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TENEKE ADAM
için yapılan övgüler

♦ ♦ ♦

“Sevgi, kayıp ve kırılganlık üzerine yıllardır okuduğum 
en iyi roman.” -A Cup of Jo

“Kalbinizi paramparça edecek bir aşk hikâyesi.” -HelloGiggles

“Winman bizi üç kişilik ve duygusal olarak çok yoğun  
bir yolculuğa çıkarıyor” -Bookpage

“Aşk ve dostluk üzerine, yürek burkan bir roman.” 
-Publishers Weekly, starred review

“Güçlü karakterler, incelikle düşünülmüş bir kurgu  
ve yoğun bir atmosfer.” -Booklist

“Romanın her cümlesi bir fırça darbesi kadar hassas  
ve birleştiklerinde hayat dolu, duygusal ve büyüleyici bir  

tablo oluşturuyorlar.” -Steven Rowley
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Arzu Altınanıt
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Robert Caskie 
ve Patsy için
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“Güney’e gitmemin bana şimdiden daha iyi geldiğini 
hissediyorum, Kuzey’i daha iyi anlamamı sağladı.”

–Vincent Van Gogh, 
Mayıs 1890’da kardeşi Theo’ya yazdığı mektuptan
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1950

Dora Judd’ın 1950 Noel’inden üç hafta önceki o gece 
hakkında herkese söylediği tek şey, yağlı boya tablo-
yu bir çekilişte kazandığıydı.

Cowley araba fabrikasının ışıkları, kararmakta olan gökyü-
züne yayılırken, arka bahçede son sigarasını içerek hayata dair 
daha fazla şey olması gerektiğini düşündüğünü hatırlıyordu. 

Kocası arka taraftan, içeriden, Lanet olsun, at şunu, diye ses-
lenince, Karışma Len, diye karşılık verdi ve üst kata çıkarken ev 
elbisesinin düğmelerini açmaya başladı. Yatak odasındaki ayna-
da hamileliğinin gelişimini elleriyle hissederek yandan kendisi-
ne baktı, bu yeni yaşamın bir oğlan olduğunu biliyordu.

Tuvalet masasının önüne oturup çenesini ellerine dayadı. 
Gözlerinin yorgun, teninin solgun olduğunu düşündü. Dudak-
larına kırmızı ruj sürdü ve bu renk yüzünü anında canlandırdı. 
Ancak ruh hâline pek bir etkisi olmadı. 

Şehir Kulübü’nün kapısından içeri girdiği anda oraya gelme-
sinin bir hata olduğunu fark etti. Oda duman doluydu ve şen 
şakrak sarhoşlar, herkesi ite kaka bara ulaşmaya çalışıyorlardı. 
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Kalabalığın arasında kocasının peşinden ilerlerken ara ara bur-
nuna parfüm, briyantin, ten ve bira kokuları geliyordu.

Kocasıyla birlikte sosyal ortamlarda bulunmaya artık kat-
lanamıyordu; arkadaşlarıylayken sergilediği tavırlara, önünden 
geçen her güzel kadına âdeta gözüne sokarak bakmasına ta-
hammül edemiyordu. Elinde midesini bulandırmaya başlayan 
bir bardak ılık portakal suyuyla bir köşeye çekildi. Tanrı’ya 
şükürler olsun ki Bayan Powys, çekiliş bileti destesini sımsıkı 
tutarak hemen yanına geldi. 

Bayan Powys, Dora’yı ödüllerin sergilendiği masaya yönlen-
direrek, Büyük ödül bir şişe İskoç viskisi, dedi. Onun dışında 
bir radyomuz, Audrey’nin kuaför salonunda bir saç kesimi ve 
fön kuponumuz, bir kutu Quality Street çikolatamız, metal bir 
cep mataramız, son olarak da –sır veriyormuşçasına öne doğru 
eğildi– değeri pek fazla olmayan orta boy bir yağlı boya tablo-
muz var, dedi. Yine de bir Avrupa sanat eserinin iyi bir kopyası, 
diye ekledi göz kırparak.

Dora, bu tablonun orijinalini, Londra’ya yaptıkları bir okul 
gezisinde National Gallery’nin Pimlico binasında görmüştü. O 
zamanlar on beş yaşında ve yaşının çelişkileriyle doluydu. Yine 
de sergi salonuna girer girmez yüreğini çevreleyen kepenkler 
birdenbire açılmış, Dora istediği hayatın bu olduğunu anında 
anlamıştı. Özgürlük. İhtimaller. Güzellik.

Salonda başka tabloların da olduğunu hatırlıyordu –Van 
Gogh’un Sandalye’siyle Seurat’nın Asnière’de Yıkananlar tablo-
su– ama bu özel tablonun büyüsüne kapılmıştı âdeta. O za-
manlar donakalmasına, resmin çerçevesinin kaçınılamaz sınır-
ları içine çekilmesine sebep olan her neyse, şu an tabloyu alması 
için yalvarılan şey de tam olarak oydu.

Bayan Judd? dedi Bayan Powys.
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Bayan Judd? diye tekrarladı Bayan Powys. Sizi bir bilet al-
maya ikna edebilir miyim?

Ne?
Bir çekiliş bileti?
Evet. Elbette.

Işıklar yanıp söndü ve bir adam kaşıkla bir kadehe hafifçe vur-
du. Bayan Powys gösterişli bir tavırla karton kutuya gidip ilk 
kazanan numarayı çekti. On yedi, dedi abartılı bir tonla.

Mide bulantısı yüzünden Dora’nın dikkati öylesine dağınık-
tı ki Bayan Powys’i duymadı ve kazananın kendisi olduğunu 
ancak yanındaki kadın onu hafifçe dürtüp, Bu senin numaran, 
dediğinde fark etti. Biletini yukarı kaldırıp, 17 numara benim! 
dedi ve Bayan Powys, Kazanan Bayan Judd! İlk kazananımız 
Bayan Judd! diye bağırıp ödülünü seçmesi için onu masaya yön-
lendirdi.

Leonard bağırarak viskiyi seçmesini söyledi.
Bayan Powys alçak bir sesle, Judd? dedi.
Ama Dora hiçbir şey söylemeden öylece masaya baktı.
Viskiyi al, diye bağırdı Leonard bir kez daha. Viskiyi!
Erkekler yavaş yavaş hep bir ağızdan tezahürat yapmaya 

başladılar. Viski! Viski! Viski!
Bayan Judd? dedi Bayan Powys. Viskiyi mi alacaksınız?
Ve Dora dönüp kocasına bakarak, Hayır. Ben viski sevmem. 

Onun yerine tabloyu alacağım, dedi. 
Bu, onun şimdiye kadar sergilediği ilk isyankâr davranıştı. 

Kulağını kesmek gibi. Bunu toplum içinde yapmıştı üstelik.
Kısa süre sonra Len’le birlikte oradan ayrıldılar. Eve dönüş 

yolunda otobüste ayrı ayrı oturdular; Dora yukarıda, Len aşa-
ğıda. Otobüsten indiklerinde Len sinirli bir hâlde onun önünde 
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yürümeye başladı ve Dora geride kalıp yıldızlarla bezeli gecenin 
huzurunu tattı. 

Eve vardığında ön kapı aralık, ev karanlıktı; üst katta hiç ses 
yoktu. Sessizce arka odaya girip ışığı yaktı. Burası tek maaşla 
döşenmiş kasvetli bir odaydı, Len’in maaşıyla. Şöminenin ya-
nına iki koltuk konmuştu, yıllardır tek tük sohbete şahit olmuş 
büyük yemek masası mutfağa geçişi engelliyordu. Kahverengi 
duvarlarda bir ayna dışında hiçbir şey yoktu ve Dora, tabloyu 
Len’in gözünden uzak bir yere, tabak dolabının gölgesine asma-
sı gerektiğini biliyordu ama kendine engel olamıyordu, o gece 
bunu yapamıyordu. Bunu o an yapmazsa bir daha asla yapama-
yacağını biliyordu. Mutfağa gidip alet kutusunu açtı. Bir çekiçle 
çivi alıp duvara geri geldi. Birkaç hafif vuruştan sonra çivi, alçı-
nın içinde yavaşça ve kolayca ilerledi. 

Geri çekildi. Tablo yeni takılmış bir pencere gibi dikkat çe-
kiyordu. Ama bu, fabrika dumanlarının griye boğduğu şafak 
vaktiyle alakası olmayan, bir erkeğin kiri göstermez diye seçtiği 
kahverengi perdeler ve kahverengi halıyla tam bir tezat teşkil 
eden, renklerin ve hayallerin hayatına açılan bir pencereydi.

Sanki güneş, her sabah o duvarda yeniden doğacak, yemek 
saatlerinin sessizliğini ışığın değişken coşkusuyla boğacaktı. 

Kapı sertçe açıldı; neredeyse menteşelerinden çıkıyordu. 
Leonard Judd tabloya âdeta saldırdı. Dora, hayatında hiç yap-
madığı kadar hızla resmin önüne dikilip çekici havaya kaldırdı 
ve Yaparsan seni öldürürüm, dedi. Şimdi olmasa bile uyudu-
ğunda. Bu tablo beni yansıtıyor. Sakın dokunma, saygı göster. 
Bu gece boş odaya taşınacağım ve yarın sana yeni bir çekiç ala-
cağım.

Tüm bunlar ayçiçekleri tablosu içindi. 
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Ellis
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1996

Öndeki yatak odasında kitapların arasına yaslanmış 
renkli bir fotoğraf duruyor; üç kişinin fotoğrafı, bir 
kadın ve iki erkeğin. Kollarını birbirlerine dolamış 

hâlde çerçeveye güçlükle sığıyorlar; arkalarındaki dünya bula-
nık, iki yanlarındaki dünya ise dışarıda bırakılmış. Mutlu görü-
nüyorlar, gerçekten mutlu. Bunu belli eden gülümsemeleri de-
ğil, gözlerindeki ifade; huzur, haz, paylaştıkları bir şey. Fotoğraf 
ilkbaharda ya da yazın çekilmiş; bu, kıyafetlerinden (tişörtler, 
pastel renkler, bu tür şeyler) ve elbette ışıktan belli.

Fotoğraftaki adamlardan biri, ortadaki dağınık siyah saçlı 
ve sevecen bakışlı olan, o odada uyuyor. Adı Ellis. Ellis Judd. 
Kitapların arasına dayalı duran fotoğraf fazla göze batmıyor, 
elbette nerede bulacağınızı bilmiyorsanız. Ellis kitap okumaya 
artık pek istekli olmadığından, onu fotoğrafa yaklaşmaya, fo-
toğrafı eline alıp o ilkbahar ya da yaz gününü yâd etmeye iten 
pek bir şey yok.

======
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Alarm, her günkü gibi o öğleden sonra da saat beşte çaldı. El-
lis gözlerini açtı ve içgüdüsel olarak yanındaki yastığa doğru 
döndü. Pencerenin dışında alacakaranlık çökmüştü. Aylardan 
şubattı hâlâ, asla bitmeyecek gibi görünen en kısa ay. Ellis kalk-
tı ve alarmı susturdu. Holden geçip banyoya gitti ve klozetin 
başında dikildi. Bir elini duvara yaslayıp idrar torbasını boşalttı. 
Artık duvara yaslanmasına gerek yoktu ama bu, bir zamanlar 
desteğe ihtiyacı olan bir erkeğin farkında olmadan yaptığı bir 
hareketti. Duş musluğunu açtı ve su buhar çıkarmaya başlayana 
dek bekledi. 

Yıkanmış ve giyinmiş hâlde alt kata indi ve saati kontrol etti. 
Bir saat ileriydi çünkü geçen ekimde geri almayı unutmuştu. 
Ama bir ay sonra saatlerin ileri alınacağını ve bu sorunun ken-
diliğinden çözüleceğini biliyordu. Her zamanki gibi telefon çal-
dı ve Ellis ahizeyi kaldırıp, Carol, dedi. Evet, iyiyim. Tamam o 
zaman. Sen de. 

Ocağı yakıp iki yumurta haşladı. Yumurtayı severdi. Babası 
da. Yumurta, hemfikir oldukları, uzlaştıkları ortak noktaydı.

Bisikletine atlayıp buz gibi geceye çıktı ve Divinity Cadde-
si’nden aşağıya doğru sürmeye başladı. Cowley Caddesi’nde do-
ğuya giden trafikte kısa bir süre bekledi. Bu yolculuğu binlerce 
kez yapmıştı ve hiç düşünmeksizin, gözü kapalı yol alabilirdi. 
Araba Fabrikası’ndan yayılan ışıklara doğru dönüp Boya Atöl-
yesi’ne yöneldi. Kırk altı yaşındaydı ve her gece yılların nereye 
gittiğini düşünüyordu.

Sıra boyunca yürürken beyaz ispirto kokusu boğazını yaktı. 
Bir zamanlar sohbet ettiği adamlara başıyla selam verdi ve Te-
neke Bölme’deki dolabını açıp alet çantasını çıkardı. Garvy’nin 
aletleri. Bir göçüğün arkasına yerleştirilip onu düzeltmek üzere 
tasarlanmış, her biri el yapımı aletler. İnsanlar onun çenedeki 
bir yarığı yüzün haberi dahi olmadan düzeltebilecek denli yete-
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nekli olduğunu düşünüyorlardı. Ona her şeyi Garvy öğretmişti. 
Onunla geçirdiği ilk gün, Garvy bir eğe alıp hurda bir panele 
vurmuş ve göçüğü düzeltmesini söylemişti. 

Elini düz tut, demişti. İşte böyle. Göçüğü hissetmeyi öğren. 
Ellerinle bak, gözlerinle değil. Yavaş hareket et. Onu hisset. 
Okşa. Şimdi yavaş. Çıkıntıyı hisset. Sonra dudakları sarkık, 
kusur bulmaya meyilli gözlerle geride durmuştu.

Ellis dayamayı alıp göçüğün arkasına yerleştirmiş ve kaporta 
çekiciyle hafif hafif vurmaya başlamıştı. Doğuştan yetenekliydi. 

Sesi dinle, diye bağırmıştı Garvy. Bu sese alış. Çınlama doğ-
ru yerde olup olmadığını anlamanı sağlar. Ellis işi bitirince ken-
dinden hoşnut bir ifadeyle ayağa kalkmıştı çünkü panel sanki 
presten yeni çıkmışçasına düzdü. Garvy, Olduğuna emin mi-
sin? demişti. Ellis, Elbette eminim, diye karşılık vermişti. Garvy 
gözlerini kapatıp ellerini metalde gezdirmiş, Olmamış, demişti. 

O zamanlar birlikte müzik dinlerlerdi ama Ellis metalin çı-
kardığı sesi öğrendikten sonra başlamışlardı müzik dinlemeye. 
Garvy, Abba’yı severdi. Ellis, onun en çok sarışın olanı, Agnetha 
bilmemneyi sevdiğini biliyordu ama asla kimseye söylemedi. 
Zaman içinde Ellis, bu adamın çok yalnız olduğunu, arkadaşlık 
kurmak için yanıp tutuştuğunu ve göçükleri düzeltirken elleri-
ni bir kadının vücudunda dolaştırıyormuş gibi hissettiğini fark 
etmişti. 

Daha sonra kantinde diğerleri onun arkasında durup hafifçe 
dudak bükerek ellerini hayali memelerde ve bellerde gezdire-
cek, Gözlerini kapa Ellis. O hafif çıkıntıyı hissediyor musun? 
Hissedebiliyor musun Ellis? Söylesene hissedebiliyor musun? 
diye fısıldaşacaklardı. 

Onu, “pürüzsüz bir kadın” istemesi için geneleve gönderen 
o aptal herif de Garvy’ydi ama bunu sadece bir kez yapmıştı. 
Garvy emekli olduğunda, Benden iki şey al oğlum Ellis, de-
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mişti. İlki, çok çalış ve burada uzun bir ömür geçir. Ve ikincisi. 
Aletlerim.

Ellis aletleri almıştı. 
Garvy, emekli olduktan bir yıl sonra öldü. Burası onun ok-

sijeniydi. Hiçbir şey yapmamaktan dolayı boğulduğunu varsay-
dılar.

 
Ellis? dedi Billy.

Ne var?
Bunun için güzel bir gece olduğunu söyledim, dedi ve dola-

bını kapattı.
Ellis kalın bir eğe aldı ve onu hurda bir panele sertçe vurdu.
Hadi bakalım Billy, dedi. Düzelt şunu.

 
Saat sabahın biriydi. Kantin kalabalıktı; kızarmış patates, Shep-
herd’s Pie* ve fazla pişmiş, yeşil bir şey kokuyordu. Mutfaktan 
radyonun sesi yayılıyordu; Spice Girls Wannabe’yi söylüyor, 
servis yapan kadınlar da onlara eşlik ediyordu. Sıra Ellis’e gel-
di, yoğun ışık gözlerini kamaştırınca Ellis gözlerini ovuşturdu. 
Janice endişeyle ona baktı. Ama Ellis, Pie ve patates kızartması 
lütfen Janice, dedi.

Janice, Pie ve patates kızartması, geliyor. Al bakalım, tatlım. 
İçki de benden, dedi. 

Teşekkürler.
İyi geceler tatlım.
Ellis uzak köşedeki masaya gitti ve bir sandalye çekti.
Sakıncası var mı Glynn? dedi.

* Patates püresi ve kıymayla yapılan, güvece benzeyen geleneksel bir İngiliz 
yemeği. –çn




