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JANEAUSTEN,1775’te İngiltere’de,Steventon’ınHampshirekasaba-
sında doğdu. Reading’deki Manastır Okulu’na gönderilen Jane, daha
sonraeğitiminievdesürdürdü.Gününtoplumsalvesiyasalolaylarından
uzak,sıradanbiryaşamsürdü.Romanlarındaişlediğiyerler,karakterler
vekonular,çevresindekiküçüktopraksahiplerivetaşralıdinadamla-
rınaözgü,köyden,komşulardan,taşrayaşamındanoluşanbudünyadan
alınmaydı.Austen’ınilkromanıSağduyu ve Duyarlık 1811’deyayımlan-
dı.Bunu1813’teAşk ve Gurur,1814’teMansfield Park,1815’teEmma,
ölümündensonra1817’deNorthanger Manastırıizledi.Austen,1817’de
sağlığıiyicebozulduğuiçinsonyapıtıSanditon’uyarımbırakmakzorun-
dakaldı.18Temmuz1817’deöldüveWinchesterKatedralimezarlığına
gömüldü.

NİHALYEĞİNOBALI,1927’deManisa’dadoğdu.ArnavutköyAmerikan
KızKoleji’nibitirdiktensonraNewYorkEyaletÜniversitesi’ndeede-
biyatöğrenimigördü.Genç Kızlaradlıilkromanını,VincentEwing adını
verdiğisözdeAmerikalıbiryazarınimzasıylayayımladı.1950’de yayım-
lananbukitap,birçeviriromankandırmacasıylayıllarcayeni basımlar
yaptı,hâlâdayapmaktadır.ArdındanSitem,Mazi Kalbimde Bir Yaradır,Belki 
Defne,GazeladlıromanlarıveCumhuriyet Çocuğuadlı anıkitabınıyayım-
ladı.Yeğinobalı, çok sayıdayazarınklasik veçağdaş yapıtlarınıdilimize
kazandırdı.2020’deöldü.
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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.Kızlarla sengidinyada
sen istersen bırak, kızlar kendileri gitsinler; belki daha
bile iyiolur; çünkü sendekızlarınınhepsini cebinden
çıkaracakkadargüzelolduğunagöre,BayBingleybirde
bakarsın,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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BununlabirlikteBayanBennet,beşkızınındayardı
mıyla,bukonudasorduğubütünsorularakarşınkocası
nınağzındanBayBingley’ninşöyledoyurucubirtanım
lamasınıalamadı.BayBennet’ihanımlarçeşitliyollardan
sıkıştırdılar:Açıkaçıksordular,kurnazcakestirmeceler
debulundular,uzakolasılıklarıhesapladılar–gelgörki
o hiçbirinin oyununa gelmedi ve hanımlar sonunda
komşularıBayanLucas’ıneldendüşmebilgisiyleyetin
mekzorundakaldılar.BayanLucas’ınanlattıklarısonde
receolumluydu.SirWilliamLucasyenikomşuyabayıl
mış!BayBingleyenikonugenç,çokyakışıklı,çokkibar
biradammış.Vebütünbunlaraekolarakbundansonraki
ilkbaloyakalabalıkbirarkadaşgrubuylakatılmakniye
tindeymiş.Bundansevinçlihabermiolur!Dansetmek
ten hoşlanmak demek, âşık olmaya doğru atılmış bir
adımdemekti!BayBingley’ninâşıkolması konusunda
iyiceparlakumutlarbeslenmeyebaşlandı.

BayanBennetkocasına,“KızlarımdanbiriniNether
field Park Konağı’nda yerleşmiş göreyim; ötekilere de
aynı şekilde parlak evlilikler yaptırayım, başka bir şey
istemem!”diyordu.

BirkaçgünsonraBayBingley,BayBennet’inziyare
tinekarşılıkvermeyegeldivekitaplıktaonunlaondaki

Üçüncükısım
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kakadarkaldı.Güzellikleriüstünebirçokövgülerişittiği
kızları görebilmeyi ummuştu; ama yalnızca babalarını
görebildi.Hanımlarondanbirazdahaşanslıydılar,çünkü
üstkattakipencerelerinbirinden,onunmavibirceket
giymişvesiyahbiratabinmişolduğunugörmekfırsatını
buldular.

ArasıuzamadanBayBingley’yeakşamyemeğiiçin
birçağrıgönderildi.BayanBennetevhanımlığınıgöste
recekolanyemeklistesinihazırlamıştıbile.Amaçağrılı
dangelenbirmektuplaherşeygerikaldı.BayBingley
ertesi gün Londra’ya gitmek zorunda olduğu için bu
çağrınınonurunuşimdilik,yazıkkikabuledemeyecek
miş,falanfilan.

BayanBennetadamakıllıbozuldu,kaygılandı.Genç
adamınHertfordshire’adahayenigelmişkenkenttene
gibibirişiolabileceğinikestiremiyordu.Onunhepora
danorayagezeceğinivegerektiğigibiNetherfieldKona
ğı’nayerleşipoturmayacağınıkuruntuetmeyebaşlamış
tı.Bingley’ninLondra’yasaltbaloiçinbüyükbirarkadaş
grubu toplamaya gitmiş olduğu düşüncesini ileri sür
mekleBayanLucas,BayanBennet’inkaygısınıbirazya
tıştırdı. Gerçekten de çok geçmeden Bay Bingley’nin
toplantıyaonikihanımveyedibeylebirliktegeleceğini
belirtenbirsöylentiduyuldu.Kızlarbukadarçokkadın
geleceğiniduyuncayastuttularsadabalodanöncekigün
BayBingley’nin on iki yerineLondra’dan yalnızca altı
hanımgetirdiğiniduyunca içlerirahatladı.BayBingley
kendibeşkızkardeşiylebirdekardeşkızınıgetirmişti.
NevarkiBayBingley’nin grububalo salonunagirdiği
zamantoputopubeşkişiydiler:kendisi,kızkardeşlerin
denikisi,bunlardanbüyüğününkocasıvebaşkabirgenç
adam.

BayBingleyyakışıklıveefenditavırlıydı;yapmacık
tanuzak,rahatdavranışlarıvardı.Kızkardeşleridehoş
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hanımlardıvesalonkadınıolduklarıherdavranışlarından
belliydi.BayBingley’nineniştesiBayHurstdeefendigö
rünüşlüydü.GelgelelimarkadaşıBayDarcyuzunboyu,
güzelyapısı,yakışıklıyüzçizgileri,soyludavranışlarıve
yıllıkgelirininonbin1olduğuüstüne,gelişindenbeşda
kikasonrakulaktankulağagezmeyebaşlayansöylentiy
le,hemenbütünsalonundikkatinikendiüzerineçekti.
Erkekler onun tam erkek tipli olduğunu ileri sürüyor,
kadınlardaBayBingley’dençokdahayakışıklıolduğu
nuilerisürüyorlardı.KısacasıgeceninyarısınadekBay
Darcybüyükbirhayranlıktopladı.Neyazıkkisonun
dadavranışlarınefretuyandırarakhayranlıkduygularını
tersinedöndürdü.Çünküonungururlu,kibirliolduğu,
kendiniçevresindekilerdenüstüntutupherşeyeburun
kıvırdığıortayaçıkmıştı.ŞimdiartıkDerbyshire’dakio
büyük,görkemlikonağıilemülkleribileonusoğuk,se
vimsizbiryüzesahipbulunmaktanvearkadaşıylakıyas
lanmayalayıkolmamaktankurtaramazdı.

BayBingleyçokgeçmedensalondakibellibaşlıkim
selerletanışmışbulunuyordu.Yaşamdolu,girgindi.Her
dansa kalkıyor, balonun çok erken biteceğine kızarak
kendisi deNetherfield’de bir balo vermekten söz edi
yordu.Onunlaarkadaşıarasındanebüyükbirtezatvar
dı!BayDarcytoputopubirkezBayanHurst,birkez
deBayanBingley’yledansetti;başkakızlarlatanışmayı
istemedi.Geceyisalondadolaşıparasırakendigrubun
danbiriylekonuşarakgeçirdi.Onunkişiliğikonusunda
kesinyargıyavarılmıştı:Dünyanınenburnubüyük,en
sevimsiz adamıydı ve herkes onun bir daha kasabaya
hiçgelmemesinidiliyordu.Onaşiddetledişbileyenlerin
arasındaBayanBennetdevardı.BayanBennet’in,Bay

1.Darcy’ninİngiltere’ninenzengindörtyüzailesininiçindesayılmasınayete-
cekbirservet.(Y.N.)
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Darcy’nin genel davranışına karşı duyduğuhoşnutsuz
luk,onun,kendikızlarındanbiriniküçükdüşürmesiyü
zündenözelbirkinbiçiminialmıştı.

Eş azlığı yüzündenElizabethBennet iki kez dans
edemeyip oturmak zorunda kalmıştı.Ve bir seferinde
Bay Darcy oldukça yakınında durduğu için genç kız
onunlaBayBingleyarasındageçenbirkonuşmayakulak
misafiriolmuştu.Birkaçdakikaiçindanspistindenayrı
lanBingley,arkadaşınıdansakatılmasıiçinüsteliyordu.

“Haydibakalım,Darcy,”diyordu.“Dansetmeniisti
yorum. Böyle aptal gibi, kendi başına durduğunu gör
dükçeifritoluyorum.Dansetsençokdahaiyiolacak.”

“Hiçdedeğil!Dansettiğimhanımlaiyicetanışıkol
madıktansonradansetmeknasılsinirimedokunur,bilir
sin.Heleböylebirtoplantıdahiççekilmezdoğrusu.Kız
kardeşlerindansta.Salondadabaşkatekbirkızyokki
onunladansakalkmakbenimiçincezaolmasın.”

Bingley, “Dünyayı verseler senin gibi mızmızlık
edemem!”diyesöylendi.“Yeminederimbuakşamkika
darçoksayıdagüzelkızıbiraradaömrümdegörmemiş
tim. Hatta gördüklerimin arasında bazıları olağanüstü
güzel.”

BayDarcy,Bennetkardeşlerinenbüyüğündenyana
bakarak,“Salondakitekgüzelkızlasendansediyorsun,”
dedi.

“Ah,ömrümdegördüğümyaratıklarınengüzelio!
Amaonunkızkardeşlerindenbirideşuracıkta,seninhe
menarkandaoturuyor.Pekhoşbirkız,pekdetatlıoldu
ğubelli.Haydi,eşimericaedeyimdesizitanıştırsın.”

“Hangisinidemekistiyorsun?”
VeDarcy dönerek bir an göz göze gelinceye dek

Elizabeth’ebaktı.Sonragözleriniçevirereksoğuksoğuk,
“Kötü sayılmaz ama beni dansa özendirebilecek kadar
güzel değil,” dedi. “Zaten şu sırada, başka erkeklerden
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yüzbulamamışkızlarladoğrusuuğraşamam!Hadi,sen
eşininyanınadöndeonungülüşlerinintadınıçıkar.Çün
kübenimleboşyerezamanyitiriyorsun.”

BayBingleyarkadaşınınsözünütuttu.BayDarcyde
yürüdü,gitti.Elizabeth’ekendinihiçdesevdirmemişti
elbet.Genedegençkızbuolayıarkadaşlarınaneşeyle
anlatmaktangerikalmadı.Çünkügülünçolanherşey
dentatalancanlı,şakacıbiryaradılışıvardı.

Balobütünaileiçinçokiyigeçti.BayanBenneten
büyükkızınınNetherfieldlilerceçokbeğenildiğinetanık
olmuştu.BayBingley,JaneileikikezdansetmiştiveBay
Bingley’ninkızkardeşlerideonaçokyakınlıkgöstermiş
lerdi.DurumundanJanedeannesikadarhoşnuttuama
dahaserinkanlıduruyordu.Elizabeth,Jane’inhoşnutlu
ğunupaylaşmaktaydı;Mary,BayanBingley’ninkendin
den,“Oçevreninenyeteneklikızı,”diyesözettiğiniduy
muştu.Kitty ileLydiada şansları yavergittiği içinhiç
eşsizkalmamışlardı,kionlarınherhangibirbalodanbek
ledikleridesaltbuyduzaten.

Böylece, yaşamlarından iyicehoşnutbirdurumda,
kendiyaşadıkları(vebellibaşlıkişilerindensayıldıkları)
Longbourn köyüne döndüler. Bay Bennet yatmamıştı.
Elinekitapaldımısaatiunuturdu.Helebukez,odenli
büyükbeklentileruyandırmışolanbirgeceninnasılgeç
tiğini çok merak ediyordu. Karısının yeni gelen genç
adamkonusundakigörüşlerindedüşkırıklığınauğraya
cağınıummuştubiraz;amadurumunbambaşkaolduğu
nuanlamaktagecikmedi.

BayanBennetdahaodayagirerken,“Ah!SevgiliBay
Bennet,çokgüzelbirgecegeçirdik,şahanebirbalool
du,” dedi.“Keşke sen de orada olsaydın! Jane öyle bir
gözlerikamaştırdıkigörülmemiştir.Herkesonuövüyor
du. BayBingley de onu pek güzel buldu, tam iki kez
dansakaldırdı!Birdüşün,canım;tamikikezdansetti
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onunla!Hemsalondaikincikezdansakaldırdığıtekkız
oydu. Önce Bayan Lucas’ı kaldırdı. Onunla kalktığını
görünceöylebirağırımagittiki!Amaneysekionuhiç
beğenmedi.Zatenbeğenilecekgibideğil,biliyorsun!O
sıradabaşkasıyladansakalkanJane’inüzerindeBayBing
ley’ningözükalmışgibiydi.Jane’inkimolduğunusordu;
birini araya sokup kendini tanıştırdı, bundan sonraki
dansı onunla yaptı. Sonra Bayan King’le, sonra küçük
MariaLucas’la,sonrageneJane’ledansetti.Sonradanda
LizzyileBoulangerlerinkızınıkaldırdı.”

Kocasısıkılarak,“Birazbanaacımasıolsaydıbuka
darçokdansetmezdi,”diyesöylendi.“Tanrıaşkınaonun
kimlerledansettiğinisayıpdökmeartık.Keşkeilkdans
taayağınıburksaydı!”

BayanBennet,“Ah,canımıniçi,pekhoşumagittibu
çocuk,”diyesözünüsürdürdü.“Öylegörülmedikdere
cedeyakışıklıki!Kızkardeşlerideçokhoşkızlar.Öm
rümdeöyleşıkkılıklargörmedim!YeminederimkiBa
yanHurst’ünelbisesindekidantel...”

Burada sözü gene yarıda kaldı. Bay Bennet giyim
kuşamsözüdinlemekistemiyordu.Böylecekarısıbaşka
konuaramakzorundakaldı;pekacıbirdillevebirazda
abartarakBayDarcy’ninkorkunçkabalığınıanlattı.

“Amabana inanmanı isterim,onunhoşunagitme
mekle Lizzy pek zararlı çıkmış sayılmaz,” diye ekledi.
“Pek sevimsiz, pek lanet bir adam, yakın davranmaya
değmez.Öyle burnu havada, öylesine kibirli ki hiçbir
şeyibeğenmedi.Orayaburayadolaşıyor,gururundanya
nına varılmıyordu.Dans edecek kadar güzel değilmiş!
Ahhayatım,keşkeoradaolsaydında,şuadamabirhad
dinibildirseydin.İyicetiksindimbuadamdan,neyalan
söyleyeyim!”
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