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Bu kitabın birinci baskısı, 1990 yılında Une année amou-
reuse de Virginia Woolf (Virginia Woolf’un aşk dolu bir yılı) 
başlığıyla ve Christine Duhon adıyla basılmıştır. Bu ikinci bas-
kı, yazar tarafından baştan sona gözden geçirilmiştir.
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Leonard, Virginia’nın deliliğin pençesinde kıvranan, 
kırılgan yüzüne doğru eğilmişti: Karısının yüzüne doğru. 
Evlendiklerinden beri –tarihi ceketinin içine işlenmişti: 
10 Ağustos 1912– onun üzerine titremekten hiç vazgeç-
memişti. Seylan dilinde de yazılsa, Tamilcede veya okun-
ması korkusuyla şifreli dilde de olsa, Leonard karısının 
günlüğünde şu ana temayı yakalardı: “Virginia acı içinde. 
Çok kaygılı. Berbat bir gece.” 

Virginia acı çektiğinde, aklı başında olmadığında, o 
da onun karşısında çaresiz kalıyor, acı çekiyordu. Karısının 
bacaklarının kasıldığını, yüzünün buruştuğunu görüyor-
du. Çığlıklarını işitiyor, ara sıra tükürükler saçarak savur-
duğu küfürleri dinliyordu. Neydi Virginia’yı ele geçiren? 

Leonard, iblisleri kovan bir şeytan çıkarıcı gibi, Vir
ginia’nın nemli alnını ağır ama güçlü bir dokunuşla içten 
dışa, hafifçe okşuyordu. 

“Geçti, geçti,” diye mırıldandı.
“Uzun mu sürdü?”
Leonard, sirkeli suya batırılmış beyaz bezi şakakları-

na doğru bastırdı. 
“Çok güçlü bir baş ağrısıyla başladı.” 
“Geçti artık.”
“Evet geçti,” dedi Virginia gözlerini açarak.

1
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Yüzünü yüzüne yaklaştırmak için Leonard’ı krava-
tından tutup çekti. Dudaklarında bir gülümseme beliri-
yordu ama delilik izleri o kadar yavaş siliniyordu ki, ara 
sıra tekrar göze çarpıyordu. Gözlerine can gelmişti artık, 
Sesi daha gürdü ve daha az titrekti. Leonard’ın yanında 
yavaş yavaş kendine geliyordu. Eline koca bir bardak sı-
cak süt tutuşturup yatağa göndermekle yetinen doktor-
lar hastalığından bir şey anlamamışlardı. Süt bir placebo 
etkisi yaratıyordu belki sadece; ama Leonard’a onu bes-
lediği gibi, hiç de fena olmayan bir his yaşatıyordu. Karı-
sının acılar içindeki bedeni, okyanusların en karanlık, en 
derin yerinde kaybolmuş zihni onun için bir ıstıraptı 
belki ama aynı zamanda fiziksel aşk kadar güçlü bir bağ 
oluşturuyordu aralarında. 

Virginia’nın bedenine, aklına yeniden kavuştuğu, 
kendine geldiği çok yoğun bir andı. Uzun bir mücadele-
den sonra, bedeni ve aklı yeniden uzlaşma sağlıyordu. 

Uzun süren bir kâbustan uyanma hissiyle gazlı so-
bayı, yılların etkisiyle sararan kâğıdı, kontrplak raflar 
üzerindeki kitapları ve ona birden uyum içinde görün-
meye başlayan o mütevazı, ağırbaşlı odayı yeniden keş-
fediyordu, karanlıkların içinden geri döndüğünde hep 
böyle olurdu. Dışarısı da dinginleşmeye başlamıştı. Yata-
ğının çevresine yayılmış bir kâğıt tomarını fark etti. Pa-
nik içinde sordu Leonard’a:

“Okudun mu?”
“İznin olmadan asla okumadığımı iyi bilirsin.”
Virginia, krizlerinin esinlediği şiirlere bakmaktan 

kaçındı. Düşünceleri aklının içinde dönüp duruyor, dışa-
rı taşıyordu. Beynini sıkıştırıp duran kelimelerden fazla 
gelenlerin bir yere yönlendirilmeleri, zehirli kan gibi akı-
tılmaları gerekiyordu. Ortalığa saçılmış kâğıtları bir ham-
lede somyanın altına itti. Birbirine eklemlenmiş tüm o 
sözcükler, o gülsuyu birikintileri, rasgele mısralar onun 
eseri olmaya layık değildi. 
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Leonard pencereyi açtı. İlkbahar havası kararsız, me-
lankolik bir şeyler taşıyıp getiriyordu. Virginia iç geçirdi. 
Yaşadığı depresyonlar onu farklı varlıklar arasına sokmuş-
tu, uzun süre alıkonmuş, bir kaçırılma, bir bombardı-
man sonrası hayatta kalmış insanlara benziyordu. 

Biraz kayıtsız, biraz kibirli bakışları ona ciddi ama ay
nı zamanda da hain bir hava veriyordu. Havelock Ellis’i, 
Dante’yi, Berlioz’un otobiyografisini okumak, deniz ka-
buklarıyla çerçevelenmiş bir ayna yapmak istiyordu. İyi-
leşme belirtileri. 

Vita’nın üç gün içinde orada olacağı düşüncesi, ni-
hayet melankolisinden sıyrılmasını sağladı.
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Vita, Monk’s House’a limuzininin, eşsiz bir beceriy-
le kullandığı yepyeni bir gri Austin marka limuzinin di-
reksiyonunda geldi. Arabadan inmedi, içinden hızla fır-
ladı.Bu kez de, mavi sarı çizgili jarse bir elbise giymiş, 
geniş bir şapka takmış, siyah timsah derisi bir çanta al-
mıştı eline. 

Woolf’ların oda hizmetçisi Nelly –aynı zamanda aş-
çısı, bahçıvanı ya da servis elemanı da denilebilirdi çünkü 
yıllardan beri bu görevlerin hepsini birden üstlenmek-
teydi– mutfakta bir taburenin üzerine çökmüş Vita’yı 
bekliyordu. “Saygıdeğer” olarak tanımladığı bu kadın hak-
kında birkaç satıra rastlama umuduyla moda dergilerinin 
sayfalarını çeviriyordu: Vita SackvilleWest, Madam Har
old Nicolson, aristokrat şıklığı ve girişkenliğinin canlı 
timsali soylu hanımefendi. Vita, tek başına bir gösteriydi. 

Kollarında kocaman bir paket, göğsüne sıkıştırarak 
tuttuğu bir yığın şeyle giriş kapısını ayağıyla hafifçe itti.

“Aman Tanrım! O kucağınızdaki de ne madam?”
“Bir lavabo. Annem hediye etmişti bana. Virginia’nın 

hoşuna gideceğini sanıyorum.” 
Porselen lavabo o kadar ağırdı ki, Nelly ağırlığının 

altında iki büklüm olup giriş kapısının hemen yanına bı-
raktı. 

2
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“Lavabo fikri de nereden çıktı? Üstelik içi dolu mu 
ne?”

“İncir doldurdum.”
“İncir!”
Nelly sözcüğü, elindekinin meyve mi, sebze mi ol-

duğunu pek de bilmeden, yüzünde bir tiksinti ifadesiyle 
tekrarlamıştı. Vita ve Virginia’nın deli olduğu bu nadir 
şey, İngiltere’de tek bir serada üretiliyordu.

“Yine burada olmak ne güzel,” dedi Vita kendi çev-
resinde şöyle bir dönüp gül kokulu parfümünü etrafa 
saçarak... “Hanımefendiye geldiğimi haber verin.”

Virginia’nın haber verilmesine ihtiyacı yoktu. Teker-
leklerin çakıltaşları üzerindeki gıcırtılarını işitince koşup 
gelmediyse, bunun tek nedeni hesaplı davranmasıydı. Vi
ta’nın, salonda bir süre sabırsızlanması fikri hoşuna gidi-
yordu. Onu o kadar uzun zamandır bekliyordu ki... Şöy-
le bir göz attığı aynadan umutsuzluk veren bir görüntü 
yansıdı, giyim tarzını o kadar çağdışı buldu ki, ortalığa 
çıkmakta tereddüt etti. Deniz mavisi elbisesini üzerine 
geçirip kare uçlu postallarını giyerken, bu tür tasalara bir 
daha asla kapılmayacağına yemin etmişti oysa. Kötü gi-
yinmiş olmak, görüşmeyi iptal etmek için neden ola-
mazdı.

Değersizlik duygusunu kovalamak, dış görünüş kay-
gısının zafer kazanmasına izin vermemek diye tekrarladı 
durdu kendi kendine, bir yandan da bez gibi buruştur-
duğu önlüğünü saklıyordu. Vita’nın karşısındayken bu 
kaygılar ele geçiriyordu onu. Vita süslendiğinde öylesine 
gösterişli oluyordu ki! Onun beğenisini kazanma isteği 
her türlü tereddütü silip süpürüyor, Londra’da alışveriş 
yapmak için az da olsa zaman ayırmadığına hayıflanıyor-
du. Dostunun inci kolyeleri, büyük şapkaları, gümüş mak-
yaj gereçleriyle dolu seyahat çantası, ince kâğıtlara sarı-
larak saklanmış giysileri karşısında kaç kere arzuyla titre-
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mişti. Ne zenginlikti ama! Onun ise, tek peni harcama 
düşüncesi bile uykularını kaçırıyordu! Bu tür bir alışve-
rişi her zaman küçük düşürücü bulsa da, et ya da balık 
almak için mecburen para harcıyordu; ama gece boyu 
tartıp biçmeden bir elbise satın alması olanaksızdı. Son-
baharın dondurucu rüzgârlarını, basık gökyüzünü, fırtı-
na yüklü gökleri, kışları tüm Sussex’i esir alan doluyu ve 
karı, hafif yaz esintilerine tercih etmesi onun hatası mıy-
dı? Gülmek, eğlenmek, hareket etmek, yürümek yasak. 
Herkes cezalı. O zaten hep cezalıydı. Kaba kumaştan 
önlükler ve kötü hava onun yoldaşlarıydı. 

Biraz olsun kendine güven kazanma umuduyla ay-
nadaki görüntüsüne bir kez daha baktı ama nafile. Ahenk
le dalgalanan cümleler kurabiliyor, İngiliz dilinin en se-
vimsiz sözcüklerine melodi katmayı, fiillerle oynamayı, 
tekrarlara düşmemeyi, sözdizimini başarıyor ama kendi 
bedeni karşısında âciz kalıyordu. Muhtemelen yeterince 
bakmıyordu kendine. Büyük bir aynanın karşısında bir 
sandalye üzerinde saatlerce oturup çizgilerine aşina ol-
mayı, kendini beğenmeme duygusuyla uzlaşmayı başar-
ması gerekiyordu. 

Vita’ya kendi istediği görüntüyü sunamayacak ol-
maktan dolayı öfkeli halde, odasının kapısını çarparak 
kapattı. Kendini bir roman kahramanı gibi yaratama-
mak, kendi hakkında, Clarisse Dalloway hakkında yazdı-
ğı gibi yazamamak. “Tek yeteneği... Tabiri caizse, insanla-
rı tanımaktı.” Kalemi olmadan, sihirli değneğinden mah-
rum oluyordu. 

“Virginia?”
Üç inciri çoktan mideye indirmiş olan Vita yerinde 

duramıyordu, ellerini ağzının iki kenarına koymuş ona 
sesleniyordu.

Virginia son dört basamağın başında duraksadı.
“İn aşağı. Durma orada öyle!”
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