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LOUISA MAY ALCOTT, 29 Kasım 1832’de Amerika’da dünyaya geldi. Babasının 
eğitim ve çocuk yetiştirmedeki katı kuralları, Alcott’a mükemmeliyetçi bir taraf 
kazandırırken aynı zamanda aile bağlarının zayıflamasına neden oldu. Geçim sı-
kıntıları nedeniyle öğretmenlik, hemşirelik, dadılık ve temizlikçilik yaptı ancak 
edebiyatla olan bağını koparmadı. Cinsiyet eşitsizliği, kadın hakları, kölelik gibi 
konularda mücadeleler vermeye başlayan Alcott, düşüncelerini incelikle yazın 
dünyasına aktarmaya başladı. Fabl denemelerinin olduğu ilk kitap 1854’te yayım-
landı. The Atlantic Monthly adlı edebiyat dergisinde yazıları yayımlandı, kendi ha-
yatından esinlendiği ilk romanı Moods ise 1864’te yayımlandı. 1864’te yayımlanan 
Küçük Kadınlar romanı, eleştirmenlerden ve okurlardan tam not alarak, edebî bir 
başarı yakalamasını sağladı. 6 Mart 1888’de hayatını kaybetti. 

ÇİÇEK ERİŞ, 1986’da İstanbul’da doğdu. İngilizce Mütercim Tercümanlık bölü-
münden mezun olduktan sonra Andersen’den Masallar, Demiryolu Çocukları, Bir 
Noel Şarkısı gibi çocuk klasikleri dahil olmak üzere yirmiden fazla kitap çevirdi. 
2011’den beri çeşitli yayınevleri için editörlük yapıyor.
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“Hediye olmadan Noel olmaz ki,” diye yakındı Jo 
halıda uzanırken.

“Fakir olmak çok kötü!” diyerek iç geçirdi Meg.
“Bence bazı kızların cicili bicili şeyleri olup da di-

ğerlerinin hiçbir şeyi olmaması haksızlık,” diye ekledi 
Amy üzüntüyle.

“Cicili bicili şeylerimiz olmasın, ne fark eder! An-
nemiz ve babamız var, siz varsınız. En azından buna 
şükretmeliyiz,” dedi Beth odanın bir köşesinden.

Dört kız kardeş anneleriyle babalarını düşünüp kısa 
bir süre de olsa neşelendi ama Jo, “Babam burada değil 
ki!” deyince yine hüzünlendiler. “Savaşa gitti ve kimse sa-
vaşın ne zaman biteceğini bilmiyor!” diye devam etti Jo.

Bir süre kimse konuşmadı. Sonra Meg konuyu de-
ğiştirmek için, “Annem bu Noel’de hediye istemedi 
çünkü herkes için zor bir kış olacak ve erkekler sava-
şırken bizim keyfî şeylere para harcamamız gerekiyor. 
Elimizden pek bir şey gelmese de hepimiz küçük fe-
dakârlıklar yapmalıyız,” dedi ama bir yandan istediği 
güzel şeyleri düşünüyordu özlemle. “Keşke hiç derdi-
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miz tasamız olmasa. En azından eğlenmeyi biliyoruz, Jo 
‘hoppa’ olduğumuzu söylüyor hep.”

“Jo hep argo kelimeler kullanıyor,” dedi Amy halıda 
yatan uzun boylu kardeşine ters ters bakarak. Jo ayağa 
kalkıp ellerini ceplerine soktu ve ıslık çalmaya başladı.

“Yapma, Jo. Oğlan değilsin sen,” dedi Meg.
“Sırf o yüzden yapıyorum ya.”
Dört kardeşin en büyüğü olan Margaret ya da kısa 

adıyla Meg on altı yaşında, çok güzel, etine dolgun, be-
yaz tenli, kocaman gözlü bir kızdı, yumuşacık kahve-
rengi saçları vardı. On beş yaşındaki Josephine, yani Jo 
çok uzun ve inceydi, uzun kolları bacaklarıyla ne yapa-
cağını bilemiyormuş gibi görünürdü. En güzel özelliği 
uzun ve gür saçlarıydı ama saçlarını hep arkada topuz 
yapardı. Kocaman elleri ve ayaklarıyla, hızla kadınlığa 
adım atan ama bundan hiç hoşlanmıyormuş gibi görü-
nen bir kızdı. Elizabeth, namıdiğer Beth pembe yanak-
lı, düz saçlı, ışıl ışıl gözlü, utangaç, on üç yaşında bir 
kızdı. Kısık sesle konuşur, huzur dolu ifadesi nadiren 
değişirdi. Kendi mutlu dünyasında yaşıyormuş gibi gö-
rünürdü. Amy en küçükleri olmasına rağmen kendini 
dünyanın merkezinde görmek gibi bir alışkanlığı vardı. 
Mavi gözleri, omuzlarına dökülen dalgalı sarı saçları, 
solgun teniyle hanım hanımcık bir küçük kadın gibiydi.

Saat altıyı vurunca Beth ocağın önüne annesinin 
terliklerini yerleştirdi ısınsın diye. Meg kalkıp lamba-
yı yaktı; Amy kanepeden kalktığı sırada Jo da terlikleri 
ateşe yaklaştırdı ki daha kolay ısınsınlar.
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“Ne kadar eskimişler, anneme yeni bir terlik alma-
mız gerek.”

“Bence şöyle yapalım,” dedi Beth. “Hepimiz kendi-
mize bir şey alacağımıza Noel’de ona bir hediye alalım.”

“Ne alabiliriz?” dedi Jo.
Herkes bir süre ciddi ciddi düşündü, sonra Meg, 

“Ben güzel bir çift eldiven alacağım,” dedi.
“En iyisinden bir çift sağlam bot,” dedi Jo.
“Birkaç mendil, kenarları oyalı,” dedi Beth.
“Ben de bir şişe kolonya alacağım, hem çok tutmaz, 

böylece kendime de bir şeyler alabilirim,” diye ekledi 
Amy.

“Annem kendimize bir şeyler alacağımızı sansın ki 
ona sürpriz yapabilelim. Yarın ikindi vakti alışverişe gi-
delim Meg. Noel gecesi oynayacağımız oyun için yapa-
cak çok işimiz var üstelik,” dedi Jo.

“Bu akşam prova yapalım. Amy, buraya gel, bayılma 
sahnesini tekrar edelim.”

“Kızlar, sizi böyle mutlu görmek ne güzel,” dedi ne-
şeli bir ses kapıdan. Dönünce sevecen ifadeli annelerini 
gördüler.

“Bugün neler yaptınız canlarım? Ben yokken kimse 
geldi mi Beth? Nezlen geçti mi Meg? Jo, çok yorgun 
görünüyorsun. Gel de bana bir öpücük ver.”

Bayan March ıslak kıyafetlerini çıkarıp sıcak terlik-
lerini giydi, koltuğa oturup Amy’yi kucağına aldı. Kız-
lar onu rahat ettirmek için uğraşıyorlardı. Meg çayları 
getirdi; Jo odunları taşıdı, bu sırada dokunduğu her şeyi 
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