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JANEAUSTEN,1775’te İngiltere’de,Steventon’ınHampshirekasaba-
sında doğdu. Reading’deki Manastır Okulu’na gönderilen Jane, daha
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Parasıpuluolanherbekârerkeğinkendinebirya
şam arkadaşı seçmesinin kaçınılmaz olduğu, herkesçe
benimsenenbirgerçektir.

Birsemteyenitaşınanböylebirbekârınduyguve
görüşlerinedenliazbilinirsebilinsin,bugerçekçevrede
kiailelerinkafasınaöylebiryerleşmiştirkizenginbekârı
kendikızlarınınbirindenbirinintapulumalısayarlar.

BirgünBayanBennetkocasınaşöylededi:“Azizim,
BayBennet,duydunmu,NetherfieldParkKonağıenso
nundakirayaverilmiş!”

BayBennetbunuduymamışolduğunusöyledi.
Karısı,“Ya,verilmiş,”dedi.“ŞimdiBayanLongbura

daydı,oanlattı.”
BayBennetkarşılıkvermedi.
Karısı sabırsızlanarak,“Konağı kim tutmuş, öğren

mekistemiyormusun?”diyebağırırcasınasordu.
“Bellikisenbanasöylemekistiyorsun.Bendeseni

dinlemektebirsakıncagörmüyorum.”
Bukadarcıkyüzbulmakarısınayetti.
“Hayatım,nasılbilmezsin,BayanLongdiyorkiNet

herfieldPark’ıülkeninkuzeyindengelençokvarlıklıbir
gençadamkiralamış.Pazartesigünüdörtatlı,kapalıbir
arabaylakonağı görmeyegelmiş;öylebeğenmişkiBay

Birincikısım
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Morris’leşıpdiyeanlaşmayapmış;BayanLongdiyorki
MichaelmasYortusu’ndanöncetaşınacakmış;hizmetçi
lerindenbirkısmıgelecekhaftanıniçindegeliyorlarmış.”

“Adıneymiş?”
“Bingley.”
“Evlimi,bekârmı?”
“Aa,bekârelbette,hayatım!Hemdezenginbirbe

kâr;yıllıkgeliridörtbeşbininüzerindeymiş.Kızlarımıza
gündoğdu,vallahi!”

“Nasıl?Bundanonlaraneyani?”
Karısı, “Sevgili Bay Bennet, neden canımı sıkıyor

sun?”dedi.“Onunkızlarımızdanbirinialmasınıaklım
dangeçiriyorum,elbette,sendebalgibibiliyorsun.”

“Kendisibusemtebuniyetlemitaşınıyor?”
“Niyetmi?Saçma!Nelerdesöylüyorsun!Amakız

larımızdanbirinegönülvermesiaklayakınbirşey.Onun
içintaşınırtaşınmazonahoşgeldinegitmelisin.”

“Bencebunungereğiyok.Kızlarlasengityadasen
istersenbırak,kızlarkendilerigitsin;belkidahabileiyi
olur;çünküsendekızlarınınhepsinicebindençıkaracak
kadargüzelolduğunagöre,BayBingleybirdebakarsın,
hepsindençoksenibeğenivermiş!”

“Ruhum,iltifatediyorsunbana.Gerçibirzamanlar
gerçektengüzeldimamaartıkgeçti...Birkadınınbeşta
ne yetişkin kızı olunca kendi güzelliğini düşünmekten
vazgeçmesigerekir.”

“Zatenböyledurumlardaçoğukadınındüşünecek
güzelliğikalmamıştır.”

“Ama,gözümünnuru,çokciddisöylüyorum;taşın
dığızamanBayBingley’yigörmeyegitmenşart.”

“Benim böyle bir şeye söz vermeyeceğimi çok iyi
bilmengerekir.”

“Amakızlarınıdüşünsene!Birindenbiriiçinnepar
lakbirkısmetolur,onudüşün!SirWilliam’laBayanLu
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cas’ıngitmeyeniyetlerivar–saltbunedenle.Yoksabilir
sin,genelolarakyenitaşınanlarahiçbirzamangitmezler.
Seningitmenşart;çünküsengitmedikçebizimgitme
mizdünyadayakışıkalmaz.”

“Etikete fazla bakıyorsun gibi geliyor bana. Bay
Bingleysizlerinziyaretinize,banakalırsa,peksevinecek
tir.Bendeseninlebirnotgönderirimona;kızlarımdan
gözünekestirdiğiyleevlenmesineyürektenrazıolduğu
musöylerim;amaLizzyciğimiözellikleövmedenede
mem,doğrusu.”

“Sakınha,yapmaböylebirşey!..Lizzy’ninötekiler
denenufakbirüstünlüğüyok.Jane’inyarısıkadargüzel
değilbirkez;nedeLydia’nınyarısıkadarsevimli.Ama
senherzamanonuhepsindenüstüntutarsın.”

BayBennet,“Kızlarımınhiçbirininamanamanbir
üstünlükleriyokki!”diyeyanıtladı.“Bütüngençkızlar
gibicahil,sersem,saçmaşeyler.GelgelelimLizzy’ninhiç
olmazsahepsindendahaişlekzekâsıveanlayışıvar.”

“Aşkolsun,BayBennet,insankendiçocuklarınınasıl
böylekötüler!Beniüzmektenzevkalırsınzaten.Zavallı
sinirlerimehiçacımazsınki!”

“Beni yanlış anlamışsın, güzelim. Senin sinirlerine
sonsuz saygımvardır benim.Onları eski dost sayarım.
Hiçdeğilseyirmiyıldıronlarınsözünüederdurursun.”

“Ah! Benim neler çektiğimi sen nereden bilecek
sin!”

“Güzelim,umarımbuderttenkurtulur,uzunyaşar
sındasemtimizenicevarlıklıbekârlarıntaşındığınıgör
meknasipolur.”

“Neyeyarar!Bunungibidahayirmitanesigelsebir
işimizeyaramazki–senonlarıgidipgörmedikçe!”

“Sözveriyorum,cancağızım,helegelenbekârlaryir
miyibulsun–hepsinigidipgörmezsem!”

BayBennet,işlekbirzekâ,incealaycılık,içinekapa
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nıklıkveesintilerdenoluşmuşöylegaripbirbileşimdiki,
karısınınonunkişiliğinianlamasınayirmiüçyılyetme
mişti.Kendikişiliğinianlamaksaodenlizordeğildi,çün
küBayanBennetanlayışıkıt,bilgisiaz,dakikasıdakika
sınauymayanbirkadındı.Yaşamındanhoşnutolmadığı
zamankendinisinirlisanırdı.Buyaşamıntekamacıkız
larını evlendirmekti; avuntusu ise dostluk, gezmek ve
dedikodu.
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BayBingley’yehoşgeldineilkgidenlerdenbiriBay
Bennetoldu.Aslındaonugidipgörmeyedaha ilkbaş
tanniyetlenmişolmaklabirlikte sonunadeğinkarısına
“Gitmeyeceğim,”demektengerikalmamıştı.Ziyaretgü
nü akşamına dek de karısının bu işten haberi olmadı.
BayBennetziyaretinişöyleortayavurdu:İkincikızının,
şapkalarındanbirinesüsgeçirdiğinigörerekdamdandü
şercesine,“UmarımBayBingleyşapkanıbeğenir,Lizzy,”
dedi.

Karısıküskünvekızgın,“Ziyaretinegidemeyeceği
mizegöreBayBingley’ninneyibeğenipbeğenmediğini
neredenbileceğiz?”diyesöylendi.

Elizabeth,“Anneciğim,unutuyorsunuz,”dedi.“Ken
disiyleelbettoplantılardakarşılaşacağız.BayanLongda
onubizetanıştıracağınasözverdiya.”

“Ben Bayan Long’un böyle bir iş yapacağına hiç
inanmam.Onundaikigençkızyeğenivar.Zatenbencil,
ikiyüzlükadınınbiridir;bencebeşparaetmez.”

BayBennet,“Albendendeokadar,”dedi.“Seninbu
işiçinonagüvenmediğinesevindim,doğrusu.”

BayanBennetburunkıvırıpdayanıtbilevermedi.
Amakendiniartıktutamayarakkızlarındanbiriniazarla
mayabaşladı.

İkincikısım
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“Tanrıaşkına,öksürüpdurmaöyle,Kitty!Sinirleri
meacıbiraz.Mahvediyorsunsinirlerimi.”

Kocası, “Kitty öksürmek konusunda hiç düşünceli
değildirzaten,”dedi.“Öksürmekiçinhepolmayacakza
manlarıseçer.”

Kittyhuysuzhuysuz,“Kendikeyfimiçinöksürmü
yorumya!”diyesöylendi.“Balonezaman,Lizzy?”

“İkihaftasonra,yarınkigün.”
Annesi, “Gerçekten de öyle,” dedi dövünürcesine.

“BayanLongdaancakbalodanöncekigüngeliyor.De
mekkiBayBingley’yibizetanıştıramayacak,çünküken
disitanışmamışolacak.”

“Öyleyse,canım,senarkadaşındandahaüstündu
rumdaolupBayBingley’yionakendintanıştırabilirsin.”

“Olacakşeymi,BayBennet,olacakşeymi,hayatım,
benkendimtanışmamışken!Senindebualaycılığınyok
mu!”

“Böylesinedikkatli, sakınganolmanahayranım. İki
haftalıkbirtanışıklıkgerçektendeazdır.İnsanbirada
mıngerçekkişiliğiniikihaftadaöğrenemez.Amabuta
nıştırma işinibizyapmazsakbaşkasıyapar.Hemzaten
BayanLong’layeğeniolankızlaradabuiştebirfırsatta
nımakgerekiyor.Kendisiböylebirtanıştırmayıkuşkusuz
büyükbir iyilik sayacağına göre, bu görevi senüstüne
almazsanbenalırım.”

Kızlar, gözlerini açmış,babalarınabakakalmışlardı.
BayanBennetyalnızca,“Laf!”dedi.“Laf!”

Kocası,“Busertçıkışınanlamıneola?..”diyesordu.
“Yanitanıştırmakurallarıylabukurallaraverilenönemi,
lafdiyemigeçiştiriyorsun?Sanabukonudapekhakve
remeyeceğim.Sennedersin,Mary?Çünkü,senfilozof
çadüşünenbirgençkızsındır,bilirim;büyükeserlerokur
veözetlersin.”

Maryçokparlak,çarpıcıbirşeylersöylemekistediy
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sedenesöyleyeceğinibilemedi.
Babası,“MarydüşüncelerinisıralayadursunbizBay

Bingley’yedönelim,”dedi.
Karısı,“BıktımartıkşuBayBingley’den!”diyebağırdı.
“İştebunapeküzüldüm;amanedendahaöncesöy

lemedin,kuzum?Bundanbusabahhaberimolsaydı,taş
çatlasakendisinigörmeyegitmezdim.Neaksilik!Gene
degidipgörmüşolduğumagörekendisiyledostluket
mektenkaçınamayız.”

AileningösterdiğişaşkınlıktamBayBennet’iniste
diğigibioldu;BayanBennet’inşaşkınlığıbelkidehepsi
ninkindenüstündü.Genedeilksevinçkaynaşmasıyatış
tığı zaman kendisinin bu işi başından beri beklediğini
söylemeyekoyuldu.

“Neiyikalplisin,sevgiliBayBennet!Amaenindeso
nunda senin aklınıbu işeyatıracağımıbiliyordumben.
Kızlarını,böylebirdostluğusavsaklamayakıyamayacak
kadarçoksevdiğinibiliyordum!A,canım,öylesevindim
ki!Hembusabahgitmişolmanakarşınşudakikayadeğin
ağzınıaçıpbirsözsöylemeyişindenehoşbirşakaoldu!”

BayBennet,“Kitty,şimdiartıkcanınistediğigibiök
sürebilirsin,”dedi vekarısının coşkun sevincindenyor
gundüşmüşdurumda,odadançıktı.

Kapı kapandığı zaman kadın, “Nemükemmel bir
babanız var, kızlar!” dedi. “Onun iyiliğine olan gönül
borcunuzunasılödeyeceksinizbilmem.Bendeödeye
memya!İnanınbana,bizimyaşımızagelince,Tanrı’nın
hergünü,yeniyenikimselerletanışmakinsanınhiçho
şunagitmezamabizsizinhatırınıziçinherşeyekatlanı
rız.Lydia, canım, gerçi sen ailenin en küçüğüsün ama
genedekalıbımıbasarımkiBayBingleybalodaseninle
dedansedecektir.”

Lydia, atılgan,“Aaa, benimhiç kaygım yok,” dedi.
“Enküçükolsambileaileninenuzunboylusubenim!”
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OakşamyatıncayadekhanımlarBayBingley’nin,
BayBennet’inziyaretinenezamankarşılıkvereceğiüs
tüne varsayımlar yürütüp, kendilerinin onu ne zaman
akşamyemeğineçağırabileceklerinikararlaştırmaklava
kitgeçirdiler.
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