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I

Büyük bir servete sahip bekâr bir erkeğin kendine 
mutlaka bir eş bulmak istediği herkesçe kabul gören bir 
gerçektir.1

Bölgeye ilk taşındığında böyle bir erkeğin hisleri ve 
düşünceleri ne kadar az bilinirse bilinsin, bu gerçek civar-
daki ailelerin zihinlerine öyle kazınmıştır ki erkek, kızla-
rından birinin ya da ötekinin şahsi mülkü olarak görülür.

“Sevgili Bay Bennet,” dedi eşi bir gün, “Netherfield 
Park’ın sonunda kiraya verildiğini duydun mu?”

Bay Bennet duymadığı yanıtını verdi.
“Ama verilmiş,” diye devam etti eşi. “Bayan Long az 

önce buradaydı, bana her şeyi baştan sona anlattı.”
Bay Bennet yanıt vermedi.
“Kimin kiraladığını öğrenmek istemiyor musun?” 

diye feryat etti eşi sabırsızlıkla.
“Sen bana söylemek istiyorsun, benim de dinlemeye 

itirazım yok.”

1.Bubölüm,JaneAusten’ınAşk ve Gururadlıromanındanalınmıştır.(Y.N.)

KOMŞU KISMETLER1
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Bu, konuşmaya devam etmesi için yeterli bir teşvikti.
“Ah tatlım, duymamış olma, Netherfield’ı İngiltere’ 

nin kuzeyinden gelen, büyük servet sahibi bir genç ada-
mın kiraladığını söylüyor Bayan Long; pazartesi günü 
dört atlı, üstü kapalı faytonuyla gelmiş ve yeri öyle be-
ğenmiş ki Bay Morris’le oracıkta anlaşmış, Mikail Yor
tusu’ndan önce taşınacakmış ve hizmetkârlarından bazı-
ları eve önümüzdeki haftanın sonuna kadar gelmiş ola-
cakmış.”

“Adı ne?”
“Bingley.”
“Evli mi bekâr mı?”
“Ah! Elbette bekâr hayatım! Yüklü bir servet sahibi 

bekâr bir erkek, geliri yılda dörtbeş bin. Kızlarımız için 
büyük kısmet!”

“Nasıl? Bunun kızlarımızla ne ilgisi var ki?”
“Sevgili Bay Bennet,” diye yanıt verdi eşi, “insanı ba-

zen gerçekten de usandırıyorsun! Kızlarımızdan biriyle 
evlenmesini düşündüğümü anlamış olmalısın.”

“Buraya bu maksatla mı taşınıyor?”
“Maksatmış! Nasıl da saçmalıyorsun böyle! Ama kız

larımızdan birine âşık olma ihtimali çok yüksek, bu yüz-
den onu gelir gelmez ziyaret etmelisin.”

“Şahsen onu ziyaret etmek için herhangi bir sebep 
göremiyorum. Kızlarla sen gidebilirsiniz ya da onları tek 
başlarına gönderebilirsin, belki de en iyisi bu olur zira 
sen de onlar kadar güzelsin ve Bay Bingley aralarında en 
çok seni beğenebilir.”

“Hayatım, gururumu okşuyorsun. Tabii bir zaman-
lar güzeldim ama artık öyle sıra dışı bir güzelliğim kaldı-
ğını iddia etmiyorum. Bir kadının beş yetişkin kızı varsa 
artık kendi güzelliğini düşünmeyi bırakmalıdır.”

“Beş yetişkin kızı olan kadınların genelde düşünüle-
cek bir güzelliği pek olmuyor.”
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“Ama hayatım, Bay Bingley mahallemize taşındığın-
da gerçekten de gidip onu görmelisin.”

“Sana katiyen böyle bir söz veremem.”
“Ama kızlarının iyiliği için. Bunun aralarından biri 

için ne büyük bir kısmet olduğunu bir düşünsene. Sir 
William ile Lady Lucas gitmeye sırf bu sebepten kararlı, 
yoksa biliyorsun normalde yeni gelenleri ziyaret etmi-
yorlar. Hakikaten, mutlaka gitmen lazım, sen gitmezsen 
bizim onu ziyaret etmemiz mümkün olmaz.”

“Bence gereksiz evhamlanıyorsun. Eminim Bay Bing
ley sizleri gördüğüne çok sevinecektir, ben de seninle 
birkaç satır gönderip ona istediği kızımızla evlenmesine 
canıgönülden razı olduğumu bildiririm; ama Lizzy’ciğimi 
ayrıca övmem gerek.”

“Böyle bir şeye katiyen müsaade etmiyorum. Lizzy’ 
nin diğerlerinden daha iyi hiçbir yanı yok, üstelik Jane 
kadar güzel, Lydia kadar uysal bile değil. Ama sen hep 
onu yeğ tutuyorsun.”

“Hiçbirinin pek matah bir özelliği yok,” diye yanıt 
verdi kocası. “Hepsi de diğer kızlar gibi budala ve cahil 
ama Lizzy kardeşlerinden biraz daha zeki.”

“Bay Bennet, kendi çocuklarını nasıl böyle aşağıla-
yabiliyorsun? Beni kızdırmak hoşuna gidiyor. Zavallı si-
nirlerime hiç acımıyorsun.”

“Beni yanlış anladın hayatım. Senin sinirlerine bü-
yük saygı duyuyorum. Onlar benim eski dostlarım. En 
azından son yirmi yıldır onları sürekli büyüterek anlat-
manı dinliyorum.”

“Ah! Neler çektiğimi bilemezsin.”
“Ama umarım atlatırsın da mahallemize yılda dört 

binlik geliri olan daha birçok genç adamın taşındığını gö-
recek kadar uzun yaşarsın.”

“Sen onları ziyaret etmeyi reddettikçe yirmi tane 
bile gelse bize ne hayrı olacak ki.”
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“İnan bana hayatım, yirmi tane olurlarsa hepsini te-
ker teker ziyaret ederim.”

Bay Bennet ince zekâ, iğneleyici mizah, soğukluk ve 
kapristen oluşan öyle tuhaf bir karışımdı ki yirmi üç yıllık 
birliktelikleri karısının onun mizacını çözmesine yeteme-
mişti. Karısının düşüncelerini anlamak ise çok daha ko-
laydı. Bayan Bennet algıları kapalı, bilgisi sınırlı, bir da
kikası bir dakikasını tutmayan bir kadındı. Memnuniyet-
sizlik duyduğu zaman sinirlerinin bozulduğunu sanırdı. 
Hayatının tek amacı kızlarını evlendirmekti, en büyük 
tesellisi ise komşu ziyaretlerine gidip havadisler almaktı.

II

Bay Bennet, Bay Bingley’nin ziyaretine ilk gidenler-
den oldu. Onu ziyaret etmeyi en başından beri planlı-
yordu ama son âna dek eşini gitmeyeceğine inandırdı, eşi 
ziyaretten ancak gerçekleştiği günün gecesi haberdar ol
du. Ziyaret o zaman şu şekilde açıklandı. İki numaralı 
kı zının şapka süslemekle uğraştığını gören Bay Bennet 
aniden ona şöyle dedi:

“Umarım Bay Bingley şapkanı beğenir Lizzy.”
“Onu ziyarete gitmediğimize göre,” dedi Lizzy’nin 

annesi gücenmiş bir edayla, “Bay Bingley’nin neyi beğe-
nip beğenmediğini öğrenmemiz mümkün değil.”

“Ama unutma ki anne,” dedi Elizabeth, “onu partiler
de göreceğiz, hem Bayan Long da onu bizimle tanıştırma 
sözü verdi.”

“Bayan Long’un hayatta bizi tanıştıracağına ihtimal 
vermiyorum. Kendisinin de iki yeğeni var. Bencil, ikiyüz-
lü bir kadın, ona zerre saygım yok.”
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