu yor du.

Saat on iki de hiz met çi ka pı yı vu ra rak ters bir ses le 
oda yı ne za man te miz le ye bi le ce ği ni sor du.

Ju lia, “Pe ki, peki,” di ye ses len di. “Ya rım saa te 
ka dar.” 

Ka lo ri fer ler iyi iş le me di ği için üşü dü. Gi yin di, 
yü zü nü bo ya mak, he men he men ço cuk su bir gö rü nü-
mü olan, çok iç ten, uzun, ko yu, ger çek ten gü zel göz le-
ri ne sür  me sür mek üze re pen ce re nin ya nı na git ti.

Göz le ri ken di si ni ele ve ri yor du. Göz le rin den ve alt-
la rın da ki de rin çiz gi ler den ha yal ci ol du ğu nu, ça buk 
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in cin di ği ni –şan sa da ya nan bir mes lek te ba şa rı lı ola ma-
ya  cak ka dar ça buk in ci nen bir ki şi li ği ol du ğu nu an lı-
yor du nuz.

Ti tiz lik le, gös te riş li bir bi çim de bo yan dı; yi ne de 
yap tı ğı işin se ve rek ya pı lan bir uğ raş ol ma dı ğı, me ka-
nik bir sü reç ol du ğu, tak mak tan hoş la na ca ğı mas ke nin 
ye ri ni alan bir uğ raş ol du ğu apa çık or ta day dı.

Bo yan mak tan vaz geç mek, ya şı nın ve yor gun lu ğu-
nun iti ra fı ola cak tı. Bay Mackenzie’ nin onu bi tir miş 
ol du ğu an la mı na ge le cek ti. Yu ka rı kat ta ki, her za man 
ka ra lar gi yen, be yaz yüz lü, ka ra tır nak lı, ar tık bo ya ma-
dı ğı için dip le rin den beş san tim kor kunç tuz-bi ber 
ka rı şı mı gri li ğin uza mış ol du ğu bo ya lı saç lı ka dı nın 
ha liy le so na eren yo lun ilk adı mı ola cak tı.

Ka dı nın al çak gö nül lü, yal tak bir dav ra nı şı var dı. 
Ne pa ra sı ne de ahlâkı ol ma dı ğı için, ken di si için en iyi 
şe yin, el bet te, al çak gö nül lü ol mak ol du ğu nu keş fet-
miş ti. Yi ne de göz le ri hain di –yaş lı, ter k e dil miş bir 
ka dı nın kor kunç hain göz le ri. Ken di si ni uzun za man 
ön ce unut muş olan bi ri si ne kar şı bes le nen nef re tin ale-
viy le can lı lı ğı nı sür dü ren bir göl gey di.

Ju lia, pen ce re den dı şa rı, rıh tım da ki ki tap ser gi le-
ri ne bak tı. Ser gi le rin ge ri sin de, asık su rat lı, kah ve ren-
gi, ye şil Sei ne Neh ri var dı. Bir ne hir ge mi si ge çin ce 
kö pü rüp çal ka la na cak tı. Son ra, he men ce cik ye ni den 
din gin le şip tem bel le şe cek ti.

Neh re ba kın ca tit re di. Su yun, oda sı nı da ha da 
so ğut tu ğun dan emin di. Yal nız ge ce olun ca se vi yor du 
neh ri. O za man, gi zem li bir bi çim de ge niş li yor, akın tı sı 
güç le ni yor du. Sar hoş ken in sa na de niz miş gi bi ge li yor-
du.
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5

Saat bir de hiz met çi ye ni den ka pı yı vur du.
Ju lia, söy le nir ce si ne, “E vet, evet,” de di.
Man to su çok es ki miş ti. Son bir kaç ay da şiş man la-

mış tı. Man to çok dar, çok kı sa ge li yor du. Özel lik le 
ar ka dan çok gü lünç bir gö rün tü sü ol du ğu nu sa nı yor-
du. Man to su ak lı na ge lin ce, ger çek ten çok az rast la nan 
kı pır da ma gü dü sü bir an da yi tip git ti.

“Þim di çıkıyorum,” di ye ses len di.

Yağ mur çi se li yor du. Ju lia, ki tap ser gi le ri nin önün-
den hız la geç ti, Pla ce St. Michel’ deki bü yük kah ve den 
kö şe yi dön dü. Kar şı da ki bü fe de du rup bir ga ze te al dı.

Öğ le ye me ği ni hep Rue Huchette’ teki Al man 
lo kan ta sın da yi yor du. İçe ri gir di ğin de, lo kan ta nın 
sa hi bi mut fa ğa inen mer di ven le rin ba şın da ki st ra te jik 
ye rin den, iyi gün ler di le di. Bu lun du ğu yer den gar son-
la rı, ser vi si ve ka dın müş te ri le rin ba cak la rı nı gö zet le-
ye bi li yor du.

Ju lia her za man ki ma sa sın da ye ri ni al dı, ga ze te si-
ni önü ne aç tı, bir yan dan ye me ye, bir yan dan da oku-
ma ya baş la dı.



Bay Mac ken zie

1

Ye me ği ni bi tir dik ten son ra Ju lia yü rü yü şe çık tı. 
Ha va na sıl olur sa olun sun her gün yü rü yü şe çı kı yor du. 
Ta nı dı ğı bi ri si ne rast la ya cak di ye çok kay gı la nı yor du, 
elin den gel di ğin ce ar ka so kak lar da do la şı yor du. Kah-
ve le rin açık kı sım la rı nın önün den geç tik çe, yü zü, sert 
ya sak la yı cı bir gö rü nüm alı yor, ama dükkân la rın vit-
rin le ri önün de oya la nı yor du. Ki tap lar, ki tap lar, yi ne 
ki tap lar. Son ra çar pık ayak la rın eğ ri lik le ri ni, dol du rul-
muş kö pek ve til ki post la rı nı ya da ayın fo toğ raf la rı nı 
ser gi le yen vit rin ler de var dı.

O gün öğ le den son ra, Rue de Seine’ de, açık mor 
bir şi şe aça ca ğı na ben zer bir şe yin çev re le di ği bir 
er kek de se ni res mi ne uzun bir sü re bak tı. Res min 
al tın da, “La vie est un spi ral, flot tant dans l’ espace, que 
les hom mes grim pent et re des cen dent très, très, très 
sérieusment,” 1 ya zı lıy dı.

Din gin, ra hat bir duy guy la rıh tı ma doğ ru yü rü dü. 
Kol la rı, ba cak la rı yu mu şak ha re ket edi yor du; ıs lak 
yu mu şak ha va, hoş bir bi çim de yü zü ne çar pı yor du. 
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1 (Fr.) Ha yat uzay da yü zen bir sar mal dır; in san lar ona çok, çok, çok cid di ola rak 

tır ma nıp son ra yi ne iner ler. (Ç.N.)



Her şey den uzak, in san lı ğın ge ri ka lan ke si min den 
ba ğım sız, ken di için de bir bü tün lük du yu yor du.

Ote li ne ge ri dö nüp, raf ta Maît re1 Legros’ nun mek-
tu bu nu bul du ğu za man saat dört bu çuk tu.

Oda sı na çı kın ca mek tu bu ma sa ya bı rak tı. Zar fı 
aç mak ko nu sun da is tek siz di. Ken di ni iyi his set ti ği 
duy gu su nu ko ru mak is ti yor du.

Ya ta ğı na uzan dı, bir si ga ra yak tı, neh rin öte sin de 
Pa lais de Justice’ in so ğuk, suç la yı cı, sa rı lık lı göz le ri 
an dı ran ışık la rı na bak ma ya ko yul du.

Yan oda da ki gra mo fon çal ma ya baş la dı. O oda da 
ka lan genç adam, ara da sı ra da bir kı zı ge ti rir, ay nı pla ğı 
üst üs te ça lar lar dı. Bir ke re sin de, Ju lia, oda nın önün-
den ge çer ken ka pı sı açık tı. İki si ni bir ara da gör müş tü, 
kız genç ada mın ya nın da otur muş, dü zen li bir bi çim de 
onun di zin den bal dı rı na ba ca ğı nı ok şu yor du, adam sa 
ay nı an da hem du yum sal hem de ca nı sık kın bir gö rü-
nüm le kı zın om zun dan öte ye, boş lu ğa ba kı yor du.

Ju lia ya tak tan kal kıp elekt ri ği aç tı. Mek tu bu nu 
oku du.

Ma dam,
İli şik te bin beş yüz frank lık (fcs. 1.500) çe ki

mi  zi yol lu yo ruz. Müş te ri miz si ze, bu öde me mi zin 
son öde me ol du ğu nu, bun dan böy le haf ta lık öde
me le re son ve re ce ği mi zi bil dir me mi zi is te di ler.

Çe ki al mış ol du ğu nu zu bil dir me ni zi ri ca ede
 riz, say gı la rım la,

Hen ri Leg ros.

19/2Ayrılıktan Sonra

1 (Fr.) Üs tat. (Ç.N.)
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