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HENRY HANDEL RICHARDSON, Avustralya asıllı romancı Ethel Floren-

ce Lindesay Richardson’ın yazılarında kullandığı takma addır. 1870-1946 

yılları arasında yaşayan yazar, çoğunlukla kendi yaşam deneyiminden, 

tanık olduğu olaylardan esinlenerek bir dizi roman yazdı. Ethel Richard-

son, 1850’lerde Avustralya’ya yerleşen İrlandalı bir doktorun kızıydı. 

Presbiteryen kız kolejinde öğrenim gören Ethel, babasının ölümü üze-

rine bir süre özel ders verdikten sonra annesiyle birlikte Avrupa’ya gitti, 

Leipzig’de müzik dersleri aldı ve İskoçyalı John G. Robertson’la evlendi. 

Yazı yaşamına Danimarkalı yazar Jens Jacobsen’in Niels Lyhne romanını 

Siren Sesleri adıyla çevirerek başladı. Almanya’da müzik öğrenimi gören  

Avustralyalı bir genç kızın öyküsünü aktardığı Maurice Guest (1908) adlı 

ilk romanı, büyük ölçüde otobiyografik özellikler taşıyordu. İkinci roma-

nında okul yaşamını konu edinen yazara ün kazandıran yapıtları altın 

arayıcılarını anlattığı Australia Felix  (1917), The Way Home  (Eve Dönüş 

Yolu, 1925) ve Ultima Thule (En ücra yer anlamındaki terim, roman kah-

ramanının evine verdiği addı, 1929) romanlarından oluşan Richard Ma-

hony üçlemesiydi. Üçlemenin kahramanı Mahony karakteri, yazarın ba-

basından ve onun yaşamından esinlenerek oluşturulmuştu. Belirtildiğine 

göre yazar, ailesinin verdiği adı sevmediği için Henry Handel Richardson 

takma adını kullandı, ama bu seçiminde hiç kuşkusuz yaşadığı dönemde 

kadın imzasıyla yazmanın taşıdığı risklerin yanı sıra, toplumdan uzak ya-

şamayı istemesinin ve okul dönemindeki açığa çıkmamış lezbiyen eğili-

minin de rolü vardı. Richardson son romanı The Young Cosima’da (Genç 

Cosima, 1939) Franz Liszt’in gayrimeşru kızı Cosima’nın yaşamını, önce 

Hans Von Bulow ve sonra Richard Wagner’le evliliklerini kurguladı. Oto-

biyografisini tamamlayamadan öldüyse de, yazdığı bölümler 1948 yılın-

da Myself When Young (Ben Gençken) adıyla yayımlandı. Richardson’ın 

Çocukluğun Sonu dışında Growing Pains-Sketches of Girlhood (Büyü-

me Sancıları-Genç Kızlık Taslakları), Two Tales of Old Strasbourg (Eski 

Strasbourg’dan İki Hikâye), Mary Christina, The Coat (Palto), Sister Ann 

(Rahibe Ann) adlı öykü kitapları var.



SEÇKİNSELVİ, Üsküdar Amerikan Koleji’ni bitirdi. Öğrenimini Dil-Ta rih 

ve Coğrafya Fakültesi’nde sürdürdü. Tiyatro 70 ve Edebiyat 81 der-

gilerini çıkardı. Günaydın ve Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. 

Milliyet Sanat dergisinde tiyatro eleştirileri yazıyor. MGS Merkezi ve 

Yeditepe Üniversitesi’nde eleştiri dersi verdi. Asaf Çiyiltepe Ödülü, 

Aydın Üstüntaş ve Çevirmenler Derneği Onur Ödülü alan Selvi, 1957’ 

den başlayarak tiyatro, felsefe, edebiyat dallarında 168 yapıt çevirdi.  
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Kocasının ölümünden neredeyse günü gününe on iki ay 

sonra Mary Mahony aklını karıştıran bir mektup aldı.

Mektubu, postanedeki gelen mektupların ayrıldığı 

bankoda eline tutuşturdular. Elyazısını tanıyan Mary göz-

lüğünü taktı ve hiç duraksamadan zarfı açtı. Ama birkaç 

satır okuyunca yanakları al al oldu, yanında çalışan iki ki-

şiye –biri tembelce yayılıp burnunu karıştırarak sinsi ba-

kışlarını etrafta gezdiren telgraf memuruydu– gözucuyla 

baktıktan sonra mektubu alelacele katlayıp cebine soktu. 

Mektup akşama kadar cebinde durdu, Mary de sıcak 

ya da ağır bir şeymiş gibi gün boyu onun varlığını hissetti. 

Akşam olup ofis kapanıncaya ve çocuklar uyuyuncaya ka-

dar da zarfı cebinden çıkarmadı. Ufak salonunda yalnız 

kaldığında gaz lambasını yanına çekip mektubun içindeki-

lerle yüzleşmeye hazırlandı.

I
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Mektup eski dostu Henry Ocock’tan gelmişti ve şöyle 

diyordu:

Wendouree House, Ballarat

Sevgili Mrs. Mahony,

Uzun süredir sizi aramayışımdan, sağlık ve esenliğinizle 

ilgilenmediğim anlamını çıkarmayacağınıza inanıyorum. Tam 

tersine, sizi düşünmediğim bir an bile olmadı diyebilirim. Ama 

kutsal saydığım bir kedere, geçerli bir neden olmadan müdahale 

etmeye çekindim. Ancak, acının ilacı denilen Zaman’ın, onulmaz 

kaybınızın başlangıçtaki yoğun acısını artık hafifletmiş olacağı-

nı varsayarak benim için hayati önem taşıyan bir konuda kalemi 

elime almaya cesaret ediyorum. 

Söyleyeceklerim, hiç kuşkusuz sizi şaşırtacaktır. Ama açık-

lamak üzere olduğum dilek, o pervasız umut inanın ki yeni bir şey 

değil – o umudu size söylemeye cesaret edemeyeceğim kadar uzun 

zamandır besliyorum. Sevgili dost, hiç kuşkusuz gerçek değerinize 

asla erişemese de size ne kadar hayranlık ve saygı beslediğimi öte-

den beri bildiğinizi düşünmeden edemiyorum. Müteselsilen gelen 

ve güçsüz birini çökertecek olan darbelere göğüs germekteki kah-

ramanlığınızı azımsamak olanaksız. Benim değer kıstasıma göre 

sizinle kıyaslanabilecek çok az kadın vardır, ben de şimdi bana 

eşim olma onurunu bahşetmenizi isteyerek bu ihtiram ve hürmeti-

mi somut olarak ifade ediyorum.

Bu bağlamda aşk ve arzu gibi sözcükleri kullanmaktan ka-

çınıyorum, sizin de bunu anlayışla karşılayacağınızı düşünüyo-

rum. İkimiz de hayatımızın baharında değiliz ve ikimiz de Haya-

tın Sınavlarından payımıza düşeni yaşadık. Ama sizin kusursuz 

zihinsel ve duygusal niteliklerinize verdiğim değer yıllar geçtikçe 
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arttı; şayet bu duygularımı yeterli bulur ve kaderinizi endişe et-

meden ellerime bırakırsanız, bundan asla pişman olmayacağını-

za sizi temin ederim. Üstelik, düşünmemiz gereken kendimizden 

başkaları da var. Çocuklarım bir annenin şefkatine, sizinkiler de 

bir babanın yol gösteren eline muhtaç.

Cevap vermekte acele etmemenizi rica ediyorum. Teklifimi 

düşünün, istediğiniz kadar uzun süre düşünün.

O zamana kadar inanın, içtenlikle ve yürekten bağlılıkla 

sizinim.

Henry Ocock

Mary bir an mektubu elinden bırakmadan boş boş ba-

karak oturmaya devam etti. Sonra bıraktı, hatta hafifçe 

öteye itti. Yazılanları okurken giderek huzursuzlaşmıştı. 

Ta ki çocuklarla ilgili bölüme gelinceye kadar. O noktada 

kanı dondu sanki. Ne? KENDİ çocukları – Richard’ın ço-

cukları Henry Ocock’un yol göstermesine muhtaç olacaktı 

ha? “Ahdım olsun ki!”

Ama hayır, olaya o gözle bakamazdı... bakmamalıydı.

Gözlüğünü –ucuz, çirkin, tel çerçeveli gözlüğünü– çı-

karıp dimdik oturdu, ağzını ve çenesini avucuna dayadı: 

çocukların botlarının pençe onarım faturaları, Merkez 

Büro’nun şikâyetleri, sütunlar dolusu hesaba gelmeyen ra-

kamlar gibi tatsız şeylerle baş etmek zorunda olduğunda 

hep öyle yapardı. 

Evet, tatsız en doğru sözcüktü: İlk tepkisi keyfinin 

kaçması oldu. Yeniden evlenme fikri hiç aklına düşmemiş-

ti. Öyle bir kadın değildi. Şimdi Henry Ocock çıkmış... Sir 

Henry Ocock... Saniyenin binde biri kadar bir an adamın 
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unvanını düşündü. Ama bir an sonra Richard’ın sesi geldi 

kulağına: “Adama küstahlığının haddini bildir!” O sesin 

çok iyi bildiği İrlanda vurgusunu duyunca gülümsemeden 

edemedi. Ah, Richard’ın ne kadar öfkeleneceğini tahmin 

edebiliyordu. KENDİ karısı... Henry Ocock’la ha!

Mary, o adama bu kadar şiddetli antipati duymaktan 

yana olmamıştı hiç. Hatta herkesin içinde BİRAZ iyi bir yan 

olduğunu düşünmeyi yeğleyerek Mr. Henry’yi savunmuştu 

bile. Eğer Richard şimdi geri gelecek ve Ocock’un nasıl has 

bir dost olduğunu görecek olsa, karısına hak vermek zorun-

da kalırdı. Ama Mr. Henry’nin –Sir Henry’nin– ta başından 

beri niyeti BUYSA, o başkaydı tabii... Ama al işte! İnsanların 

niyetini irdelemenin, merak etmenin ne gereği vardı? (Bunu 

söyleyen de Mary değil, Richard’dı.) Kendisi gerçeklere 

odaklanmalıydı. Eğer Ocock imdada yetişmeseydi, kendisi 

de çocukları da bugün ne durumda olurdu? Ne olacak, ya 

batakta... ya evsizler yurdunda. Ama kesinlikle onunla bir-

likte değil, öyle bir beraberlik Mary’ye her şeyden çok daha 

büyük bir darbe olurdu. Yine de altı ay önce o berbat 

Gyrngurra’dan maaşına kırk pound zamla bu daha uygar 

yere nakil, tuğladan yapılmış doğru dürüst bir ev ve çocuk-

ların rahatça oynayabileceği bir bahçe: Bütün bunları Mr. 

Henry’nin nüfuzuna borçluydu. (Mary’nin onu ilk gördüğü 

günden beri bildiği üzere herkes gibi duyguları olan Mr. 

Henry... tabii ki onların bu durumuna gözyaşı dökmüştü.)

Hayır, gerçeği kabullenmek gerekiyordu: Richard git-

mişti, kendisi de sonsuza kadar Richard’ın düşüncelerine, 

beğenilerine ve hoşlanmadıklarına kapılıp önyargılara sap-

lanamazdı. Zaman değişmiş, zamanla birlikte kendisi de 
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değişmişti. Bu gerçeğin ışığında bakıldığında, Ocock’un 

mektubu ondan başka kimseyi ilgilendirmezdi. Çünkü ada-

mı bu noktaya getiren nedenleri başka kim bilebilirdi? (Ke-

sinlikle Richard değil.) Böylece, Mary ağzını sımsıkı kapat-

tı, pekâlâ “hoşlanmak” ve “saygı duymak” diyebilecekken 

“değer kıstasları”, “ihtiram” ve “müteselsilen” (Mary bu 

sözü daha önce ne görmüş ne de duymuştu) demesine, katı 

ve tepeden bakan havasına rağmen, evet her şeye rağmen, 

–biraz azimle olsa da– mektubun iyi niyetli, yüce gönüllü 

olduğunu itiraf ederek düşünmeye başladı. Adamın –“bur-

nu havada” demeyecekti– ama paraya, çevre bağlantılarına, 

toplumsal itibara verdiği büyük değer göz önüne alınca, da-

hası sıfırdan başladığını ve ağacın tepesine (NE engelleri 

aşarak) tırmandığını hatırlayınca, onun kibrini cebine so-

kup taşralı, yoksul bir postane müdiresinin önünde eğilme-

ye tenezzül etmesinin yüce gönüllülükten de öte olduğunu 

düşündü. (Hem de hiç büyüklük taslamadan lafı uzatışı, sa-

dede gelmekte zorlanışı Mary’ye hayli dokunaklı geldi.) 

Yine de “tenezzül etmek” terimi pek doğru sayılmazdı. Çün-

kü Mary’nin KİM olduğunu ya da bir zamanlar KİM oldu-

ğunu herkes bilirdi. Richard’ın adı hâlâ saygınlığını sürdü-

rüyordu. Ve eğer bu olay birkaç yıl önce olsa, o zaman tenez-

zül eden Ocock değil, Mary olurdu.

Şimdiki durum böyle olsa bile, yine de bütün artılar 

Ocock’un hanesine yazılmazdı. Büyük bir işletmeyi yönet-

mekte, aşırılıklara kaçmadan onu mükemmelleştirmekte 

kimse Mary kadar deneyimli olamazdı –“Ultima Thule”daki 

yaşam kalitesini görse Ocock’un gözleri yuvalarından uğ-

rardı. Gerekirse Ocock’u da yönetebilirdi; Richard’dan son-
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ra hiçbir erkek zor gelmezdi. Ömründe bir kez olsun yanın-

da kendisine destek olacak, sorunları paylaşacak birinin ol-

ması Mr. Henry’ye de çok iyi gelirdi. En yakın akrabaları 

–sorun yaratan yaşlı babası, çapkın erkek kardeşleri, onul-

maz hastalığıyla zavallı Agnes’çik– hepsi de farklı yönler-

den Mr. Henry’yi aşağı çeken birer ağırlıktı. Arkasında onu 

destekleyecek başka bir ailesi olsa, Mr. Henry zamanla baş-

bakan olabilirdi. – Mary, Agnes’in artık ergenlik çağına 

geldikleri için bir üvey anneye şiddetle karşı çıkabilecek 

yaştaki çocuklarıyla bile iyi geçinmeyi garanti edebilirdi. 

Hepsi bu kadar olsaydı pekâlâ olurdu! Bu sorunların 

hepsini çözmekte yararlı... hatta vazgeçilmez olabilirdi. 

(Aslında neler YAPABİLECEĞİNİ gösterme fikri, içten içe 

çekici, kışkırtıcı geliyordu.) Ne var ki, hepsi o kadar değildi 

ve yeterli de değildi. Adam, evi çekip çevirecek bir kâhya ya 

da bir iş arkadaşı değil, bir zevce istiyordu. İşte o noktada 

Mary’nin cesareti de kırılıyordu. Temelde hayatında tek er-

kek olacağı fikrini kesinlikle benimsediği ve Richard’da 

aradığı her şeyi bulduğu için de eğilimleri asla sapmamış, 

gönlü asla başkasına kaymamıştı. Tabii, Richard onu ÇOK 

gençken, ÇOK toyken avlamıştı. Belki biraz daha büyük 

olsa, biraz daha yaşam deneyimi olsa... zekâsı daha PRA-

TİK olsa... Çünkü aslında, doğanın gereği olarak... evet... 

yani... tamamlamaktan kaçınacağı tam biçimlenmemiş im-

geler aklından peş peşe geçerken, Mary kendi kendine, “Ne 

demek istediğimi anlıyorsun işte,” dedi. Ve şimdi –BU YA-

ŞINDA– bir yabancıyla al baştan başlama fikri; özgürlü-

ğünden bir kez daha vazgeçme fikri; (değerini bilmeyi öğ-

rendiği) mahremiyetinin çiğnenmesi, yatak odası samimi
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