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ÖNSÖZ
Brontë Kýz Kardeþler’den Charlotte, yirmi yaþýndayken,
zamanýn saray þairi Robert Southey’e, kendi yazdýðý bir avuç
þii
ri gönderip görüþlerini almak istediðinde, þairin ona en
önemli öðüdü þu oluyor:
“Edebiyat, bir kadýnýn kendini vereceði, iþ edineceði bir
þey deðil, olmamalý da! Bir kadýn, kendini ne denli kadýnlýða
özgü iþlere verirse, bu öteki iþ için o denli az vakti kalacaktýr –
bu iþi baþarý amacýyla da yapsa, eðlence için de yapsa, bu böyle.
Siz henüz, bir kadýný bekleyen görevler içinde deðilsiniz, ama
kendinizi bu görevle karþý karþýya bulduðunuzda ün peþinde
böylesine koþmayacaksýnýz; böyle uydurma heyecanlar peþin
de olmayacaksýnýz; yaþamýn iniþ çýkýþlarý, dalgalanmalarý ara
sýnda bunu zaten bol bol bulacaksýnýz.”1
Neyse ki kýz kardeþlerin hiçbiri bu öðüdü dinlemiyor ve
onun için de bugün Victoria Çaðý’nýn yalnýzca en ünlü kadýn
romancýlarý deðil, ama en ünlü romancýlarý arasýnda yerlerini
gittikçe pekiþtiriyorlar.
Ne var ki yazdýklarýný, sýrf kadýn olduklarý için yayýnlaya
mama korkusuyla, üç kýz kardeþ ortaklaþa bastýrdýklarý ilk þiir
lerini, adlarýnýn baþ harflerine uygun birer erkek adý alarak
yayýnlamýþlar: ‘Currer, Ellis ve Acton Bell’in Þiirleri.’ Bu kitap
çý
ðýn içinde, eleþtirmenlere göre Emily Brontë’nin coþkulu,
duy
gulu ve biraz da mistik þiirlerinden baþka fazla bir þey
olmasa da, erkek adý altýnda da olsa, kadýn olarak bir kitap
yayýnlayabilmiþlerdi ya!
Kanýmca zamanýn saray þairinin öðüdü ve Brontë Kýz Kar
deþler’in davranýþý, Victoria Çaðý’nýn çeliþkili, ama çaðý yansýtan özelliðidir.
1 The Life of Charlotte Brontë, Elizabeth Gaskell. London 1857, Bl. 8.
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Kimilerince Victoria Çaðý demek, varlýklý orta sýnýfýn yük
se
liþi, süslü elbiseler, þatafatlý köþkler, uzgörüþlü, sakýngan,
tutarlý bir yaþam; aile mutluluðu, bu mutluluk içinde mutlu
yüzleriyle eþler ve bir sürü çocuk, Ýngiltere’de 1837’de tahta
çýkýp 1901’e kadar orada kalan ve bu çaða adýný veren Kraliçe
Victoria, sevgili eþi Prens Albert ve kendini çevreleyen çocukla
rýyla tüm bunlarýn tipik temsilcisi.
Ama öte yandan, kimilerince de, Ýngiltere’de endüstriyel
geliþme, patlama; boþalan çiftliklerden, tarým alanlarýndan, kýr
sal bölgelerden akýn akýn kentlere, endüstri merkezlerine
koþan iþçiler ve ilk þaþkýnlýklar, bocalamalar içinde saðlýksýz
koþullarda çalýþan ve yaþayan, yaralanan, ölen, periþan bir iþçi
sýnýfý; Ýrlanda’da kýtlýk ve açlýk; açlarýn Liverpool gibi limanlar
yöresine, Manchester gibi endüstri merkezlerine doluþmasý; aç
su
suz, neredeyse çýrýlçýplak, ortalýða býrakýlýveren kimsesiz,
sahipsiz çocuklar. Bu sorunlarý ve daha baþka sorunlarý çözümlemek için Parlamento’dan, art arda sunulan ve çýkarýlan
reform yasalarý.
Öte yandan yine kimilerince de bu çað, bilimin pek çok
kol
da büyük atýlýmlar yaptýðý bir çað. Darwin ve ‘Türler’in
Kö
ke
ni’; jeoloji ve astronomide yepyeni geliþmelerle
yeryüzünün ve gökyüzünün artýk Ýncil’e sýðamamasý, tüm bunlarýn sonucu çe
þitli mezheplerin türemesi ve çatýþmasý. Her
pazar kiliseye git
meyi en önemli dinsel ve toplumsal görev
sayanlarýn yanýnda, büyük bir özgürlük içinde kilisenin eþiðinden adýmýný atmayanlar.
On dokuzuncu yüzyýl, Victoria Çaðý’nýn ünlü kadýn roman
ya
zarlarý içinde belki de en ünlüsü olan Emily Brontë 1818
yýlýnda, bu boþalan, ýssýzlaþan kýrsal bölgelerden Yorkshire’da,
vahþi bir doða içinde, rüzgârlara, fýrtýnalara açýk, buz gibi, taþ
bir evde doðdu. Babasý Ýrlanda’dan kalkýp gelerek, sonunda
Ýngiltere’de okuryazarlýðý, öðrenimi yerinde bir papaz olmuþ,
ýssýz tepelerdeki bu papaz evine yerleþmiþ; 1812’de evlendiði ve
1822’de ölen karýsýndan bu on yýl içinde beþi kýz biri oðlan altý
çocuk sahibi olmuþ; kýzlardan ilk ikisi yoksulluk ve bakýmsýz
lýktan ilkokul çaðýnda ölmüþler, tek oðul, iyi yetiþmesi için kýz
lardan kesilip ona verilen tüm olanaklara karþýn kendini içkiye,
uyuþturucuya kaptýrýp genç yaþta göçüp giderek umutlarý boþa
çýkarmýþ, kýz kardeþlerini, babasýný yasa boðmuþ; içine kapanýk
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bir insan olan baba, büsbütün insan kaçkýný olmuþ; geriye
kalan üç kýzdan Emily, ardýnda, 1847’de yayýnladýðý ve kendini
üne kavuþturan tek romaný Wuthering Heights’ý (Rüzgârlý
Ba
yýr) býrakarak 1848 yýlýnda, daha otuz yaþýndayken, çaðýn
saray þairinin tüm kadýnlara öðütlediði o kadýnlýk görevlerini
bile yüklenemeden ölüp gitmiþtir; kendinden birkaç ay sonra
da küçük kýz kardeþi, yine ardýnda bir roman býrakýp ablasýnýn
arkasýndan gitmiþtir. Uzun yaþama bakýmýndan çocuklarýn en
þanslýsý olan Charlotte de 1855’te, henüz otuz dokuz yaþýnday
ken, ardýnda dört roman býrakarak ölmüþtür.
Rüzgârlý Bayýr, okuyanýn yaþýna, yaþam deneylerine, öðre
nim durumuna, duyarlýlýðýna ve duygusallýðýna ve daha da baþ
ka niteliklerine göre deðiþkenlik gösteren bir sanat yapýtý.
Uzun aralýklarla okunduðunda deðiþik tatlar veren bir roman.
Kimi okurlarca büyük bir ‘aþk romaný’; kimilerince kötü rast
lantýlar, sadist iþkenceler, sarhoþlar, kumarbazlar, öfke, ölüm,
ölüm, ölüm dolu. Kimilerince de mevsimine göre yabanýl doða
nýn fýrtýnalarý, kar tipileri, meltemleri, fundalýklarý, çayýrý,
çi
me
ni, güneþi ve güzelim kýr çiçeklerini þiirsel ve insanýn
içine iþleyen bir dille anlatan ve tüm bunlarý olaylarla ve kiþilerle bü
tün
leþtiren uzun bir þiir, kimilerince de içe sindirile
sindirile çekilen acýlarýn öyküsü; romantik türde bir yapýt; ya
da tüm bunlarý kapsayan, ama ayrýca da Liverpool’da açlýktan
ölüm halinde bulunup eve getirilen kimsesiz çocuðuyla, çaðýn
yok edip bi
tiren hastalýðý veremden, zatürreeden, tifodan,
çeþitli yýpratýcý olaylar ve hastalýklar ve zor yaþam koþullarýyla
deliliðe varan beyin rahatsýzlýklarýndan ölüp giden her yaþtan
insanlarýyla; dindarlýðý iþkenceciliðe vardýran bilisiz kiþileriyle
ya da Ýncil’le filan ilgisi olmayan, ‘erkekten güçlü, çocuktan
saf, baþkaldýran, duyarlý’ genç kýz ve kadýnlarýyla; ayrýca yerine
oturmuþ davranýþlarý, incelikleri, giyim kuþamlarý, göstermelik
kilise ziyaretleri ile yükselmekte olan varlýklý, seçkin orta sýnýf
ailesiyle; her þeyiyle Victoria Çaðý’nýn tam bir belgeseli; gerçekçi bir yapýt.
Aydýn bir papaz olan babalarýnýn politika, sanat ve edebiyat
konularýndaki heyecaný ve annenin ölümünden sonra çocukla
rýn bakýmýný üstlenen teyzeyle bu konularda karþýlýklý konuþ
ma ve tartýþmalarý, çocuklar için de bir öðrenim ve eðitim ola
naðý oluþturmuþtur. Ayrýca teyzelerinin, ortalýðý dolduran
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hayalet, mucize, cennet ve cehennem öyküleriyle dolu dinsel
dergilere düþkünlüðü, onlarýn bu konularda çok þey okumasýna yol açmýþ, hayal güçlerini geliþtirerek, onlarý küçük yaþta,
cinli perili, ama yine de gerçekle karýþýk öyküler yazmaya
yöneltmiþtir. Daha sonra gönüllerince okuma olanaðý bulduklarý Scott, Byron, Shakespeare ve daha baþka yazarlar onlara
yepyeni dünyalar açmýþtýr.
Emily Brontë, büyük bir olasýlýkla, romanýný 1845’te yaz
maya baþlamýþ, 1847’de yayýnlatabilmiþ ve kendisi de hemen
ardýndan 1848’de ölmüþtür. Romandaki baþ kiþilerin, yalnýzca
Emily’nin hayal gücünün ürünleri olmayýp aile içinde ya da
çevresinde gerçekte var olan kiþilerin uzantýlarý olduðu anlaþýl
maktadýr.
Romanýn baþ kiþisi Catherine Earnshaw, abla Charlotte’un
Emily için söylediði gibi, ‘erkekten daha güçlü, çocuktan daha
saf’, her an canlý, heyecan dolu, taptaze ve her þeyiyle olaðanüs
tü bir doðallýkta. Heathcliff, Liverpool’dan bulunma bir çocuk.
Aileye girdiðinden beri on iki-on üç yaþýna kadar Catherine’le
ayný yataðý paylaþtýðý anlaþýlýyor; dünyada tek da
ya
naðý –
anasý, babasý, kardeþi, sevgilisi, arkadaþý, her þeyi o olmuþtur.
Bu dayanaðý yitirmek onu ortada yapayalnýz býrakývermiþ,
insanlýktan çýkarmýþtýr. Catherine’le Heathcliff ayný evde kar
deþ gibi büyüdüklerinden, ikisi arasýndaki bu iliþki ile,
Emily’nin tek erkek kardeþi Branwell’e olan yakýnlýðý arasýnda
koþutluk bulanlar ve duygusal da olsa, yakýn akraba arasýndaki
cinsellik konusunu iþleyen eleþtirmenler de olmuþtur.
Bu romanda hiç cinsellik yok diyenlerle neredeyse her
cümlesinde, her davranýþta cinsellik bulanlar vardýr. Sevgi, kin,
nefret, öç alma tutkusu gibi güçlü duygularla dolu bu gençlik
öyküsü, kanýmca, patladý patlayacak gizli bir cinsellikle dolu
dur. Otuz yaþýnda veremden ölen, son derece duyarlý bir yara
dýlýþý olan, hiç evlenmemiþ bir genç, kadýn yazar, tüm canlýlýðý
ile bu kitaptadýr. Özellikle Catherine’in ölmeden hemen önce
Heathcliff’le buluþtuðu sahne unutulur gibi deðil.
Emily Brontë, romanýnda uyguladýðý anlatým tekniði ve
yalýn ama þiirsel diliyle edebiyat ustalarý arasýnda saðlam bir
yerdedir. Yazar, olaylarý, öyküyü dinleyen ve ara sýra da öykü
nün içine giren son derece çekingen, akýllý uslu ve oldukça da
bencil, aydýn bir kentli erkek ve ona öyküyü anlatan her þeyiyle
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ýlýmlý, normal, tipine uygun, saðduyulu bir kâhya kadýn aracýlý
ðýyla aktarýyor okura. Son derece coþkulu, fýrtýna gibi insanla
rýn ve olaylarýn bu iki rahat ve ýlýmlý insanýn süzgecinden geçe
rek anlatýlmasý, okuyucunun yürek kütürtülerini hafifletiyor.
Ay
rýca romandaki baþ kiþilerin kendilerini ve kimi olaylarý
za
man zaman kâhya kadýna kendi aðýzlarýyla anlatmalarý,
romanýn gidiþini canlandýrýyor; konuþanlar çoðaldýkça roman
tekniði dram tekniðine dönüþüyor sanki.
Bazý eleþtirmenler, romanýn Catherine’in ölümüyle bitme
si gerektiðini, ondan sonraki kuþaðýn öyküsünün yapay bir
eklenti gibi durduðunu söylüyorlar. Kanýmca romanýn ikinci
kuþakla ilgili bölümü öyküyü bütünlüyor. Yazar, Heathcliff’i,
sev
gi
lisinin ölümünden sonra daha yýllarca yaþatarak, o
yaradýlýþta ve konumda bir insandan, bir örnek olay incelemesi
çý
ka
ra
bil
miþ
tir ve bunu baþarýyla yapmýþtýr. Bu açýdan bu
romaný bir de ruh hekimlerince ele alýnmaya deðer görebiliriz.
Ayrýca okuyucusunu büyük bir acýyla yapayalnýz býrakmayýp
elinden tutarak, daha sakin, daha ýlýmlý sulara býrakmak ve
sonunda rahat bir soluk aldýrmak da sorumluluðunu bilmek
gibi bir þey.
Benim, Wuthering Heights’ý Rüzgârlý Bayýr adýyla çevir
memden önce, 1940’lý yýllarda, ayný roman Ölmeyen Aþk adýyla
sinemalarda gösterilmiþti. Baþ oyuncularý Laurence Olivier ile
Merle Oberon olan film, Catherine’in ölümüyle bitiyordu. Fil
min gösteriliþinden sonra, her zaman olduðu gibi, romanýn
çevirisi art arda piyasaya sürüldü – Ölmeyen Aþk ve Anafor
Tepe’yi anýmsýyorum. Ýkisi de film gibi Catherine’in ölümüyle
bi
ti
yordu. Bunun üzerine zamanýn Tercüme Bürosu’ndan
Ýngiliz Klasikleri arasýnda yayýnlanmak üzere bu romaný tam
olarak çevirmek için bir çaðrý aldým. Böylece romanýn ilk tam
çevirisi, Rüzgârlý Bayýr adý altýnda, Ýngiliz Klasikleri arasýnda
çýktý; daha sonra 1958 ve 1964’te yine ayný dizi içinde ikinci ve
üçün
cü kez ya
yýnlandý. Bu arada da, Uðuldayan Tepeler ve
daha baþka adlar altýnda ve bir kez de 1964’te benim romana
verdiðim ayný adla, baþkalarýnca da yayýnlandý. Rüzgârlý Bayýr
adýnýn ‘Wuthering Heights’ için, o uðultulu, ýssýz, yabanýl tepeler için, biraz yumuþak kaldýðýnýn ayrýmýndayým; ne var ki bu
þiirsel adý çok seviyorum ve bu addan vazgeçemiyorum.
Naciye Akseki Öncül - 1983
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1
1801. – Ev sahibimi, ileride baþýma iþler açacak olan
bu tek komþumu görmeye gittim, þimdi oradan geliyo
rum. Buralarý çok güzel yerler doðrusu! Bütün Ýngilte
re’de toplumun hayhuyundan böyle büsbütün uzak bir
yer bulabileceðimi sanmazdým hiç. Ýnsanlardan kaçan
için tam bir cennet – sonra Mr. Heathcliff’le ben bu ýssýz
yerleri paylaþmak için ne kadar da uygun bir çiftiz! Ne
eþ
siz bir in
san! Atýmýn üstünde ona doð
ru iler
ler
ken,
gözlerinin, kaþlarý altýnda kuþkuyla kýsýldýðýný ve adýmý
söylerken de ellerini inatçý bir çekingenlikle yeleðinin iç
taraflarýna doðru kaçýrdýðýný gördüðümde kendisine
nasýl bir yakýnlýk duyduðumu anlamadý bile.
“Mr. Heathcliff’le mi tanýþýyorum?” dedim.
Yanýt olarak yalnýz baþýný salladý.
“Ben, yeni kiracýnýz Lockwood, efendim,” dedim.
“Buraya gelir gelmez ilk fýrsatta sizi ziyaret etmeyi görev
bildim. Umarým Thrushcross Grange’ý kiralamak konu
sundaki ýsrarýmla sizi rahatsýz etmemiþimdir. Dün duy
duðuma göre sizin bu konudaki düþünceleriniz...”
Yüzünü buruþturarak, “Thrushcross Grange, benim
kendi malýmdýr, efendim,” diye sözümü kesti. “Engel
olmak elimde oldukça kimsenin beni rahatsýz etmesine
razý olmam, içeri girin!”
Bu ‘içeri girin’i, diþlerinin arasýndan, ‘Cehennem
olun’ der gi
bi söyle
miþ
ti. Yas
landýðý bah
çe kapýsý bi
le
söylenen sözlere uyar bir harekette bulunmadý. Ýþte, her
halde asýl bu durum, beni bu çaðrýyý kabule itti. Çekin
genlikten yana beni gölgede býrakan bu adama karþý
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içimde bir ilgi uyanmýþtý.
Atýmýn, göðsüyle, iter gibi bahçe kapýsýna dayandýðý
ný görünce zinciri çözmek için elini uzattý. Sonra, asýk bir
yüzle taþlýk yolda önüme düþtü, avluya girerken “Joseph!
Mr. Lockwood’un atýný al, þarap da getir!” diye seslendi.
Bu çifte buyruðu duyunca içimden, “Galiba evde topu
topu bir tek uþak var,” dedim. ‘Tevekkeli deðil taþlýkta
aralýklardan otlar bitmiþ, çimleri de hayvanlardan baþka
kesip düzelten olmamýþ,’ diye düþündüm.
Joseph yaþlýca, daha doðrusu yaþlý bir adamdý. Belki
de çok yaþlýydý, ama güçlü kuvvetli ve dinçti. Atýmý alýr
ken hoþnutsuzluðunu gösterir bir sesle ters ters, “Tanrý
yardýmcýmýz olsun,” diye söylendi, hem de yüzüme öyle
ekþi bir suratla baktý ki, ‘Zavallý, herhalde yemeðini haz
metmek için Allah’tan medet umuyor, o sofuca yakarýþý
nýn da benim bu beklenmedik geliþimle hiçbir ilgisi
olmasa gerek,’ diye düþünüp halini hoþ gördüm.
Mr. Heathcliff’in oturduðu evin adý Rüzgârlý Bayýr’dýr
(Wuthering Heights). ‘Wuthering’, taþra dilinde, fýrtýnalý
günlerde bu evi saran uðultulu havayý belirten anlamlý
bir sýfattýr. Bu tepede her zaman için temiz, saðlam bir
hava olduðu belli. Kuzey rüzgârýnýn bu sýrtlardaki gücü
nü, insan evin ucundaki birkaç bodur çamýn yan yatýþýndan ve güneþten sadaka ister gibi bütün dallarý ayný yöne
uzanan bir sýra cýlýz çalýdan anlýyor. Neyse ki mimar, ile
riyi görmüþ de, yapýyý adamakýllý saðlam yapmýþ. Dara
cýk pencereler ta duvarýn içine oyulmuþ, köþeler de
büyük çýkýntýlý taþlarla saðlamlaþtýrýlmýþ.
Eþiði atlamadan, evin alnacýna, özellikle giriþ kapýsý
nýn çevresine serpiþtirilen acayip kabartmalarý incele
mek için durdum. Kapýnýn üstünde artýk çürüyüp dökül
meye baþlayan ejderhalarla çýplak çocuklar arasýnda
1500 tarihini ve ‘Hareton Earnshaw’ adýný seçtim. Bir
þeyler söyleyip hýrçýn sahibinden, bu evin geçmiþiyle
ilgili kýsa bir bilgi isteyecektim; ama kapýdaki duruþuyla,
ya hemen içeri gir ya da çek git, der gibiydi. Benim de
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evin içini görmeden onu sabrýný tüketmeye hiç niyetim
yoktu.
Bir basamakla doðrudan oturma odasýna giriverdik.
Ne sofa vardý, ne de koridor. Buralarda öneminden ötürü
bu odaya ‘ev’ diyorlar. Burasý genellikle hem mutfak,
hem de konuk odasýdýr. Ama Rüzgârlý Bayýr’da mutfak,
sanýrým evin baþka bir yerine kaldýrýlmýþtý ya da içeriler
den doð
ru ku
laðýma ge
len çe
ne yarýþtýrma
larýndan ve
kap kacak týkýrtýsýndan ben öyle anladým. Kocaman oca
ðýn çevresinde de, orada et kýzartýldýðýný, yemek kayna
týlýp ekmek piþirildiðini gösteren hiçbir þey yoktu.
Duvarlarda da, gözüme, ne bir bakýr tava, ne de kalaylý
bir süzgeç pýrýltýsý çarptý. Yalnýz odanýn bir ucunda meþe
den yapýlma büyük bir büfenin raflarý üstünde, çatýya
kadar yükselen sýra sýra büyük kalaylý kaplarla, gümüþ
maþ
ra
pa ve ib
rik
ler
den yansýyan ýþýk ve ýsý gözle
ri
kamaþtýrýyordu. Oda tavansýzdý. Yulaf çöreði, yýðýn yýðýn
sýðýr ve domuz butlarýyla dolu bir tahta kapaðýn örttüðü
bir köþe dýþýnda, çatý olduðu gibi göz önündeydi. Ocaðýn
üstüne es
ki ve paslý bir
kaç tüfek
le bir çift ta
ban
ca
asýlmýþ, süs olarak da, parlak çið renklerle boyanmýþ üç
teneke kutu konmuþtu. Döþeme düz, beyaz taþtandý.
Sandalyeler ilkel, yüksek arkalý ve yeþil boyalýydý. Büyük
ve koyu renkli bir tanesi karartýda güç fark ediliyordu.
Büfe
nin al
týnda kos
ko
ca kýzýl bir av köpe
ði uzanmýþ
yatýyordu. Çevresini, durmadan baðrýþan bir sürü yavru
almýþtý. Kýyýda bucakta da baþka köpekler vardý.
Bu oda ile bu eþyalara, ‘Eh, uygun,’ der geçerdiniz,
eðer sahibi tozluðu ve dizlikleri içinde güçlü kaslarý daha
da beliren, sert yüzlü sýradan bir Kuzeyli çiftçi olsaydý.
Akþamlarý yemekten sonra tam vaktinde çýkar da bu te
pelerde yedi-sekiz kilometrelik bir alaný dolaþýrsanýz,
koltuðuna kurulmuþ, önünde, yuvarlak bir masa üstün
de birasý köpüklenen böyle çiftçiler görürsünüz. Ama bu
ev, bu yaþantý, Mr. Heathcliff’e göre deðildi. Heathcliff’in
yüzü karayaðýz bir Çingene’ye benziyordu. Giyiniþi,
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tavýrlarý ise bir efendi, daha doðrusu efendiden bir köy
aðasý gibiydi. Belki biraz umursamaz bir giyiniþi vardý
ama, dim
dik, güzel bir be
de
ni ol
du
ðun
dan, hem de
somurtkanlýðýndan ötürü, bu ihmalcilik onda hiç de fena
durmuyordu; onun biraz da görgüsüzce bir büyüklenme
içinde olduðu kuþkusuna kapýlanlar da çýkabilir. Ýçimde,
halden anlayan bir ses bana onda böyle bir þey olmadýðý
ný söylüyor. Ýçgüdümle seziyordum ki onun bu çekingen
liði, aþýrý duygusal davranýþlara, karþýlýklý incelik göste
rilerine duyduðu tiksintiden geliyor. Bence Heathcliff,
sevgisini de nefretini de belli etmeyenlerdendi; ikinci bir
kez sevilip nefret edilmeyi de aklý almazdý. Ama ben de
çok ileri gidiyorum. Kendi huylarýmý alabildiðine ona
yüklüyorum. Kimbilir, belki de Mr. Heathcliff’in, kendi
siyle ahbap olmak isteyenlerden kaçýnmasýnda, benim
kine uymayan bambaþka nedenler vardýr. Kimseler bana
benzemesin. Anneciðim hep, “Sen rahat bir yuva kura
mazsýn,” der dururdu. Gerçekten de daha geçen yaz böy
le bir yuvaya hiç de yaraþýr biri olmadýðýmý gösterdim.
Bir ay kadar deniz kýyýsýna gitmiþtim. Hava alýp gezi
nirken, çekici mi çekici bir kýzla tanýþtým. O, bana aldýrýþ
etmediði sürece, gözümde gerçek bir tanrýçaydý. Ona hiç
bir zaman sevgimden söz etmedim. Ama gözlerin dili
varsa, budalalar bile ona deli gibi âþýk olduðumu kestire
bilirdi. Sonunda beni anladý ve bana düþünülecek bakýþ
la
rýn en tatlýsýyla karþýlýk ver
di. Pe
ki, ben ne yaptým
dersiniz? Söylerken utanýyorum, buz kesilip týpký bir
sümüklüböcek gibi kabuðuma çekildim; her bakýþta
biraz daha soðuyarak, biraz daha büzülerek. Sonunda
zavallý kýz kendi anlayýþýndan kuþkuya düþtü ve bir yanlýþlýk yaptýðýný sanýp öyle altüst oldu ki, annesini oradan
gitmeye razý etti. Bu tuhaf huyum yüzünden, taþ yürekli
bir insan olarak tanýndým. Bunun ne kadar haksýz bir
yargý olduðunu yalnýz ben bilirim.
Ocaðýn yanýnda, ev sahibinin yöneldiði tarafýn karþý
sýnda bir sandalyeye oturdum. Konuþmadan sessizce
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durduðumuz bir sýrada ana köpek, yuvasýndan çýkarak
sinsi sinsi bacaðýmýn arkasýna yanaþtý; dudaðý yukarý
doðru sýyrýlmýþ, beyaz diþlerinden, ýsýrmak hýrsýyla sal
yalar akýyordu. Sessizliði doldurmak için köpeði okþa
maya kalktým. Bu davranýþým, uzun ve boðuk bir hýrlayý
þa neden oldu.
Mr. Heathcliff de, “Köpeði rahat býraksanýz iyi olur,”
diye onunla birlikte homurdanarak, daha ileri gösterileri
bir tekmesiyle önledi. “Þýmartýlmaya alýþýk deðildir, süs
köpeði de deðil,” diye ekledi. Sonra yandaki bir kapýya
doðru gidip bir kez daha, “Joseph!” diye baðýrdý.
Joseph, mahzenin dibinden anlaþýlmaz bir þeyler
mýrýldandý, ama merdivenden ayak sesi duyulmadý.
Bunun üzerine efendisi de aþaðýya onu aramaya inerek
beni o azgýn diþi ve her hareketimi kollayan uzun tüylü,
korkunç bir çift çoban köpeðiyle baþ baþa býraktý. O kaz
ma gibi diþlerin etime girmesine can atmadýðým için
yerimden kýpýrdamadan oturdum. Ama aksiliðe bakýn ki
köpeklerin sözsüz aþaðýlamalardan anlamayacaklarýný
sanarak yüzlerine bakýp göz kýrpmaya, aðzýmý burnumu
oynatmaya baþladým ve yüzümün bir hali sayýn bayaný
öyle sinirlendirdi ki, birden kýzarak dizlerime atýldý.
Köpeði itmemle masanýn arkasýna geçmem bir oldu. Bu
dav
ranýþým bütün sürüyü kýþkýrttý. Boy boy, yaþ yaþ
yarým düzineye yakýn dört ayaklý iblisler, gizlendikleri
deliklerden çýkýp odanýn ortasýna toplandýlar. En çok
topuklarýmla ceketimin eteklerine saldýrýyorlardý. Ocak
baþýndaki demiri yakalayarak savaþkanlarýn büyükçele
rini elimden geldiðince uzaklaþtýrmaya çalýþtým ve ev
halkýndan ortalýðý yatýþtýrmalarý için baðýra çaðýra yar
dým istemek zorunda kaldým.
Mr. Heathcliff’le uþaðý, mahzenin merdivenlerinden,
insaný çileden çýkaran bir kayýtsýzlýkla çýktýlar. Ortalýðý
havlamalar, baðýrmalar doldurup kýyamet koptuðu hal
de, ikisi de adýmlarýný azýcýk olsun sýklaþtýrmadýlar. Ney
se ki mutfaktakilerden biri daha tez davrandý. Entarisi
Rüzgârlý Bayýr
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nin etekleri beline toplanmýþ, kollarý sývanmýþ, yanaklarý
alev alev, güçlü kuvvetli bir kadýn, elindeki tavayý hava
da sallayarak aramýza katýldý. Silahýný ve dilini öyle kul
landý ki, fýrtýna þaþýlacak þey, hemen diniverdi. Efendisi
odaya girdiði zaman ortada yalnýz o kalmýþtý, fýrtýnadan
sonraki bir deniz gibi göðsü kalkýp iniyordu.
Evin efendisi, konuðu hiçe saymak olan bu tutu
mundan sonra, artýk hiç dayanamadýðým bir biçimde
bana bakarak, “Neler oluyor burada böyle?” dedi.
“Neler oluyor, evet,” diye homurdandým. “Kudurmuþ
bir domuz sürüsü bile sizin bu hayvanlarýnýzdan daha
zararsýzdýr. Bir yabancýyý, ha bunlarla baþ baþa býrakmýþ
sýnýz, ha bir sürü kaplanla, hepsi bir!”
Þiþeyi önüme koyup masayý eski yerine getirerek,
“Bir þeye dokunmayanlara onlar da dokunmazlar,” dedi.
“Köpeklerin tetikte durmasý iyidir. Haydi gelin, bir bar
dak þarap için.”
“Sað olun, istemem.”
“Isýrmadýlar ya?”
“Eðer biri ýsýrsaydý görürdü gününü.”
Heathcliff’in yüzü yumuþadý, sýrýtarak, “Hadi, hadi,
Mr. Lockwood,” dedi, “heyecanlanmýþsýnýz. Gelin biraz
þarap için bakalým. Bu eve o kadar az konuk gelir ki, doð
rusu ben de, köpeklerim de, onlarý karþýlamasýný bilme
yiz. Saðlýðýnýza efendim.”
Baþýmý hafifçe eðip ben de ayný biçimde karþýlýk ver
dim. Birkaç köpek huysuzluk etti diye surat asýp oturma
nýn yersiz olacaðýný anlamaya baþlamýþtým. Bir de kendi
mi onun eðlencesi yapmak istemiyordum. Çünkü durum
buydu. Anlaþýlan o da, benim gibi iyi bir kiracýyý gücen
dirmeyi doðru bulmayarak, zamirsiz, fiilsiz, kesik kesik
konuþmayý býraktý ve beni ilgilendireceðini sandýðý baþ
ka bir konuya geçti. Ýçinde tek baþýma yaþayacaðým evin
iyi ve kötü yanlarýný anlatmaya baþladý. Konuþtuðumuz
konularda çok bilgili olduðunu gördüm; ayrýlmadan erte
si günü yeniden gelmek için kendiliðimden bir öneride
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bulunmak yürekliliðini gösterdim. O, böyle ikinci bir
görüþmeye pek istekli deðildi, belliydi bu. Ama ben yine
de gideceðim. Hayret, onun yanýnda ben ne kadar sokul
gan kalýyorum.

2
Dün öðleden sonra ortalýðý sis bastý, hava soðudu.
Fundalýklar ve çamurlar içinden bata çýka Rüzgârlý
Bayýr’a gideceðime oturup vaktimi çalýþma odasýnda
ocaðýn baþýnda geçirsem de olur, diye düþünüyordum.
Ama yemekten sonra kalkýp da (sýrasý gelmiþken söyle
yeyim, yemeðimi saat on iki ile bir arasýnda yiyorum.
Evle birlikte devredilen, yaþýný baþýný almýþ bir haným
olan kâhya kadýn, saat beþte de yiyebileceðimi bir türlü
anlayamamýþ ya da anlamak istememiþti) evet, yemek
ten kalkýp da böyle bir tembellik etmek niyetiyle merdi
venden çýkýp odaya girince, ne göreyim, fýrçalar, kömür
sepetleri arasýnda yere diz çökmüþ bir hizmetçi kýz, yarý
yanmýþ alevsiz közlerle uðraþýrken tozu dumana kat
mamýþ mý! Durumu görünce, hemen geri çekildim. Þap
kamý aldým, dört mil yürüdükten sonra, tam lapa lapa
kar yaðmaya baþlarken Heathcliff’in bahçe kapýsýna
vardým.
Bu çýplak tepede toprak donmuþ, taþ kesilmiþti. Ýlik
lerime iþleyen soðuktan tirtir titriyordum. Zinciri çöze
mediðim için kapýnýn üstünden atladým, iki yaný seyrek
bektaþiüzümleri ile kaplý taþ döþemeli yoldan koþarak
çýktým ve parmaklarým sýzlayýncaya, köpekler ulumaya
baþlayýncaya kadar, kapýyý açtýrmak için boþ yere çaldým.
Ýçimden, ‘Alçaklar,’ diye söylendim, ‘bir daðlýya yaký
þacak kabalýðýnýzla insanlar arasýndan hepten sürülüp
kovulmalýsýnýz siz. Ben hiç olmazsa böyle güpegündüz
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kapýlarýmý sürgülemem. Sanki umurumda! Gireceðim
iþte!’ Böylece kararýmý vererek, mandalý yakalayýp hýzla
çektim. Ambarýn yuvarlak penceresinden ekþi suratlý
Joseph’in baþý göründü.
“Ne istiyorsun?” diye haykýrdý. “Efendi aþaðýda,
aðýlda. Konuþmak istiyorsan samanlýða dolan.”
“Ýçeride kapýyý açacak kimse yok mu?” diye baðýr
dým.
“Hanýmdan baþ
ka kim
se yok, o da ge
ce yarýsýna
kadar kýyameti koparsanýz yine açmaz.”
“Niye, ona kim olduðumu söyleyemez misin ha,
Joseph?”
Joseph, “Ben mi? Yok, yok! Ben böyle þeylere burnu
mu sokmam,” diye homurdandý ve baþýný çekti.
Artýk tipi baþlamýþtý. Bir daha denemek için yeniden
tokmaða yapýþtýðým sýrada, evin arkasýnda, omzunda bir
týrpanla ceketsiz bir delikanlý göründü. Seslenerek arka
sýndan gelmemi söyledi. Bir çamaþýrlýktan ve içinde
kömürlükle bir tulumba ve güvercinlik bulunan taþ
döþeli bir avludan geçtikten sonra, sonunda, bir gün
önce kabul edildiðim o büyük, sýcak ve iç açýcý odaya gir
dik. Ocaðýn içinde gümbür gümbür yanan kömür, kesek
ve odunlar odayý ýsýtýp aydýnlatýyor, insana keyif veriyor
du. Yemekleri bol bir akþam sofrasýnýn yanýnda, o zama
na ka
dar far
kýna var
madýðým bi
ri
nin, evin hanýmýnýn
oturduðunu görerek sevindim. Selam verip bekledim.
Herhalde bir yer gösterecektir, diye düþünüyordum. San
dalyesinin arkasýna yaslanarak yüzüme baktý, ne bir
hareket yaptý, ne de bir þey söyledi.
“Ne kötü bir hava,” dedim, “korkarým uþaklarýnýzýn
umursamazlýðý yüzünden kapýnýz zarar gördü, Bayan
Heathcliff. Duyurmak için çok uðraþtým.”
Aðzýný bile açmadý. Gözlerimi ayýrmadan ona baký
yor
dum, o da ba
na; da
ha doð
ru
su, so
ðuk, kayýtsýz bir
tavýrla, insaný son derece rahatsýz edip sýkan bir biçimde
gözlerini üzerime dikmiþti.
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