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Araçlar:
tutkalfırçası
duvarkâğıdıfırçası
dekoratörmakası
tutkalmasası
çekül

Malzemeler:
duvarkâğıdı
duvarkâğıdıtutkalı

İhtiyar adam iki gün iki gece çalışıp eski duvar kâ-
ğıdını sökmüş, şimdi, üçüncü günün sabahında da, yeni 
kâğıdı kaplama zamanı gelmiş ve o yorulmuştu. Uzun 
saatler boyunca eski kâğıdı kazımaktan avuçları su top-
lamış, patlamaya başlamıştı. İhtiyar adam odanın çıplak 
duvarlarına bakarken ellerinin acıdığını hissediyordu. 
“Oda, büyüksün. Ama ben başladığım bu işi bitirece-
ğim,” dedi. “Ya da bu uğurda öleceğim.”

İhtiyar adam ipi sağ eliyle dikkatle tuttu. Kurşun 
ağırlığın üstündeki gözden geçirdi, sonra ucunu düğüm-
leyip ağırlığı tutturdu. Kurşun ağırlık sertçe aşağı çek-

Ernest Hemingway ile

Duvar kâğıdı kaplamak 
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mekteydi ve o ipi parmaklarının arasından sarkıtır ken 
ağırlığın yere değmemesi için kollarını kaldırdı. İp düm-
düz ve gergin uzandı. Artık hazırdı. Sağ elinin başparma-
ğıyla işaretparmağı arasında ipi tutup sol eliyle uzatarak 
ilk basamağa çıktı ve ipi duvara dayadı. İp saat sarkacı 
gibi sallanıyordu. Sabırla beklerken, sallanan ipin geril-
mesini hissediyordu. “İvmesini kaybediyor, şimdi dönüp 
duracak,” diye düşündü. Sonra ağırlığın durduğunu his-
setti ve ipin yerle gök arasında dümdüz asılı kaldığını gö-
rünce kulağının arkasındaki kalemi alıp çekül boyunca 
duvara bir çizgi çizdi. 

Kahverengi duvar alçı ve tahtalarla kaplıydı ve ih-
tiyar, çizgiyi tavandan süpürgeliğe kadar çekti. Bir yan-
dan da adım adım merdivenden indi, ama ipi hep gergin 
bir şekilde duvarın üstünde tuttu. Daha sonra bir rulo 
duvar kâğıdını sırtlayıp tutkal masasına götürdü, ahşap 
zemin üzerinde desenli tarafı aşağı gelecek şekilde açtı. 
Kâğıdı açarken iyice eğilmiş, kollarını dümdüz uzatmış, 
avuçları yukarı dönük, yüzü masaya değene dek uzandı. 
Sonra birini enlemesine, diğerini boylamasına koymak 
suretiyle, iki tahta parçasıyla kâğıdın üstünde ağırlık ya-
pıp yeniden kıvrılmasını önledi.

Tekrar merdivene tırmanıp ölçme şeridiyle tavan-
dan süpürgeliğe dek duvarın yüksekliğini ölçtü. Ayağın-
da espadriller, üstünde koyu renkli bir pantolon ve eski 
bir gömlek vardı. Gömleği yamalı ve solmuş, tıpkı duva-
ra benziyordu. Tutkal masasında bıçağını çıkarıp ilk şeri-
di duvardan 7,5 santim daha uzun kesti. “O uzun deko-
ratör makaslarından kullanmak isterdim,” diye düşündü. 
“Ama elimde olmayanı düşünmek neye yarar? Yalnızca 
olanı düşünmeliyim.” Kâğıt şerit tutkal masasından daha 
uzundu ve ihtiyar masanın bir tarafındaki ayaklarına ip 
bağlayıp kâğıdın ucunu bu ipin altından geçirerek sabit-
ledi. “Ben ihtiyar bir adamım,” diye düşündü. “Ama çok 
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marifetliyimdir ve de azimli.”
Tutkalını çok önceden karıştırmıştı, şimdi de tut-

kal kurumasın diye kovanın üstüne örttüğü nemli bezi 
kaldırdı ve tutkalı fırçayla kâğıda sürmeye başladı. Ön 
kenarı tutkallarken kâğıdı masanın kenarına doğru çek-
ti. Daha sonra kâğıdın karşı kenarını tutkallarken kâğıdı 
masanın karşı kenarına doğru itti ve bu şekilde masa te-
miz kaldı.

Sonra başparmağı ve işaretparmağıyla kâğıdı iki kö-
şesinden tuttu ve yaklaşık 60 santim kadarını içine kat-
ladı. Tutkallı yüzü tutkallı yüzüne, desenli yüzü desenli 
yüzüne karşı gelecek şekilde tutkallı kâğıdın tamamını 
akordeon gibi katladı. Kâğıt kırışmasın diye kıvrımları 
gevşek tuttu ve vıcık vıcık tutkalın parmaklarının ara-
sından aktığını hissetti. Eğer akordeon gibi katlamasa 
üstündeki gerilme kâğıda fazla gelip yırtılmasına neden 
olacağını ve elinde, tıpkı bir zamanlar genç bir adamken 
öldürülüşüne tanık olduğu boğanın kulakları gibi, iki kö-
şesinin kalacağını biliyordu. Ya da daha da kötüsü, kâğıt 
bağlantı yerini gizleyemeyeceği şekilde ortadan yırtılabi-
lirdi. Tutkallı şeridi duvara yapıştırmak için tekrar mer-
divene tırmandı. “İlk parça iyi yapışacak mı bakalım?” 
diye düşündü yüksek sesle. “Eğer ilk parça iyi yapışırsa 
beş dua okuyacağım. İşte, söz ağzımdan çıktı bir kere.” 
İhtiyar adamın radyosu yoktu ve çalışırken çoğu zaman 
kendi kendine konuşurdu. Kâğıdı üst kenarı duvarın te-
pesinden 2,5 santim daha uzun ve tavana değecek şekil-
de yapıştırdı. “Puta de techo,”1 dedi, “sana güvenemem.” 
Tavanın dümdüz olmadığını ve kim bilir kaç kez tavanın 
ihanetine uğradığını düşündü. Çekülü kullanmakla akıl-
lılık etmişti. Sonra kâğıdın kenarını duvara çizdiği çe-

1.YapılanhatanındüzeltilmesianlamındaveFransızDevrimi’ninizlerininsilin-
meyeçalışıldığıRestorasyonDönemi’neironikbirgönderme.(Ç.N.)
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kül çizgisine yerleştirdi. Kâğıt yerine oturdu ve ihtiyar 
cebinden duvar kâğıdı fırçasını çıkarıp kâğıdın yüzeyini 
fırçaladı. Kâğıdın altındaki hava kabarcıklarının fırçayla 
dışarı itildiğini görüyordu. Sonunda kâğıt şerit duvarın 
olanak verdiği ölçüde düzgünce yapıştı. Sonra tepede 
fırçayı duvarın tavanla kesiştiği açıya sürdü ve bıçağı-
nın tersiyle bastırdı. Kâğıdı tekrar duvardan çektiğinde 
boylu boyunca kıvrıldığını gördü. “Makasım olsaydı bu 
kat yerinden kesmek kolay olurdu, ama makas yok,” diye 
düşündü. “Yalnız bıçakla fırça var ve bu kadarı da yeter.” 
Bıçakla kâğıdın fazlasını kesti. Bıçağı pantolonuna silip 
kâğıt şeridi merdivenin yanından attı ve aşağı, yere dü-
şüşünü izledi. 

İhtiyar eski kâğıdı kazımak için iki gün iki gece ça-
lışmış ve duvardan çivileri söküp deliklerini doldurmak 
için üç kez ara vermek zorunda kalmıştı. Bir seferinde 
bir çivi alnını çizip kanatmıştı. Şimdi, üçüncü günde sırtı 
ağrıyordu ve bacakları dermansızdı. Merdivenden inin-
ce dizlerinin üstüne çöküp fırçasını duvarla süpürgeliğin 
birleşme çizgisine sürdü, sonra bıçağıyla artan kâğıdı ke-
sip bir yana attı. Ayağa kalkıp kâğıdın duvara yapışmış 
haline baktı. Renk renk yollarıyla alçının üstünde ne gü-
zel duruyordu. Sonra merdiveni omuzlayıp hemen yan 
tarafta, bir sonraki kâğıt şeridin asılacağı yere götürdü. 

“Oğlan burada olsaydı bir sonraki şeridi tutkallayıp 
hazır ederdi,” diye düşündü yüksek sesle. “İnsan tek başı-
na çalışmamalı.” Bacaklarıyla kolları tutulmuş, tutkal fır-
çası ellerindeki yaraları acıtıyordu. Kendisinin ne kadar 
yorgun, hayatın ne kadar zor olduğunu hissetti. 

İhtiyar deseni uydurmak için ikinci şeridi daha uzun 
kesti. Onu duvara bastırdığında, önceden çizdiği işare-
tin üstünü örtecek şekilde kaydırdı. Böylece iki kenar 
birleşti ve desenin iki şerit boyunca hiç aralıksız devam 
ettiğini gördü. İhtiyar şimdi kendini iyi hissediyordu. Ar-
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tık sırtındaki ve ellerindeki ağrıyı düşünmüyor, tavanın 
ihanetine de aldırmıyordu, çünkü suç tavanda değildi. 
Duvardaki çatlakları ve rengi atmış sıvayı kapatan renkli 
kâğıdın güzelliğini düşünüyor ve onun dostu olduğunu 
biliyordu. “Sakin ol ve sıkı bas ihtiyar,” dedi. “Duvar, sana 
çok saygı duyuyorum, ama bugün bitmeden seni kâğıtla 
kaplayacağım.”
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Emily Brontë ile

Radyatörün havasını almak

Araçlar:
radyatörhavaboşaltmaanahtarı

Kâhya kadın beni sade döşenmiş odaya alırken ür-
perdim. Odanın duvarları arasında öyle kasvetli bir or-
tam vardı ki, buz kesmiş telaşları içinde kar tanecikleri-
nin görülebildiği küçücük pencere olmasa, kendimi bir 
mezarda sanabilirdim. 

“Efendimiz burada kimsenin kalmasına dayanamaz, 
o yüzden ses çıkarmayın ve mumunuzu kapıdan uzak 
tutun, gerçi ışığın pencereden görünmesine kaygılanma-
sı gerekmez; bu gece bir yere çıkmayacak.”

Bu kirişlerin altında hâkim olan düşmanca kasvetin 
içindeki tek nezaket pırıltısı olan kadıncağıza teşekkür 
ettim ve iyi geceler diledim. Hâlâ soğuktan ürperiyor 
ve ateşin sıcaklığından oldukça erken ayrılmış olmaktan 
pişmanlık duyuyordum. Küçük yatağa uzanıp kollarımın 
ve bacaklarımın biraz ısınmasını bekledim. Bunun yeri-
ne soğuğun burnumu ısırdığını ve yanaklarımda üfürdü-
ğünü hissettim. Soğuk havanın kaynağına bakındığımda 
pencerenin altında duvara takılı olan radyatör gözüme 
çarptı. Yüreğime kadar uyuşmuş durumda yataktan çık-
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tım ve sahibinden alamadığım sıcaklığın birazını radya-
törden sağlamak umuduyla yaklaştım. Mezar taşı gibi 
soğuk olduğunu hissettiğimde parmaklarım karıncalandı 
ve ev halkının konuk sevmezliğine lanet ettim. 

Soğuk hava, tıpkı buraya geldiğimde beni haşin bir 
şekilde karşılayan ve buraya kapanmamdan en az dışarı-
da hüküm süren fırtına kadar sorumlu, Boğazlayan adlı 
o şeytani köpek gibi ayak bileklerimin çevresinde dola-
nıyordu. Ödünç alınmış gecelik gömleğimin içinde, tıp-
kı mezar başında matem tutan biri gibi eğildim ve elimi 
radyatörün borularına sürdüm. Borularda sıcak suyun bu-
lunduğunu doğrulayan ısıyı hissedince sevindim, yalnızca 
vanayı çevirmemle su bu demiri dolduracak ve bilmem 
ne kadar zamandır buz gibi olan bu odayı ısıtacaktı. 

Dışarıda fırtına şiddetlenmişti ve incir ağacının dal-
ları sertçe cama vuruyordu. Titreyerek radyatörün sol ta-
rafındaki vanaya yapıştım ve biraz uğraşarak sola doğru 
çevirdim. Daha vanayı açmaya yeni başlamıştım ki, döşe-
melerin altında sanki bir iblis sürüsü Tepeler sakinlerini 
ebedi ateşlere sürüklemek için gelmiş gibi, takırtılar du-
yulmaya başladı. Burada, Bay Heathcliff’in damı altında 
bulduğumdan daha sıcak bir mekân bulmak umuduyla, 
seve seve peşlerine takılırdım sanıyorum.

Kâhya kadının iyilikseverliği yüzünden cezalandırıl-
masını istemediğimden, vanayı kapattım ve şiddetli tıkır-
tıların kesildiğini duydum. Benden bu odada kaldığımı 
gizli tutmamı rica etmişti ya, herhalde burada donarak 
ölmemi istemezdi ve ev sahibimle uydularının konuk-
severlik konusunda bir ders alma zamanlarının çoktan 
gelmiş olduğuna karar verip vanayı tekrar açıp boruların 
yeniden şeytanî şikâyetlerine giriştiğini duydum. Sanki 
kırların tüm ölüleri tabutlarının kapaklarını vurup dışarı 
çıkmak istiyorlarmış gibi, sesler rüzgârın uğultusunu ve 
incir ağaçlarının hışırtısını bile bastırıyordu. 
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Bu ritimsiz sesler bir yana, beyaz demirlerin içinden 
biraz sıcaklığın yayılmaya başladığını hissediyordum. 
Sanki bir cin lambasından çıkmış gibiydi. Gerçi olan sı-
caklık da sanırım sistemin içinde kısılıp kalmış hava yü-
zünden yayılmıyordu. Kendi kendime cebime bir radya-
tör anahtarı almadan kırlara çıktığım için lanet ettim. Bu 
odadaki varlığımı artık gizleyemeyeceğime göre, mutfağa 
inebileceğime ve oradaki muazzam meşe büfenin içinde 
aradığımı bulabileceğime karar verdim. Mumumu alıp 
koridora çıktım ve kapıyı dikkatle arkamdan kapattım. 

Odamda bu kadar gürültü yapan orkestra aşağıdaki 
katta kendine eşlikçiler bulmuştu. Önceden ev sahiple-
rimi sessizlik içinde, birer robot gibi alevleri seyrederken 
bıraktığım yerde şimdi öylesine akıl almaz bir çılgınlık 
sahnesi vardı ki, kendi kendimi çimdikledim ve gözle-
rimi ovuşturdum. Yüzü külle sıvanmış olan Joseph diz-
lerinin üstüne çökmüş, kendi yüzüne ve kafasına vuru-
yor, efendisi ise, bizzat kömürlerin arasından çıkan bir 
şeytan gibi ateşin önünde dikilip kollarını açmış, göğsü 
çıplak, dolunayda bir kurt gibi uluyordu. “Cathy, benim 
Cathy’m, senin tıklattığını biliyorum. O geldi Joseph, 
geri geldi o.” Bu çılgınca koroya köpekler de uluyarak 
bir süre katıldı, sonunda efendilerinin bir tekmesiy-
le susturulup benim geceliğimle dikilmekte olduğum 
merdivenin altına yollandılar. İkiyüzlü ihtiyar Joseph de 
elleri cimrinin cüzdanına yapıştığı gibi İncil’e sıkı sıkı 
yapışmış peşlerinden geldi. Bir yandan da Tanrı korkusu 
olan her Hıristiyan gibi tüm azizlere sesleniyordu. Tüm 
uzuvlarımla soğuktan titrerken herhangi bir selamlaşma 
umudunda değildim, zaten selam veren de olmadı. İki 
canavar sanki mahşer yerine çağrılmış gibi koşarak ya-
nımdan geçerken bana bir bakış fırlatmakla yetindiler. 
Cinnet sahnesi birkaç dakika içinde unutulup gitmişti. 
Şeytani ev sahibim benim yeni kapadığım kapıyı ardı-
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na kadar açtı ve gözyaşlarını zaptedemeyip odanın her 
bir köşesinde Cathy’sine seslenmeye başladı. “O burada, 
duvarlara vuruyor. İçeri gel, Cathy. Oh Cathy, beni affet 
ve eve dön.”

Ev alevler içindeyken o odaya girmeyi ne kadar 
göze alırsam, böylesi bir keder ve batıl inanç dalgasına 
müdahale etmeyi de o kadar düşünebilirdim. Patırtıdan 
istifade aşağı, Uğultulu Tepeler’in garip kırmızı bir ışıkla 
dolan mutfağına indim. Ocakta kızıl bir ateş yanıyor-
du. Soysuz it Boğazlayan’la Cin isimli İrlanda teriyesi, 
efendilerinin deliliklerine alışkın, evin köpeklerinin bile 
konuklardan daha çok ısındığını göstere göstere, taşlarda 
kıvrılıp uyumuşlardı. Olabildiğince az ses çıkararak bü-
yük büfenin çekmecelerini karıştırmaya koyuldum. İçeri 
soğuk bir rüzgâr dolmaya başlamıştı. Bay Heathcliff’in 
odamın penceresini açıp yakarışlarını fırtınaya yöneltti-
ğini tahmin ettim. “Cathy, geri dön, sevgilim, Cathy’m.” 
Daha hızlı hareketlerle aramaya devam edip bıçaklar ve 
kepçelerle dolu bir çekmeceyi açtım. İçini karıştırırken 
aradığım şeye rastladım: T biçimli küçük pirinç anah-
tar bir servis kaşığının içinde duruyordu. Daha elime 
alır almaz ensemdeki tüyler diken diken oldu ve donup 
kaldım. Arkamda Boğazlayan’ın derin, korkunç hırıl-
tısını duydum. Tıpkı yeraltından yükselen bir uğultu 
gibi, o derinden gelen bariton sesiyle odayı titretecekti 
ya, bacaklarım soğuktan titremekteydi zaten. Hayvan 
beni büfenin önünde sıkıştırınca, ev sahibimi tanımak 
için şu lanet kırları geçip geldiğime bir kez daha pişman 
oldum. Tüylü canavar varlığımı hiç kabul etmiyormuş 
gibi geceliğimi çekiştirmeye başladığı sırada gölgelerin 
arasında evin sahibesini gördüm. Sanki fareyle oynamayı 
bekleyen bir kedi gibi, rahatsızlığımı hiç ses çıkarmadan 
izliyordu. “Madam, köpeğinizi çağırırsanız çok mem-
nun olacağım,” dedim. İnce elinin bir hareketi ve sert 
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bir komutla küçük teriye ocağın önünden kalkıp koştu 
ve başını sahibesinin dizine dayadı. Alelacele ekledim: 
“Geceliğimi tutan köpeğinizi demek istemiştim.”

“O mu? O benim köpeğim değil,” diye burun kıvırdı. 
Küçücük sarı kafayı okşuyor ve sanki evde sürüp giden 
bu çılgınlık alelade gündelik bir eğlenceymiş gibi görü-
nüyordu. Sesinde bir umutla, “Bıçak mı arıyordunuz?” 
diye sordu. 

“Aslında bir anahtar arıyordum…” Düşmemek için 
mücadele veriyordum.

“Onun odasının anahtarını mı? Yoksa onu öldürme-
ye mi geldiniz?”

Dehşet içinde olan evin hanımını, böyle bir niyetim 
olmadığına temin ettim. 

Elimde hâlâ kocaman tahta bir servis kaşığı tuttu-
ğumu gördüm, ama ben mutfaktaki varlığımı daha iyi 
açıklayamadan, evin üst katlarından bir haykırış duyuldu 
ve çenesini kenetlemiş köpeğin dikkatini dağıttı. Böylece 
ödünç aldığım geceliği çekiştirmeyi bir anlığına bıraktı. 
Kaçmanın tam sırası olduğunu kestirip, “Tut” diye bağı-
rarak kaşığı gölgelere fırlattım ve kendimi kurtarıp koş-
tum. Merdivenleri ikişer ikişer çıkıp Bayan Dean’in sa-
atler önce bana iyi geceler dilediği küçük odaya daldım. 
Karşıma öyle kederli, öyle olağandışı bir manzara çıktı 
ki, peşimdekileri unutup donakaldım. Bay Heathcliff 
gözyaşlarına boğulmuş halde, benim daha yeni kalktığım 
yatağın başında diz çökmüştü. “Bak. Bak. Küçük vücudu 
burada yatmış. Bak, örtüyü nasıl açmış.” Yastığı yanağına 
bastırıyor, gözyaşlarıyla ıslatıyordu. “Bu kez duy sesimi. 
Oh Catherine, bırak elini tutayım. Güzel yanağını bir kez 
daha bu yastığa koy ki seni görebileyim. Oh, sevgilim.”

Joseph pencerenin altında kutsal kitaptan okuyor, 
göklere ve tüm meleklere onu şeytanlarla cadılardan ko-
rumaları, kötüleri kahretmeleri için yalvarıyordu.  
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