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John ve benim gibi tamamen sıradan insanların yaz 
aylarını geçirmek üzere tarihî bir köşk kiralamaları çok 
nadir rastlanan bir durumdur.

Kolonyal bir malikâne, atalardan kalma bir mülk, 
belki de perili bir köşk ve romantik mutluluğun zirvesi... 
Ama bu, kaderden çok fazla şey beklemek olurdu.

Yine de bu evde bir tuhaflık olduğunu gururla söy-
leyebilirim.

Yoksa neden bu kadar ucuza kiralansın? Ve neden o 
kadar uzun süre boş kalsın?

John bana gülüyor tabii ki, ama evlilikte böyle şey-
ler olur.

John aşırı nesnel bir insandır. İnanca tahammülü 
yoktur, batıl inançtan aşırı korkar ve hissedilmeyen, gö-
rülmeyen ve rakamlarla ifade edilmeyen şeyler hakkında 
yapılan her türlü konuşmayla açıkça alay eder.

John bir hekim ve bu BELKİ (tabii ki bunu hayatta 
hiç kimseye söyleyemem, ama nasılsa burada yazdıkla-
rım asla yayımlanmayacak ve yazmak da ruhuma iyi ge-
liyor) – BELKİ daha çabuk iyileşmeme nedenlerimden 
biri.

Anlıyor musunuz, hasta olduğuma inanmıyor!
Peki ne yapabilirim?

SARI DUVAR KÂĞIDI
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Eğer saygın bir doktor, hele ki insanın kendi kocası, 
arkadaşlarınızı ve akrabalarınızı, geçici asabi depresyon, 
hafif histeri eğilimi dışında gerçekten hiçbir sorununuz 
olmadığına ikna etmişse elden ne gelir ki?

Erkek kardeşim de doktor, o da saygın bir doktor ve 
o da aynı şeyi söylüyor.

Dolayısıyla fosfat ya da fosfit, her ne ise, ondan alı-
yorum ve çeşitli takviyeler içiyorum ve yürüyüşlere çıkı-
yorum ve temiz hava alıyorum ve egzersiz yapıyorum ve 
iyileşene kadar “çalışmam” kesinlikle yasak.

Şahsen, onların fikirlerine katılmıyorum.
Şahsen, zevk alarak yapılan bir işin, heyecan ve de-

ğişiklikle beraber bana iyi geleceğine inanıyorum.
Ama elden ne gelir ki?
Bir süre onlara rağmen yazdım, ama bu beni GER-

ÇEKTEN oldukça yoruyor; kimseye çaktırmadan yazmak 
zorundayım yoksa çok sert tepkiyle karşılaşabiliyorum.

Arada sırada benim durumumda daha az tepki gör-
menin ve daha çok topluma karışmanın ve daha fazla 
heyecan yaşamanın nasıl olacağını hayal ediyorum, ama 
John yapabileceğim en kötü şeyin durumum hakkında 
düşünmek olduğunu söylüyor ve itiraf etmeliyim ki her 
defasında kendimi kötü hissediyorum. 

Neyse bunu bırakayım ve ev hakkında konuşayım.
Şahane bir yer! Etrafında başka hiç ev yok, yolun 

bir hayli gerisinde, köyün beş kilometre kadar uzağında. 
Burası çitleri ve duvarları ve kilitli kapıları ve bahçıvan-
lar ve çalışanlar için yapılmış ufak tefek evleriyle bana 
romanlarda okuduğumuz İngiliz malikânelerini hatırla-
tıyor.

NEFİS bir bahçesi var! Hayatımda böyle bir bahçe 
görmedim – geniş ve gölgeli, her yerde bordürlü yollar, 
yol boylarında altında oturma yerleri olan asma çardak-
ları var.
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Eskiden seralar da varmış ancak şu anda hepsinin 
camları kırılmış.

Sanırım bazı hukuki sorunlar var, vârisler ve müşte-
rek vârislerle ilgili bir şeyler; her neyse mekân yıllardır 
boş.

Korkarım bu ruhuma kötü geliyor ama umurumda 
değil, bu evde bir tuhaflık var bunu hissediyorum.

Hatta mehtaplı bir gecede bunu John’a da söyle-
dim, ama o hissettiğim şeyin CEREYAN olduğunu söy-
ledi ve pencereyi kapadı.

Bazen John’a anlamsızca kızıyorum. Ben asla bu ka-
dar hassas biri değildim. Sanırım bu, malum nevroz du-
rumundan ileri geliyor.

Ama John eğer böyle hissedersem, özdenetimimi 
koruyamayacağımı söylüyor; ben de –en azından onun 
önünde– kendimi denetlemek için büyük çaba harcıyo-
rum ve bu da beni çok yoruyor. 

Yatak odamızı hiç sevmiyorum. Alt katta, verandaya 
açılan ve penceresi güllerle kaplı ve çok hoş eski moda 
perdelerin asılı olduğu odayı istedim! Ama John bunu 
tınmadı bile.

O odanın sadece bir penceresi olduğunu ve iki ya-
tak için yer olmadığını ve kendisinin kalabileceği bitişik 
bir oda da olmadığını söyledi. 

John bana karşı çok özenli ve müşfik, özel talimatlar 
olmadan kendi başıma hareket etmeme neredeyse hiç 
izin vermiyor.

Günün her saatinde yapmam gereken belli şeyler 
var; hepsini benim için planlıyor ve ben bunun kıymeti-
ni yeterince bilmediğim için kendimi nankör hissediyo-
rum.

Buraya sadece benim için geldiğimizi, iyice dinlen-
mem ve bol bol temiz hava almam gerektiğini söyledi. 
“Yapacağın egzersizler gücüne bağlı hayatım,” dedi, “yi-
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yeceğin yemek de iştahına bağlı; ama havayı daima te-
neffüs edebilirsin.” Bu durumda biz de üst kattaki çocuk 
odasına yerleştik. 

Burası büyük, havadar bir oda, neredeyse üst katın 
tamamını kaplıyor, pencereleri her yöne bakıyor, bol 
hava ve güneş alıyor. Sanırım burası önce çocuk odasıy-
mış, sonradan oyun odası ve spor salonu olmuş; çünkü 
pencerelerde küçük çocuklar için parmaklık var ve du-
varlarda halkalar ve birtakım kancalar asılı. 

Boya ve duvar kâğıdından burasının bir erkek oku-
lundan kaldığı anlaşılıyor. Yatağımın başucu tarafında, 
elimin erişebildiği yerlerde duvar kâğıdı yol yol soyul-
muş, yatağın tam karşısındaki duvarda da büyük bir 
alan yırtılmış. Hayatımda daha çirkin bir duvar kâğıdı 
görmedim.

Hani şu sanata karşı her türlü günahı işleyen, gide-
rek genişleyen gösterişli motiflerden biri.

Desenleri takip etmeye çalışırken gözü şaşırtacak 
kadar solgun, bir işle meşgulken insanın sinirlerini bo-
zup çalışmasını engelleyecek kadar göze çarpan bir du-
var kâğıdı. Aksak, belirsiz kıvrımları yakın mesafeden 
izlediğiniz zaman, hiç olmayacak açılarda yitip giderek, 
hiç görülmemiş tezatlarda kendilerini yok ederek aniden 
intihara kalkıştıklarını görüyorsunuz.

Renk gayet itici, neredeyse mide bulandırıcı; odayı 
dolaşan güneş ışığından tuhaf bir şekilde solmuş, ne idiği 
belirsiz kirli bir sarı. 

Yer yer mat ve çirkin bir turuncu, yer yer iç bayıltıcı 
kükürt sarısı tonları.

Hiç şüphesiz çocuklar bu kâğıttan nefret ediyordu. 
Eğer bu odada uzun kalmam gerekseydi ben de nefret 
ederdim. 

John geldi, defteri kaldırmalıyım, tek kelime bile 
yazmamdan nefret ediyor.
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İki haftadır buradayız ve geldiğimiz ilk günden son-
ra bir daha yazma arzusu duymamıştım.

Şu anda, üst kattaki bu iğrenç çocuk odasında pen-
cerenin önünde oturuyorum ve canımın istediği kadar 
yazmamı engelleyecek hiçbir şey yok, gücümü toplamak 
dışında.

John bütün gün dışarıda, hatta ağır vakalar olduğun-
da akşamları da gelmiyor.

Benim durumum ağır olmadığı için mutluyum!
Ama bu sinir bozuklukları çok can sıkıcı oluyor.
John benim gerçekten ne kadar acı çektiğimi bilmi-

yor. Acı çekmek için hiçbir NEDEN olmadığını biliyor 
ve bu ona yetiyor.

Elbette sadece sinir bozukluğu söz konusu. Bu üze-
rimde öyle bir ağırlık yapıyor ki hiçbir işimi yapamıyo-
rum. 

John’a destek olmayı, onu rahat ettirmeyi ve ona 
huzur vermeyi öyle isterdim ki; oysa şimdiden onun için 
bir yük oldum!

En basit şeyler –giyinmek, misafir ağırlamak ve orta-
lığı düzeltmek– için nasıl bir güç sarf ettiğime hiç kimse 
inanmaz.

Mary’nin bebeğe çok iyi bakması büyük şans. Yav-
rum benim!

Ben hâlâ onunla birlikte OLAMIYORUM, bu sinir-
lerimi bozuyor.

Sanırım John hayatında hiç sinirli olmamış. Şu du-
var kâğıdı konusunda bana çok gülüyor!

İlk başta odanın duvar kâğıdını değiştirmeyi düşün-
dü, ama sonra duvar kâğıdının olduğu gibi kalmasının 
benim için daha iyi olacağını; bir sinir hastası için bu tür 
kaprislere boyun eğmekten daha kötü bir şey olmadığını 
söyledi.

Duvar kâğıdı değiştikten sonra, sıra hantal karyolaya 
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ve demir parmaklıklı pencerelere ve ardından merdiven-
lerin başındaki kapıya ve diğerlerine gelecek dedi.

“Biliyorsun burası sana iyi geliyor,” dedi. “Açıkçası 
hayatım, sadece üç aylığına kiraladığımız evi yeni baştan 
döşemeyi de düşünmüyorum.”

“O zaman izin ver alt kata geçelim,” dedim, “orada 
çok güzel odalar var.” 

Bunun üzerine beni kollarına alarak benim küçük 
şapşalım diye seslendi ve eğer istersem bodrum katına 
kadar ineceğini ve üstüne üstlük orayı badana bile ettire-
ceğini söyledi.

Ne var ki yataklar, pencereler ve diğer şeyler konu-
sunda haklı.

Burası tam da ihtiyacı olan birinin isteyeceği gibi 
havadar ve rahat bir oda ve tabii ki bir kapris uğruna 
onun rahatını kaçıracak kadar aptal olmayacağım.

Büyük odadan gerçekten hoşlanmaya başladım ama 
şu iğrenç duvar kâğıdı yok mu.

Bir pencereden bahçeyi görebiliyorum, şu gizemli 
gölgelikli kameriyeleri, modası geçmiş darmadağınık çi-
çek tarhlarını ve çalıları ve yamru yumru ağaçları.

Diğer pencereden nefis bir koy manzarası ve eve ait 
küçük iskeleyi görüyorum. Evden bu iskeleye inen gü-
zel, gölgeli bir patika var. Bu yollarda ve çardaklarda yü-
rüyen insanlar gördüğümü hayal ediyorum, ama John 
asla hayal kurmamam konusunda beni uyarmıştı. John, 
bendeki hayal gücü ve hikâye uydurma alışkanlığının, 
benim gibi sinirleri zayıf birini kesinlikle heyecanlı ha-
yallere sürükleyeceğini ve irademi ve sağduyumu bu eği-
limi denetlemek için kullanmam gerektiğini söylüyor. 
Ben de deniyorum.

Zaman zaman keşke sadece biraz yazabilecek kadar 
iyi olsaydım diye düşünüyorum; yazmak düşüncelerin 
basıncını azaltır ve beni rahatlatırdı.
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Ama yazmaya kalkıştığımda bir hayli yoruluyorum.
Yaptığım iş konusunda hiçbir tavsiye alamamak ve 

bu işi hiç kimseyle paylaşamamak o kadar üzücü ki. 
John, gerçekten iyileştiğimde Kuzen Henry ve Julia’yı 
uzun süre kalmaları için davet edeceğimizi söylüyor; 
ama bu hareketli insanların şimdi yanıma gelmesine izin 
vermektense yastık kılıfımı havai fişeklerle doldurmayı 
tercih edeceğini söylüyor.

Keşke daha hızlı iyileşebilsem.
Ama bunu düşünmemeliyim. Bu duvar kâğıdı bana, 

sanki üzerimde ne kadar korkunç bir etkisi olduğunu Bİ-
LİYORMUŞ gibi geliyor!

Desenin kırık bir boyun gibi uzandığı yerlerde sü-
rekli tekrarlanan bir leke var ve iki patlak göz, baş aşağı 
size bakıyor.

Küstahlığı ve sonsuzluğu beni gerçekten sinirlendi-
riyor. Yukarıya aşağıya ve yanlara doğru yavaş yavaş sürü-
nüyorlar ve bu tuhaf, açılıp kapanmayan gözler her yer-
deler. Duvar kâğıdının ek yerinde tam üst üste gelmeyen 
bir nokta var, orada gözler çizgi boyunca biri diğerinden 
biraz daha yüksekte olmak üzere aşağı yukarı doğru gi-
dip geliyorlar.

Şimdiye kadar cansız bir nesnede hiç bu kadar güç-
lü bir ifadeye rastlamamıştım, kaldı ki cansız nesnelerin 
ne kadar ifadeleri olduğunu hepimiz biliriz! Çocukken 
gözlerim açık uzanır, boş duvarlar ve sıradan mobilyalar-
dan, birçok çocuğun oyuncak dükkânında alabileceğin-
den daha fazla zevk alır ve korkuya kapılırdım.

Hatırlıyorum, büyük, eski yazı masamızın kulpları 
nasıl da tatlı tatlı göz kırpardı; bir de hep sağlam bir dost 
gibi duran bir sandalye vardı. 

Diğer şeyler gözüme çok acımasız göründüğünde 
her zaman o sandalyeye çıkıp güvende olabileceğimi his-
sederdim.
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