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JANE AUSTEN, 1775’te İngiltere’de, Steventon’ın Hampshire kasaba-
sında doğdu. Reading’deki Manastır Okulu’na gönderilen Jane, daha 
sonra eğitimini evde sürdürdü. Günün toplumsal ve siyasal olaylarından 
uzak, sıradan bir yaşam sürdü. Romanlarında işlediği yerler, karakterler 
ve konular, çevresindeki küçük toprak sahipleri ve taşralı din adamla-
rına özgü, köyden, komşulardan, taşra yaşamından oluşan bu dünyadan 
alınmaydı. Austen’ın ilk romanı Sağduyu ve Duyarlık 1811’de yayımlan-
dı. Bunu 1813’te Aşk ve Gurur, 1814’te Mansfield Park, 1815’te Emma, 
ölümünden sonra 1817’de Northanger Manastırı izledi. Austen, 1817’de 
sağlığı iyice bozulduğu için son yapıtı Sanditon’u yarım bırakmak zorun-
da kaldı. 18 Temmuz 1817’de öldü ve Winchester Katedrali mezarlığına 
gömüldü.

NİHAL YEĞİNOBALI, 1927’de Manisa’da doğdu. Arnavutköy Ameri-
kan Kız Koleji’ni bitirdikten sonra New York Eyalet Üniversitesi’nde 
edebiyat öğrenimi gördü. Genç Kızlar adlı ilk romanını, Vincent Ewing 
adını verdiği sözde Amerikalı bir yazarın imzasıyla yayımladı. Bu kitap bir 
çeviri roman kandırmacasıyla yıllarca yeni basımlar yaptı. Ardından Sitem, 
Mazi Kalbimde Bir Yaradır, Belki Defne, Gazel adlı romanları ve Cumhuriyet 
Çocuğu adlı anı kitabını yayımladı. Yeğinobalı, çok sayıda yazarın klasik ve 
çağdaş yapıtlarını dilimize kazandırdı. 
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Birinci bölüm

Emma Woodhouse, gü zel, ze ki, var lık lı bir kız dı. Ra
  hat bir evi, iyim ser bir ya ra dı lı şı var dı. Böy le ce, dün ya nın 
en bü yük ni met le ri ne sa hip sa yı lır dı; öm rü nün şu ilk yir
mi yı lın da pek az sı kın tı, üzün tü çek miş ti. 

Sağ lık lı, yu mu şak huy lu bir ba ba nın iki kı zı nın kü
çü ğüy dü. Ab la sı nın ev len me si üze ri ne, pek genç yaş ta 
evin ha nı mı olup çık mış tı. Kü çük yaş ta yi tir di ği an ne si
nin şef ka ti ni an cak ha yal me yal anım sı yor du. Gel ge le lim 
son de re ce ku sur suz bir ka dın olan mü reb bi ye si, şef kat 
ba kı mın dan ger çek bir ana yı ona pek arat ma mış tı. 

Mü reb bi ye Miss Tay lor, Wood hou se ai le si ne gi re li 
tam on al tı yıl olu yor du. Ar tık mü reb bi ye den çok, bir 
dost olup çık mış tı. Evin kız la rı nın iki si ni de pek se ver di. 
Em ma’ya da ha düş kün dü. Em ma ile Miss Tay lor ara sın
da ki ya kın lık bir kar deş ya kın lı ğıy dı. Em ma da ha ço cuk
ken bi le Miss Tay lor’ın yu mu şak hu yu, ona çok bas kı 
yap ma sı na en gel ol muş tu. Em ma’nın mü reb bi ye is te ye
cek ça ğı geç me sin den son ray sa, ta ma men bir bi ri ne çok 
bağ lı iki ar ka daş ola rak kal mış lar dı. Em ma, Miss Tay
lor’ın gö rüş le ri ne son de re ce de ğer ve rir, ge ne de ken di 
bil di ği ni ya par dı. 

As lın da Em ma’nın ku sur la rı, ge rek ti ğin den çok, ken
di ba şı na buy ruk olu şu ve ken di ni bi raz faz la ca be ğen
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me siy di. Bu ku sur lar, ya şan tı sın da ki sa yı sız zevk le rin ka
tık sız lı ğı nı teh li ke ye atı yor du. Gel ge le lim şu sı ra da genç 
kız bu teh li ke le rin hiç ayır dın da de ğil di ki, kork mak ya 
da du ru mun da bir ku sur bul mak hiç mi hiç ak lın dan 
geç mi yor du. 

Bu ara da, üzün tü lü bir şey ol du. Ama bu, tat lı bir 
üzün tüy dü. Em ma’nın iç hu zu ru nu ka çı ra cak tür den bir 
olay da de ğil di: Miss Tay lor ev len di. Em ma acı yı ilk ola
rak Miss Tay lor’ı yi tir mek yo luy la tat tı. Bu çok sev gi li 
dos tu nun ev len di ği gün Em ma’nın yü zün de ilk ola rak 
yas lı bir ifa de gö rül dü: Nikâh tö re ni bi tip ge lin ve çağ rı
lı lar ev le ri ne gi din ce, Em ma’y la ba ba sı yal nız baş la rı na 
kal dı lar ve bir üçün cü ki şi nin ar tık hiç bir za man ge lip 
on la ra ne şe ver me ye ce ği ni bi le bi le öğle ye me ği ne otur
du lar. Ye mek ten son ra Mr. Wood hou se, her za man ki gi bi 
ar ka sı na yas la na rak uyuk la ma ya ko yu lun ca, Em ma için 
de otu rup ya şa mın da ki ek sik li ği ka ra ka ra dü şün mek dı
şın da ya pa cak bir şey kal ma dı. 

Bu ev li lik, ar ka da şı nı her yön den mut lu kı la ca ğa 
ben zi yor du. Miss Tay lor’ın ev len di ği adam, ya ni Mr. Wes
ton bu lun maz de re ce de iyi ka rak ter li, var lık lı ve çok se
vim li, ter bi ye li bir er kek ti; ya şı da uy gun du. Em ma, Miss 
Tay lor’ın bu adam la ev len me si ni çok is te miş, ara la rın da
ki ba ğı per çin le me ye ça lış mış tı. Şim di bu ko nu da pek 
bü yük gö nül lü dav ran dı ğı nı, ken di ra ha tın dan çok, ar ka
da şı nın mut lu lu ğu için çır pın dı ğı nı dü şü ne rek avun ma ya 
ça lı şı yor du ama bu, pek ko lay bir iş de ğil di. Miss Tay
lor’ın ek sik li ği gü nün her saa tin de ken di ni du yu ru yor du. 
Es ki gün ler Em ma’nın ak lın dan çık mı yor du: on al tı yıl lık 
sev gi ve iyi lik do lu anı lar. Beş ya şın dan be ri Miss Tay lor 
onun la oy na mış, ona ders ver miş ti. Öm rü nü Em ma’yı 
hoş tu tup gü zel va kit ge çirt me ye, has ta lık la rı na ba kıp 
iyi leş tir me ye ada mış tı. Em ma’nın mü reb bi ye si ne kar şı 
bü yük bir gö nül bor cu var dı. He le şu son ye di yı lın anı
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la rı da ha da tat lı, da ha can dan dı. Çün kü Em ma’nın ab la
sı Isa bel la ev len dik ten son ra, mü reb bi ye ile kız baş ba şa 
ka lın ca, çok geç me den eşit olu ver miş ler, ara la rın da ki bü
tün çe kin ce yi, res mi ye ti kal dır mış lar dı. Miss Tay lor, Em
ma için az bu lu nur bir ar ka daş ol muş tu; ze ki, bil gi li, be
ce rik li, se ve cen ve tat lı dil li ol du ğu ka dar, evin ve ai le 
bi rey le ri nin bü tün gi di şa tı nı bi len, bü tün ev de ki le ri, he le 
Em ma’yı pek çok se ven bir ar ka daş. Öy le bir dost ki, 
Em ma ona ak lı na ge le ni, ak lı na gel di ği an da söy le ye bi lir
di ve Miss Tay lor on da hiç bir ku sur bu la maz dı. 

Böy le bi ri nin ek sik li ği ne in san na sıl da ya nır? Ger çi 
Miss Tay lor’ın ye ni evi on lar dan an cak beş yüz met re 
uzak tay dı. Bu uzak lık ta otu ran bir Mrs. Wes ton ile ay nı 
evin için de otu ran bir Miss Tay lor ara sın da çok fark ol
du ğu nu Em ma bi li yor du. Do ğa nın ver di ği ve ai le si nin 
sağ la dı ğı tüm üs tün lük le re kar şın, Em ma şu an da ruh ve 
ka fa yö nün den bir yal nız lık teh li ke siy le kar şı kar şı yay dı. 
Çün kü ba ba sı nı çok sev di ği hal de hiç bir za man bir ar ka
daş ola rak gö re mez di. Mr. Wood hou se ile ne cid di ne de 
su dan bir bi çim de ar ka daş lık edip çe ne çal ma sı na ola
nak vardı. 

Ba ba ile kız ara sın da ki ku şak far kı nın do ğur du ğu ay
rım lar (ki Mr. Wood hou se üs te lik bir hay li de geç ev len
miş ti) ba ba nın sağ lık du ru mu ve özel ya şan tı sı yü zün
den büs bü tün be lir gin leş miş gi biy di. Es ki den be ri ne 
ka fa ca ne de be den ce ça lışan, ha re ket siz bir ömür sü re
ge len Mr. Wood hou se, as lın da ya şın dan çok da ha ih ti yar 
bir adam dı. Ger çi ar ka daş can lı sı olu şu, iyi yü re ği ve ki
bar lı ğı sayesinde her kes çe çok se vi lir di, ama in sa nı oya
la ya cak baş ka ca hiç bir yö nü yok tu. 

Em ma’nın ab la sı da, ev le nin ce pek uza ğa git miş sa
yıl maz dı. On lar dan an cak yir mi yirmi beş ki lo met re 
uzak ta olan Lond ra’da otu ru yor du. Ge ne de, ne ol sa Em
 ma’nın gün de lik ar ka daş ge rek si ni mi ni gi de re cek du rum



12

da de ğil di. De mek ki, genç kız ay lar ca yal nız lık çe ke rek 
Noel’in gel me si ni bek le ye cek ti. An cak o za man Isa bel la 
ile ko ca sı ve ço cuk la rı Hart field Ko na ğı’na uzun ca bir zi
ya ret ya pa rak ko nak ta ki le rin yal nız lı ğı nı gi de re cek ler di. 

Ger çi Hart field ge niş fi dan lık la rı ve çim lik le riy le 
baş lı ba şı na bir ma likâney di, kö yün de dı şın day dı ama 
ge ne de High bury ka sa ba sı nın bir par ça sı sa yı lır dı. High
bury he men he men bir kent de ni le cek ka dar bü yük bir 
ka sa bay dı. Bu ra da otu ran la rın ara sın da Em ma’nın aya rı 
kız lar yok tu. Wood hou se ai le si ka sa ba nın en ile ri ge len 
ai le le rin den di. Her kes on la ra say gı gös te rir di. Bir çok 
dost la rı var dı, çün kü ba ba sı her ke si hoş tu tan bir adam
dı, ama Miss Tay lor’ın ye ri ni tu ta cak kim se cik ler yok tu. 
Evet, ha zin bir de ği şik lik ti bu! Em ma dü şün dük çe ta sa
la nıp ak lı na ol ma ya cak şey ler ge tir mek ten ken di ni ala
mı yor du. Ne var ki bi raz son ra ba ba sı uyan dı ğı za man, 
is ter is te mez ta sa sı nı sak la mak zo run da kal dı. Ba ba sı nın 
ruh sal yön den des te ğe ih ti ya cı var dı. Si nir le ri za yıf ol du
ğu için ça bu cak üzün tü ye ka pı lı ve rir di. İn san la rı se ver, 
çev re sin de her gün gör me ye alı şık ol duk la rın dan ay rıl
ma ya da ya na maz, her tür lü de ği şik lik ten nef ret eder di. 
Bu nun ya nı sı ra, her za man kök lü de ği şik lik ler ge tir di ği 
için ev len me ko nu su özel lik le ca nı nı sı kar dı. Ara dan ye di 
yıl geç ti ği hal de Mr. Wood hou se, da ha bü yük kı zı nın ev
len me si ne ken di ni alış tır mış de ğil di. Ger çi kız ta ma men 
se ve rek, çok iyi bi riy le ev len miş ti, ge ne de Mr. Wood
hou se on dan ay rıl mak zo run da kal mış tı. Baş ka la rı nın 
ken disin den baş ka tür lü dü şü nüp his se de bi le cek le ri ni 
ak lı hiç al maz dı. Bu yüz den de şim di bu ev li li ğin ken di
le ri ka dar Miss Tay lor’ı da üz dü ğü ne, öm rü nün so nu na 
ka dar Hartfield’de kal sa, ken di le ri ka dar Miss Tay lor’ın 
da da ha mut lu ola ca ğı na ina nı yor du. Onun bu tür dü
şün ce le ri ni da ğıt mak için Em ma bü tün gün elin den gel
di ğin ce şen şak rak gül dü, söy le di. Ama çay saa ti gel di ği 
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za man ba ba sı nın, ge ne tıp kı öğ leüze ri sof ra ba şın da söy
le miş ol du ğu söz le ri yi ne le me si ni ön le ye me di: 

“Za val lı Miss Tay lor! Şu an da şu ra cık ta ola bil sey di! 
Mr. Wes ton’ın onun la ev len me yi ak lı na koy ma sı ne ka
dar ak si lik ol du.” 

“Ben hiç de böy le dü şün mü yo rum, ba ba cı ğım. Hak
sız ol du ğu nu sen de bal gi bi bi lir sin ya! Mr. Wes ton ge
çim li, ki bar, ola ğa nüs tü bir adam. Miss Tay lor gi bi bir 
ka dın la ev len mek hak kıy dı. Miss Tay lor’ın da öm rü nü 
bi zim ça tı mız al tın da ge çi rip be nim kap ris le rim le uğ ra
şa ca ğı nı um maz dın ya! Ev le nip ken di evi ni bil me yi o da 
is ter di, el bet.” 

“Ken di evi ne de mek? İn sa nın il le ken di evi ni bil me
si ne den şart ol sun, san ki? Bu ev on la rın evin den üç kat 
bü yük. Sen de hiç kap ris li fi lan de ğil sin, ev la dım.” 

“Na sıl ol sa biz dur ma dan on la ra gi de ce ğiz, on lar da 
hep bi ze ge le cek ler. Her za man bir lik te ola ca ğız. On la ra 
ilk bi zim git me miz ge rek. Hiç ge cik me den gi dip ye ni ev
li le ri kut la ma lı yız.” 

“Ah, ev la dım, ben na sıl gi de rim on ca yo lu? Ran dalls 
Köş kü öy le uzak ki! Yo lun ya rı sı nı bi le yü rü ye mem 
ben.” 

“Yok, ba ba cı ğım, yü rü me yi ne re den çı kar dın? Fay
ton la gi de riz el bet!” 

“Fay ton mu? Ama, Ja mes bu ka dar cık yol için at la rı 
koş mak is te mez ki! Hem son ra biz içe ri dey ken za val lı 
at lar ne ya pa cak?” 

“El bet te ki Mr. Weston’ın ahı rın da din le ne cek ler, ba
   ba cı ğım. Bun la rın hep si ni ko nu şup ka rar laş tır dık. Da  ha 
dün ge ce Mr. Wes ton’la uzun uzun ko nuş tuk. James’e 
ge lin ce; inan ba na, Ran dalls Köş kü’ne git mek ona hiç bir 
za man yük sa yıl maz, çün kü kı zı ora da hiz met çi lik edi
yor. Ben bi zi Ran dalls’tan baş ka bir ye re gö tür mek is te
me ye cek di ye kay gı da yım, as lın da. Bu da se nin işin, ba
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ba cı ğım. Çün kü Ja mes’in kı zı Han nah’ya bu gü zel ye ri 
bu lan sen sin. Sen öne rin ce ye ka dar Han nah’yı kim se dü
şün me miş ti. Ja mes sa na öy le dua cı ki!” 

“Han nah ak lı ma gel di ği için ben de mut lu yum. Bir 
kez, za val lı Ja mes’i hoş nut et mek be ni se vin di rir. İkin ci
si, Han nah’nın çok iyi hiz met gö re ce ğin den emi nim, 
çün kü çok ter bi ye li, tat lı dil li bir kız. Çok be ğe ni yo rum. 
Her gör dü ğüm yer de, pek ki bar, pek se vim li bir şe kil de 
diz kı rıp se lam ve rir, ha tı rı mı so rar. Bu oda ya, se nin di kiş 
na kış la rı na yar dım et mek için gel di ği za man dik ka ti mi 
çek miş ti: Ka pı tok mak la rı nı her za man doğ ru ya na çe vi
ri yor, ka pı la rı çarp ma dan, usul ca cık ka pa tı yor. Çok işe 
ya ra ya ca ğın dan hiç kuş kum yok. Hem son ra, bu ev den 
alı şık ol du ğu bi ri siy le bir ara da bu lun mak, za val lı Miss 
Tay lor için de avu tu cu bir şey olur. Ja mes, kı zı nı gör mek 
için Ran dalls’a git ti ği za man lar Miss Tay lor on dan bi zi 
so rup öğ re nir. Ja mes de ona biz den ha ber gö tü rür.” 

Em ma bu iyim ser dü şün ce le rin akı şı nı hız lan dır
mak için elin den ge le ni yap tı. Ak şam ye me ğin den ön ce 
bi raz da tav la oy na mak yo luy la ba ba sı nı ada ma kıl lı avu
ta bi le ce ği ni, ta sa lı ko nu la ra do ku nul ma dan uy ku saa ti
nin ge lip ça ta ca ğı nı umu yor du. Bu nun için tav la seh pa
sı nı çı ka rıp kur duy sa da, tam o sı ra da ge len bir zi ya ret çi 
oyun oy na ma ya ge rek bı rak ma dı. 

Mr. Knight ley, otuz ye di o tuz se kiz yaş la rın da, çok 
akıl lı ve ak lı ba şın da bir adam dı. Yal nız ca çok es ki, çok 
can dan bir ai le dos tu ol mak la kal mı yor, Isa bel la’nın ko
ca sı nın ağa be yi ol du ğu için ak ra ba da sa yı lı yor du. High
bury ka sa ba sı nın bir bu çuk ki lo met re ka dar dı şın da ki 
ma likâne sin de otu ru yor du. Hart fi eld Ko na ğı’na sık sık 
uğ rar ve ge li şi her se fe rin de ev hal kı nı se vin di rir di. He le 
bu ge li şi Em ma ile ba ba sı nı büs bü tün se vin dir di, çün kü 
Mr. Knight ley, Lond ra’da ki ak ra ba la rı nın ya nın dan ge li
yor du. Lond ra’da bir kaç gün kal mış ve dö nüş te ken di 
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evi ne uğ ra dık tan son ra, Brunswick Mey da nı’n da ki ak ra
ba la rı nın iyi ol duk la rı nı ha ber ver mek ama cıy la Hart
field’e gel miş ti. 

Ge li şi çok iyi bir rast lan tı ol du ve Mr. Wood hou se’u 
bir hay li oya la dı. Mr. Knight ley ne şe li, açıksözlü bir er
kek ol du ğu için Mr. Wood hou se’u da ne şe len dir di ve 
“za val lı Isa bel la” ile ço cuk la rı üs tü ne sor du ğu bü tün so
ru la ra iç ra hat la tı cı ya nıt lar ver di. Ya nıt fas lı bit tik ten 
son ra Mr. Wood hou se te şek kü re geç ti: 

“Çok na zik si niz, Mr. Knight ley, bu geç saat te ge lip 
bi zi gör mek zah me ti ne kat lan dı nız. Si zin ev den bu ra ya 
yü rü mek kim bi lir na sıl yor muş tur si zi.” 

“Hiç de ğil, be ye fen di. Pek gü zel bir ge ce, ay ışı ğı da 
var. Ha va çok ılık. Öy le si ne ki, si zin şu ko ca man ate şi ni
zin ba şın dan bi raz uzak laş mak ge re ği ni du yu yo rum.” 

“A ma, ne de ol sa ha va ru tu bet li, yol lar ça mur lu dur. 
Uma rım so ğuk fa lan al ma mış sı nız dır.” 

“Ça mur mu de di niz? Şu ayak ka bı la rı ma ba kın lüt
fen. Toz bi le yok.” 

“Şa şı la cak şey, çün kü bi zim bu ra la ra çok yağ mur 
yağ dı. Kah val tı sı ra sın da ya rım saat bo yun ca öy le bir in
dir di ki nikâhı ge cik tir sin ler di ye ıs rar bi le et tim.” 

“Ha sa hi, siz le ri kut la ya ma dım da ha. İki ni zin de bu 
işe bir ba kı ma na sıl üzül dü ğü nü zü bil di ğim için he men 
bu ko nu yu aç mak is te me dim. Ama her şey yo lun da git ti 
ya, uma rım? Na sıl ol du nikâh? En çok kim ağ la dı?” 

“Ah, za val lı Miss Tay lor! Çok iç ler acı sı şey bu.” 
“İ zin ve rir se niz za val lı Mr. ve Miss Wood hou se di ye

yim, ama za val lı Miss Tay lor de me ye doğ ru su di lim var
mı yor. Em macı ğım, bi lir sin se ni çok se ver ve be ğe ni rim, 
ge ne de, ev le nip ba ğım sız ol mak, evi ni bil mek baş ka şey
dir. Hem son ra iki ki şi nin su yu na git me ye alış tık tan son
ra, tek ki şi nin su yu na git mek da ha ko lay ol sa ge rek.” 

Em ma, ya rı şa kay la, “He le şu su yu na gi di len iki ki şi
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den bi ri kap ris li, hın zır bi ri si olur sa,” di ye gü lüm se di. “Ak
  lı nız dan ge çen dü şün ce nin ger çek te bu ol du ğu nu bil mez 
de ği lim, Mr. Knight ley. Ba bam bu ra da ol ma say dı bu nu 
açık açık söy le mek ten de çe kin mez di niz.” 

Mr. Wood hou se, “Ya zık ki çok doğ ru, kı zım,” di ye 
şöy le bir gö ğüs ge çir di. “Kor ka rım ki çok za man kap ris le
ri me tut sak olu rum.” 

“A man ba ba cı ğım! Ben se ni de mek is te me miş tim 
ki! Mr. Knight ley de hiç böy le bir şey dü şü ne bi lir mi? 
Böy le bir şey ak lı na bi le gel me sin. Ben ken dim den söz 
edi yor dum. Mr. Knight ley ba na ku sur bul ma yı pek se
ver, ta kıl mak için el bet te, şa ka dan. Ken di siy le ben, es ki
den be ri bir bi ri miz le açık ko nuş ma sı nı se ve riz.” 

As lın da Mr. Knight ley, Em ma Wood hou se’ta ku sur 
bu la bi len pek az kim se den bir ta ne si ve bu ku sur la rı 
onun yü zü ne kar şı söy le ye bi len tek ki şiy di. Ger çi Em ma 
ku sur la rı nın böy le yü zü ne çar pıl ma sın dan pek hoş lan
maz dı. He le ba ba sı nın hiç mi hiç hoş lan ma ya ca ğı nı bi li
yor du. Çün kü Mr. Wood hou se kı zın da ku sur gö re cek 
bi ri nin var lı ğı nı dü şü ne mez di. Em ma bu ne den le “ta kıl
mak” ve “şa ka”dan dem vur muş tu. Mr. Knight ley, “Be
nim onu as la poh poh la ma dı ğı mı Em ma iyi bi lir,” de di. 
“A ma söy le dik le rim le kim se ye ku sur bul mak is te me
dim. Du rum çok ba sit: Ay nı ev de iki ki şiy le ge çin mek
ten se tek bir kim sey le ge çin mek el bet ki da ha ko lay dır. 
Bu nun da Mrs. Wes ton için iyi bir şey ol ma sı do ğal dır.” 

Em ma ko nu nun üs tün de pek dur ma dı: “Nikâhı sor
du nuz, se ve se ve an la ta yım, çün kü he pi miz pek ye rin de 
dav ran dık. Her kes za ma nın da gel di, her kes çok gü zel ve 
şık tı. Ne bir dam la göz ya şı ne de asık bir yüz gö re bilir di
niz. Ne ola cak, bir bi ri mi ze pek ya kı nız. Na sıl sa her gün 
gö rü şe ce ğiz.”

Mr. Wood hou se, “Be nim Emma’m pek me tin dir,” di
ye mı rıl dan dı. “Pek yü rek li dir. Ama za val lı Miss Tay lor’ın 
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ay rı lı ğı ona da zor ge li yor. Miss Tay lor’ı şu an da san dı ğın
dan çok da ha faz la ara ya ca ğı nı ben iyi bi li yo rum.” 

Em ma ağ la mak la gül mek ara sın da bo ca la ya rak ba şı
nı öte ya na çe vir di. 

Mr. Knight ley, “Öy le bir ar ka da şı Em ma ara ma sın, 
ola cak şey de ğil,” di ye gö rü şü nü be lirt ti. “Em ma’nın Miss 
Tay lor’ı he men unu ta bi le ce ği ni san sak Em ma’yı bu den
li sev mez dik. Gel ge le lim bu ev li li ğin Miss Tay lor için ne 
gü zel bir şey ol du ğu nu, bir an ön ce ken di evi ni bi lip ge
le ce ği ni gü ven al tı na al ma nın öne mi ni kı zı nız çok iyi bi
li yor. Bu yüz den ken di üzün tü sü nü unu tup ar ka da şı he
sa bı na se vi ni yor. Bu mut lu ev li li ğe Miss Tay lor’ın bü tün 
dost la rı sa nı rım se vi ne cek ler dir.”

Em ma, “Be nim se vin ci min ne den le rin den bir ta ne
si ni unu tu yor su nuz,” di ye rek ara ya ka rış tı. “Hem de öy le 
ya ba na atıl maz bir ne den. Bu işin çöp ça ta nı da be nim. 
Bi li yor su nuz, da ha dört yıl ön ce on la rı bir bir le ri ne ilk 
uy gun gö ren ben ol muş tum. So nun da böy le ev le niş le ri, 
be nim gö rü şü mün ye rin de olu şu nu ka nıt lar. Oy sa bir çok 
kim se, Mr. Wes ton ar tık bir da ha dün ya evi ne gir mez di
yordu. İş te bu dü şün ce ler ay rı lık acı sı nı bi raz ha fif let me
ye ya rı yor.” 

Mr. Knight ley genç kı za ba ka rak ba şı nı sal la dı. Mr. 
Wood hou se ise se ve cen lik le, “Ah yav ru cu ğum, bu çöp
ça tan lık tan ar tık vaz geç sen iyi ola cak,” di ye söy len di. 
“Se nin de di ğin çı kı yor çün kü. Ku zum n’o lur, bun dan 
böy le hiç çöp ça tan lık et me ar tık.” 

“Ba ba cı ğım, ken di çö pü mü dün ya da çat ma ya ca ğı ma 
sa na söz ve re bi li rim. Ama baş ka la rı nın çöp ça tan lı ğı nı 
yap mak tan vaz geç mem. Çok eğ len ce li bir şey bu. He le 
böy le bir ba şa rı dan son ra... Bi li yor sun, her kes ar tık Mr. 
Wes ton bir da ha ev le ne mez di yor du. Ney miş efen dim, 
bun ca yıl dır dul ya şa yan, ra ha tı pek ye rin de gö rü nen, 
kent te ki iş le riy le, bu ra da ki dost la rıy la gü nü nü gün eden, 
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ye di dün yay la ba rı şık, şen şak rak Mr. Wes ton... O mu yal
nız lık tan kor ka cak, di yor lar dı. Ha di ca nım sen de! O ar
tık ev len mez bir da ha, di yor lar dı. Ki mi le ri ne so rar sa nız, 
Mr. Wes ton ikin ci de fa ev len me ye ce ği ne, ka rı sı nın ölüm 
dö şe ğin de ye min et miş miş. Baş ka la rı na gö re de ken di oğ
luy la ilk ka rı sı nın ai le si onun ev len me si ne kar şı ge li yor
lar mış. Ya ni kı sa ca sı, bu ko nu da her kes cid di cid di bir sü
rü saç ma lık lar yu murt la yıp du rur du ama ben hiç bi ri ne 
inan maz dım. Der ken dört yıl ka dar ön ce bir gün Miss 
Tay lor’la ben kır lar da do la şır ken Mr. Wes ton’a rast la dık. 
Az son ra yağ mur çi se le me ye baş la yın ca Mr. Wes ton öy le 
cen til men ce bir ta vır la çift çi Mitc hell’ın evi ne ko şup bir 
şem si ye al ıp ge tir di ki, ben he men şıp di ye ka ra rı mı ver
dim. On la rın çö pü nü he men o gün ça tı ver dim. İş bu de
re ce ba şa rıy la so nuç lan dık tan son ra çöp ça tan lık tan ömür 
bo yu vaz geç me mi na sıl is te ye bi lir sin, ba ba cı ğım?” 

Mr. Knight ley, “Ba şa rı dan ne kas tet ti ği ni hiç an la mı
yo rum, Em ma,” de di. “Ba şa rı ka zan dım di ye bil mek için 
in sa nın bir ça ba gös ter miş ol ma sı ge re kir. Eğer şu son 
dört yı lı nı, bu ev len me yi ger çek leş tir mek ça ba sı için de 
ge çir miş sen bir di ye ce ğim yok. Tam iyi bir ai le kı zı na ya
ra şır, in ce, za rif bir uğ raş doğ ru su. Ama be nim an la dı ğı
ma gö re se nin çöp ça tan lık de di ğin şey, bir düş kur mak
tan öte bir şey de ğil. Gü nün bi rin de ak lı na es miş, Mr. 
Wes ton’la Miss Tay lor ev len se ler ne iyi olur, di ye dü şün
müş sün. Son ra da du rup du rup bu dü şün ce yi ken di ken
di ne ak lın dan ge çir miş sin. Bu iş te se nin ça ban, alınte rin 
yok ki! Ba şa rı sö zü nü ne hak la kul la na bi li yor sun? Ne 
hak gö rü yor sun ken din de övün mek için? Bir tah min de 
bu lun dun, iyi bir rast lan tı ese ri tah mi nin doğ ru çık tı. 
Bun dan baş ka bir şey de ne mez.” 

“Pe ki, in sa nın tah mi ni nin doğ ru çık ma sı ne bü yük 
bir zevk, ne bü yük bir za fer se vin ci dir, bil mez mi si niz? 
Öy ley se acı rım si ze. Hem son ra doğ ru su ben si zi da ha 
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akıl lı sa nır dım. İn sa nın tah min le ri nin doğ ru çık ma sı il le 
rast lan tı de ğil dir. İşin için de her za man bi raz gö rüş, se ziş, 
an la yış pa yı var dır. O ka dar hor gör dü ğü nüz ‘ba şa rı’ de
yi mi ne ge lin ce; bu nun da tam an la mıy la yer siz ol du ğu
nu san mı yo rum. Siz ba na son dört yı lı bu çöp ça tan lı ğı 
ger çek leş tir me ye ada yıp ada ma dı ğı mı sor du nuz. El bet 
ki böy le bir şey ola ma ya ca ğı için de bu ev li lik te ba na hiç 
pay ver me di niz. Oy sa bu iki şık tan baş ka bir üçün cü şık 
da ha var. Her şe yi yap mak la hiç bir şey yap ma mak ara sı 
bir rol var. Eğer ben Mr. Weston’ın bi zim eve sık sık gel
me si ne fır sat ve rip bir çok ufak te fek du rumu ida re et
me sey dim, bel ki de bu nikâh hiç bir za man kı yı la ma ya
cak tı. Sa nı rım bi zim Hart field Ko na ğı’nı, bu nu an la ya
cak ka dar ya kın dan ta nı yor su nuz.” 

“Mr. Wes ton gi bi içi ney se dı şı o, özü sö zü bir olan 
er kek ler ve Miss Tay lor gi bi ak lı ba şın da, sağ du yu lu, ol
gun, özen ti siz ka dın lar, ken di ha yat la rı nı ken di le ri pek 
gü zel çe kip çe vi re cek ye te nek te dir ler. Ara ya ka rış mak la, 
on la ra iyi lik ede ce ğim der ken ken di ne kö tü lük et miş 
olur sun.” 

Mr. Wood hou se ko nu şu lan la rın yal nız ca bi ra zı nı an
la ya rak, “Em macı ğım ken di ni hiç dü şün mez, baş ka la rı na 
iyi lik et me ye ba yı lır,” di ye la fa ka rış tı. “A ma, yav ru cu
ğum, gel sen bu çöp ça tan lık sev da sın dan ger çek ten vaz
geç. Du rup du rur ken ev len mek çok yer siz bir şey. İn sa
nın çev re si ni, ku ru lu dü ze ni ni boz mak tan baş ka işe ya
ra maz.” 

“Bir ke re cik da ha de ne ye ce ğim, ba ba. Mr. El ton’ın 
da ba şı nı bağ la mak ge rek. Za val lı Mr. El ton! Sen onu ne 
çok se ver sin, ba ba. El bet ona iyi bir kız bul mak is ter sin. 
High bury’de ona uy gun kim se cik ler yok. Oy sa adam ca
ğız ki li se mi ze pa paz ola rak ge le li tam bir yıl ol du. Evi ni 
de öy le gü zel da ya yıp dö şe di ki, bun dan böy le bekâr kal
ma sı ar tık gü nah doğ ru su. Bi zim ki le rin nikâ hı nı kı yar
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ken gö zü me pek ta sa lı gö rün dü. San ki, bi ri be nim için 
de bu işi yap sa der gi bi bir du ru şu var dı. Mr. El ton’ı doğ
ru su çok be ğe ni yo rum. Ona iyi lik et mek için de baş ka 
bir yol gö re mi yo rum.” 

Ba ba sı, “Mr. El ton ger çek ten ya kı şık lı ço cuk,” di ye 
kar şı lık ver di. “Çok da iyi ço cuk, ben de pek be ğe ni yo
rum. Ama il le dost luk gös ter mek is ti yor san, bir ak şam ye
me ğe ça ğır, çok da ha iyi eder sin. Mr. Knight ley’nin de Mr. 
El ton’la ta nış mak lüt fun da bu lu na ca ğın dan emi nim.” 

Mr. Knight ley gü le rek, “Çok se vi ni rim, be ye fen di,” 
de di. “Ben de ta ma men si zin le bir lik te yim. Em ma, sen 
bu genç pa pa zı ye me ğe ça ğır, çok da ha ye rin de bir iş 
olur. Ona en ne fis ya nın dan pi liç, ba lık sun, ama bı rak 
ev le ne ce ği kı zı ken di si seç sin. İnan ba na, yir mi al tı yir mi 
ye di ya şın da bir adam ken di ken di ni pek gü zel çe kip çe
vi re bi lir.” 

İkinci bölüm

Mr. Wes ton, High bury’nin yer li le rin den di. Ön ce le ri 
or ta hal li olan ai le si, he le son iki üç ku şak bo yun ca git gi
de zen gin le şip top lum için de yük sel mek yo lu nu tut muş
tu. Mr. Wes ton iyi bir öğ re nim gör müş tü. Genç ya şın da 
ha tı rı sa yı lır bir mi ra sa da ko nun ca, ge çi mi ni sağ la mak 
için kar deş le ri gi bi sa nat ya da bir mes lek seç me ge re ği 
duy ma ya rak or du ya ka tıl ma ya ka rar ver miş ti. Ne şe li, gi
riş ken, ha re ket li ya ra dı lı şı na as ker lik ha ya tı çok uy gun 
gel miş ti. 

Yüz ba şı Wes ton çok se vi lip tu tu lan bir kim se olup 
çık mış tı. Gün ler den bir gün Yorks hi re bel de si nin en 
önem li ai le le rin den Churc hilllerin kı zıy la kar şı laş tı. Miss 
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Churc hill’in Yüz ba şı Wes ton’a vu rul ma sı hiç kim se yi şa
şırt ma dı, Miss Churc hill’in ağa be yi ile bu ağa be yin ka rı
sın dan baş ka. Bu ka rıko ca, Yüz ba şı Weston’ı ta nı mı yor
lar dı, gör me miş ler di. Ne var ki son de re ce gu rur lu, ken
di ni be ğen miş ol duk la rı için onu hor gör mek ten ge ri 
kal mı yor lar dı. 

Miss Churc hill’se rüş tü ne er miş ti, ba ğım sız bir ge li ri 
de var dı. Yüz ba şı Wes ton’la ev len me yi ka fa sı na koy muş
tu. Kim se ona en gel ola ma dı. Ağa be yi Mr. Chur  chill’le 
yen ge si nin bü tün kö pür me le ri ne kar şın Miss Chur  c hill, 
Yüz ba şı Wes ton’a var dı. Mr. ve Mrs. Chur chill bü yük bir 
tan ta na ile Miss Churc hill’i ak ra ba lık tan red det ti ler. 

Miss Churc hill, da ha doğ ru su Mrs. Wes ton ile Mr. 
Wes ton bir bir le ri ne uy gun bir çift de ğil di ler, pek mut lu 
ola ma dı lar. Oy sa Mrs. Weston’ın çok mut lu ol ma sı ge re
kir di. Çün kü ko ca sı sı cak kalp li, ge çim li bir adam dı ve 
ka rı sı nın sev gi si ne çok de ğer ve ri yor, pa ha bi çe mi yor du. 
Gel ge le lim genç ka dı nın ya ra dı lı şı böy le se rü ven li bir 
ev li li ği sür dür me ye yat kın de ğil di. Ağa be yi nin ira de si ne 
kar şı ge lip ken di be ğen di ği ni is te ye cek ka rar lı lı ğı gös ter
miş ti, ama ağa be yi nin yer siz öf ke si ne sü rek li ola rak gö
ğüs ge re cek, ba ba evi nin lüks ve şa ta fa tı nı gön lün den 
ge çir me ye cek ira de si yok tu. Mr. Wes ton ge li ri nin çok dı
şın da ya şa yıp bor ca gir mek zo run da kal mış tı. Ge ne de 
Churc hilllerin ma likâne si olan Ens com be Ko na ğı’n da ki 
ya şa mın ya nın da on la rın ya şa yı şı sol da sı fır dı. 

Mrs. Wes ton ko ca sı nı sev mek ten vaz ge çe me miş ti. 
Gel gör ki ay nı za man da hem Yüz ba şı Weston’ın ka rı sı 
hem de Ens com be’lı Miss Churc hill ol ma ya öze ni yor du. 

Her kes, özel lik le de Churc hilller, Yüz ba şı Weston’ 
ın pek par lak bir “par ti” vur du ğu nu dü şün müş ler di. Ger
çek tey se bu ev li lik te en çok za rar gö ren oy du. Çün kü üç 
yıl lık bir ev li lik ten son ra, ka rı sı öl dü ğü za man, Mr. Wes
ton ha tı rı sa yı lır bir pa ra dan ol muş du rum day dı. Hem 
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şim di ba ka cak bir de ço cu ğu var dı. Mrs. Weston’ın son 
za man lar da aman sız bir der de ya ka lan ma sı ağa be yiy le 
yen ge si nin yü rek le ri ni yu mu şat mış tı. Bu ara da dün ya ya 
ge len oğ lan ço cu ğu da böy le ce, an ne siy le da yı sı ve yen 
ge si nin ba rış ma la rı nı sağlamıştı. Mr. ve Mrs. Churc hill 
ço cuk suz du lar. Ak ra ba da baş ka ca kü çük ço cuk da ol ma
dı ğı için, Mrs. Wes ton ölün ce ök süz ka lan Frank’i ev lat 
edin mek is te di ler. Mr. Wes ton ken di duy gu la rın dan çok, 
ço cu ğun iyi li ği ni ve ge le ce ği ni dü şü ne rek oğ lu nu zen gin 
Churc hill ai le si ne ver me ye ra zı ol du. 

Şim di ha ya tı nı ye ni baş tan kur ma sı ge re ki yor du. 
Or du dan çe kil di, ti ca re te atıl dı. Lond ra’da tüc car olan 
kar deş le ri var dı. Böy le ce iyi bir iş kur du ve eme ği ne kar
şı lık ya ba na atıl maz bir ka zanç sağ la dı. High bury’de ki 
ba ba oca ğı hâlâ du ru yor du. Mr. Wes ton ta til le ri ni ora da 
ge çi rir di. Böy le ce hem ça lı şıp hem de sos yal bir top lum 
ha ya tı sü re rek ra hat, ne şe li, on se kiz yir mi yı lı geç ti. Bu 
yıl lar bo yun ca Mr. Wes ton kü çük bir ser vet yap mış tı. 
Kö yün dı şın da, es ki den be ri göz koy muş ol du ğu Ran
dalls Köş kü’nü sa tın al dı. Hiç ge lir siz ve çe yiz siz çi men
siz olu şu na al dı rış et me den Miss Tay lor’la ev len di ve 
gön lün ce bir yu va kur muş ol du. 

Miss Tay lor’a göz ko ya lı epey ol muş tu. Ne var ki bu, 
genç li ğin aman sız tut kun lu ğu de ğil, ol gun luk ça ğı nın ak
lı ba şın da sev gi siy di. Mr. Wes ton, Ran dalls Ko na ğı’nı sa
tın ala cak du ru ma va rın ca ya de ğin sab ret miş, bek le miş ti. 
Ama iş te şim di, ser ve ti, köş kü, ka rı sı, hep si ta mam dı. Mr. 
Weston’ın ya şa mın da çok mut lu bir dö nem açı lı yor du. 

Oğ lu Frank’e ge lin ce: De li kan lı da yı sı ve yen ge sin ce 
öy le si ne be nim sen miş ti ki, Churc hill adı nı ta şı yor du. Yir
mi bir ya şı nı dol dur du ğu za man da yı sı onu res men mi ras
çı sı yap mış tı. Mrs. Churc hill huy suz, esin ti li bir ka dın dı. 
Ko ca sı nı tüm den av cu nun içi ne al mış tı, genç Frank’e de 
çok düş kün dü. Onun için Mr. Wes ton oğ lu nun ge le ce ğin
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den hiç kay gı lan mı yor du. Oğ lu nu her yıl Lond ra’da gö rü
yor, High bury’ye dön dü ğü za man göğ sü ka ba ra rak an la tı
yor du. Böy le ce onun sev gi ve gu ru ru nu bü tün köy hal kı 
pay la şır ol muş tu. High buryli ler Frank Churc hill’i bir de
re ce ye dek ken di le rin den say dık la rı için ki şi li ği ve ya pıp 
et tik le riy le ya kın dan il gi le ni yor lar dı. 

Açık ça sı Frank Churc hill, High bury ka sa ba sının 
övünç kay na ğıy dı ve ka sa ba hal kı onu gör mek için can 
atı yor lar dı. Gel ge le lim bu is tek tek yön lü ol sa ge rek ki 
de li kan lı da ha bir ke re cik bi le High bury’ye ayak bas mış 
de ğil di. Ba ba sı nı gör me ye ge le ce ği hep sö zü ge çen, ama 
hiç ger çek leş me yen bir ta sa rı ola rak kal mış tı. 

Şim di ba ba sı nın ikin ci kez ev len me si üze ri ne, genç 
ada mın en so nun da kö ye gel me si nin zo run lu ol du ğun da 
her kes an laş mış du rum day dı. Ne Mrs. Perry çay iç mek 
için Ba tes kar deş le re git ti ğin de ne de Ba tes kız kar deş ler 
Mrs. Perry’nin zi ya re ti ne kar şı lık ver dik le rin de, bu inan ca 
kar şı ge le cek tek bir ses çık ı yor du: Frank Churc hill’in ka
sa ba ya gel me si nin tam sı ra sıy dı. He le genç ada mın ye ni 
an ne si ne bir kut la ma mek tu bu yaz dı ğı öğ re ni lin ce, her
kes ye ni baş tan umut lan dı. Bir kaç gün bo yun ca, ka sa ba da 
ya pı lan bü tün zi ya ret ler de ye ni Mrs. Wes ton’a üvey oğ
lun dan ge len o çok gü zel mek tup ko nu şul du dur du: 

“F rank Churc hill’in Mrs. Wes ton’a yaz dı ğı gü zel 
mek tu bu duy muş su nuz dur sa nı rım, de ğil mi? An la dı ğı
ma gö re pek gü zel bir mek tup muş, doğ ru su. Mr. Wood
hou se mek tu bu ken di gö züy le gör müş. Öm rüm de böy le 
gü zel mek tup oku ma dım de yip du ru yor.” 

Ger çek ten de pek ho şa git miş ti bu mek tup. Mrs. 
Wes ton üvey oğ lu nun ter bi ye si üs tü ne çok olum lu bir 
iz le nim edin miş ti. Her yön den ne şans lı ol du ğu nu tam 
an la mıy la bi le cek ka dar ol gun du. Şu gün ler de genç ka dı
nın tek üzün tü sü en sev gi li dost la rın dan, bir de re ce ye 
ka dar da ol sa, ay rıl ma sıy dı. Wood hou sela ra kar şı ken di 
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bağ lı lı ğı hiç ek sil miş de ğil di ve he le on la rın ken di yok lu
ğu nu ne de re ce du ya cak la rı nı da iyi bi li yor du. 

Em ma’nın tek bir se fa sın dan yok sun kal ma sı nı, ken
di yok lu ğu yü zün den tek bir boş saat ge çir me si ni dü şün
me ye bi le da ya na mı yor du. Gel ge le lim Emmacı ğı za yıf, 
be yin siz bir ya ra tık de ğil di. Ze ki, ener jik ve zen gin ruh lu 
bir kız dı. Yok luk ve güç lük le ri ye ne ce ği tar tı şıl maz dı. 
Hem son ra Hartfield’le Ran dalls’ın bir bi ri ne o de re ce 
ya kın olu şu da bir avun tu kay na ğıy dı. 

İş te böy le, Mrs. Wes ton ha ya tın dan o de re ce hoş nut
tu ki, Em ma ba ba sı nın hâlâ, “za val lı Miss Tay lor” di ye bil
me si ne her de fa sın da şaş mak tan ken di ni ala mı yor du. 
Oy sa gün geç mi yor du ki Mr. Wood hou se ya vaş ça içi ni 
çe ke rek, “Ah, za val lı Miss Tay lorcık! Bu ra sı nı kim bi lir ne 
ka dar arı yor dur,” di ye ha yıf lan ma sın. 

Ney se bir kaç haf ta son ra Mr. Wood hou se’un ate şi 
bir de re ce kül le nir gi bi ol du. Çün kü ar tık eş dos tun kut
la ma la rı so na er miş ti. Bu ka dar acık lı bir olay yü zün den 
onu kut la ya rak si ni ri ni oy na ta cak kim se kal ma dı ğı gi bi, 
bun ca za man dır dir li ği ni ka çır mış olan dü ğün pas ta sı da 
yen miş, bit miş ti. Mr. Wood hou se’un mi de si ağır şey le ri 
kal dır maz dı, baş ka la rı nı da hep ken di gi bi san mak hu yu 
ol du ğu için, dü ğün pas ta sı nı ye me sin ler di ye ca nıgö nül
den uğ raş mış tı. Hat ta ka sa ba nın dok to ru ve ec za cı sı olan 
Mr. Perry’ye da nış mak tan bi le ge ri kal ma mış tı. Mr. Perry 
ze ki, efen di bir adam dı ve Hartfield’e sık sık yap tı ğı zi
ya ret ler Mr. Wood hou se’un baş lı ca avun tu la rın dan bi
riy di. Mr. Wood hou se’un yi ne le ye rek sor du ğu so ru lar 
üze ri ne dü ğün pas ta sı nın, çok faz la ye nir se bir çok kim
seye, hat ta ço ğu kim seye do ku na ca ğı nı söy le mek ten 
ken di ni ala ma dı. Ken di gö rü şü ne böy le ce bir des tek bu
lan Mr. Wood hou se bü tün çağ rı la ra ve ye ni ev li le ri kut
la ma ya gi den le re et ki ya pa ca ğı nı um muş tu. Gel ge le lim, 
hiç kim se dü ğün pas ta sı nı ye mek ten ge ri kal mı yor du.  
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