




LOUISA MAY ALCOTT

KIZ KARDEŞLER



CAN SA NAT YA YIN LA RI 
YAPIMVEDAĞITIMTİCARETVESANAYİA.Ş.
MaslakMah.EskiBüyükdereCad.İzPlazaGiz,No:9/25Sarıyer/İstanbul
Telefon:(0212)2525675/2525988/2525989Faks:(0212)2527233
canyayinlari.com
yayinevi@canyayinlari.com
SertifikaNo:43514

CanKlasik

KızKardeşler,LouisaMayAlcott
İngilizceaslındançeviren:ŞirinEtik
Sisters
İlkbaskı:Little Women,RobertsBrothers,1868(1.cilt),1869(2.cilt)
Buçeviridekaynakalınanbaskı:Sisters,PenguinBooks,VintageClassics,2017
©2022,CanSanatYayınlarıA.Ş.
Tümhaklarısaklıdır.Tanıtımiçinyapılacakkısaalıntılardışındayayıncının
yazılıizniolmaksızınhiçbiryollaçoğaltılamaz.

1.basım:2022
2.basım:Şubat2023,İstanbul
Bukitabın2.baskısı3 000adetyapılmıştır.

Dizieditörü:AyçaSezen
Düzelti:MertTokur
Mizanpaj:AtahanSıralar

Sanatyönetmeni:UtkuLomlu/LomCreative(www.lom.com.tr)
Kapakillüstrasyonu:GökçenBaşaran

Baskıvecilt:MelisaMatbaacılıkYayıncılıkSanveDışTic.Ltd.
MaltepeMah.DavutpaşaÇiftehavuzlarSk.No:16AcarSan.Sit.
Zeytinburnu,İstanbul

SertifikaNo:45099

ISBN978-975-07-5839-3



İngilizceaslındançeviren

ŞirinEtik

ÖYKÜ

LOUISA MAY ALCOTT

KIZ KARDEŞLER





LOUISAMAYALCOTT,29Kasım1832’deABD’dedünyayageldi.Baba-
sınıneğitimveçocukyetiştirmedekikatıkuralları,Alcott’amükemmeli-
yetçibirtarafkazandırırkenaynızamandaailebağlarınınzayıflamasına
nedenoldu.Geçimsıkıntılarınedeniyleöğretmenlik,hemşirelik,dadılık
vetemizlikçilikyaptıancakedebiyatlaolanbağınıkoparmadı.Cinsiyet
eşitsizliği, kadın hakları, kölelik gibi konularda mücadeleler vermeye
başlayanAlcott,düşünceleriniincelikleyazındünyasınaaktarmayabaş-
ladı.Fabldenemelerininolduğuilkkitap1854’teyayımlandı.The Atlantic 
Monthly adlıedebiyatdergisindeyazılarıyayımlandı,kendihayatından
esinlendiğiilkromanıMoodsise1864’teyayımlandı.1864’teyayımlanan
Küçük Kadınlarromanı,eleştirmenlerdenveokurlardantamnotalarak,
edebîbirbaşarıyakalamasınısağladı.6Mart1888’dehayatınıkaybetti.

ŞİRİNETİK,İzmir’dedoğdu.LisanseğitiminiFransızveİngilizDilive
EdebiyatıalanındaHacettepeÜniversitesi’ndetamamladı.Sorbonne-
ParisIVÜniversitesi’ndekiyükseklisanssüresinceçevirisorunlarıve
dilbilimüzerineçalıştı.İstanbul’dayaşıyor,kitapeditörlüğüveçeviri
yapmayadevamediyor.





İçindekiler

Çarmıh Yolcusu Oyunu ...................................................... 11

Jo Apollyon ile Tanışıyor .................................................... 27

Karanlık Günler ................................................................. 43

İlk Evlilik ............................................................................ 55





11

Jo halının üzerine uzanıp, “Hediyesiz Noel, Noel sa-
yılmaz ki,” diye homurdandı.

Meg, “Yoksul olmak ne kötü!” diye iç geçirdi, üze-
rindeki eski elbiseye bakarak.

“Bazı kızların bir sürü güzel eşyası varken, kimileri-
nin hiçbir şeyi olmaması bana hiç adil gelmiyor,” diye 
ekledi küçük Amy burnunu çekerek.

Beth kendi köşesinden, “Annemiz, babamız var, biz 
varız,” dedi memnuniyetle. Şömine ateşinin vurduğu dört 
körpe surat bu güzel sözlerin üzerine aydınlandı fakat Jo, 
“Babamız yok, onu uzun bir süre daha göremeyeceğiz,” 
deyince yeniden hüzünlendi.

Jo, “ve belki de bir daha göremeyeceğiz” dememişti 
ama her biri içinden babalarının uzakta, savaşta olduğu-
nu düşünerek bunu ekledi.

Bir an için hepsi sustu; sonra Meg sesini değiştire-
rek, “Annemin bu Noel neden hediye almayalım dediği-
ni biliyorsunuz zira bu kış herkes için zor geçecek,” dedi. 

1.The Pilgrim’s Progress(ÇarmıhYolcusu)İngilizyazarJohnBunyantarafından
yazılan, 1678 ve1684’te iki bölümhalinde yayınlanan enünlüHıristiyanlık
alegorisidir.İyibirinsanın,yaşamıboyuncayaptığıhacyolculuğununsembolik
birtasavvurundanoluşur.(Ç.N.)

ÇARMIH YOLCUSU OYUNU1
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“Ayrıca askerlerimiz orduda bunca sıkıntı içindeyken 
bizlerin burada keyfi para harcamaması gerektiğini dü-
şünüyor. Elimizden fazla bir şey gelmez, ama yine de 
küçük fedakârlıklarda bulunabiliriz ve bunu memnuni-
yetle yerine getirmeliyiz. Ama korkarım ki yapamıyo-
rum,” dedi üzüntüyle, istediği onca güzel şeyi düşünüp 
başını sallayarak. 

“Harcayacağımız küçücük miktarın bu duruma kat-
kısını olacağını sanmıyorum ben. Sadece birer dolarımız 
var ve bunları orduya vermenin pek yararı yok. Annem-
den ya da sizden bir şey beklememeye razıyım ancak 
kendime Undine ve Sintram’ı1 almak istiyorum; ne za-
mandır istiyordum onları,” dedi tam bir kitapkurdu olan 
Jo.

“Ben de yeni bir nota kitabı almayı planlıyordum,” 
dedi Beth ocak süpürgesi ve su ısıtıcısından başka kimse-
nin duymadığı hafif bir iç çekişle.

“Ben de kendime bir kutu Faber resim kalemi alaca-
ğım, gerçekten ihtiyacım var onlara,” dedi Amy kararlı-
lıkla.

“Annem kendi paramızla ilgili bir şey söylemedi ki, 
her şeyden büsbütün vazgeçmemizi de istemez. İstediği-
mizi şeyi alalım ve biraz eğlenelim. Bunu hak etmek için 
çok çalıştığımıza eminim,” dedi Jo ayakkabısının topuk-
larını incelerken.

“Biliyorum, evde vakit geçirmeye can atarken nere-
deyse gün boyu, o yorucu çocuklara ders veriyorum,” 
de di Meg, yeniden şikâyetçi bir tonla.

“Benim çektiklerimin yarısı bile değil,” dedi Jo. “Seni 
sürekli koşuşturan ve hiçbir şeyden memnun olmayan, 
en sonunda içinde kendini pencereden atma ya da ağla-

1.ErkendönemAlmanromantizmininöndegelenyazarlarındanFriedrichde
laMotteFouqué’ninikikitabındanbahsediliyor.(Ç.N.)
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ma isteği uyandıran gergin, müşkülpesent yaşlı bir ka-
dınla saatlerce bir eve kapatılmaya ne dersin?”

“Yakınmaktan hoşlanmam fakat, sanırım dünyadaki 
en berbat iş bulaşık yıkamak ve ortalığı toparlamak. El-
lerim öyle kızarıyor ve sertleşiyor ki iyi çalışamıyorum,” 
dedi Beth yıpranmış ellerine bakıp herkesin duyabilece-
ği şekilde iç çekerek.

“Hiçbirinizin benim kadar acı çektiğini sanmıyorum,” 
dedi Amy, “çünkü derste bir şey bilemediğinizde sizi sü-
rekli rahatsız eden, elbiselerinize gülen, burnunuz güzel 
değil diye aşağılayan ve babanızı yoksul olduğu için yalpa-
layan küstah kızlarla okula gitmek zorunda değilsiniz.”

“Kastettiğin şey yaftalamak galiba, babam bir gemi 
olmadığına göre,” dedi Jo gülerek.

“Ben ne demek istediğimin farkındayım, bu kadar 
‘iyonik’ olmak zorunda değilsin. Düzgün kelimeler kul-
lanarak sözcük ‘dağarcıkını’ geliştirmek iyi bir şey,” diye 
cevap verdi Amy ciddiyetle.

“Birbirinizle didişmeyin kızlar. Babamızın biz küçük
ken kaybettiği para şu an elimizde olsun istemez miydi-
niz? Ah! Endişelerimizden kurtulsak ne kadar mutlu 
mesut yaşardık!” dedi o güzel zamanları hatırlayabilen 
Meg.

Beth, “Paraları olmalarına rağmen, sürekli kavga edip 
tartıştıkları için King ailesinin çocuklarından çok daha 
mutlu olduğumuzu söylememiş miydin geçen gün?” di
ye sordu.

“Evet söyledim Beth. Bence öyleyiz; her ne kadar 
çalışmak zorunda olsak da eğlenmeyi biliyoruz ve Jo’nun 
deyimiyle hayli kıyak bir takımız.”

“Jo böyle argo sözcükler kullanıyor!” dedi Amy, ha-
lının üzerinde uzanan Jo’ya onaylamaz bir bakış atarak. 
Jo hemen doğruldu, ellerini ceplerine sokup ıslık çalma-
ya başladı.
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“Yapma Jo, oğlan çocuklarına benziyorsun!”
“O yüzden yapıyorum ya zaten.”
“Kaba, zarafetten uzak kızlardan nefret ediyorum!”
“Ben de yapmacık, çıtkırıldım kızlardan nefret edi-

yorum!”
Barış yanlısı Beth komik bir ifade takınıp, “Aynı yu-

vadaki kuşlar ne kadar da iyi anlaşırlar,” diye şarkı söyle-
meye koyulunca iki kız kardeşin hiddetli sesi yumuşayıp 
kahkahaya dönüştü ve o an için “didişme” sona erdi.

“İkinizin de yaptığı ayıp,” dedi Meg, büyük abla üs-
lubuyla söylevine başlayarak. “Oğlanlara özgü numarala-
rı bir kenara bırakıp daha usturuplu davranacak yaşa 
geldin Josephine. Küçük bir kızken o kadar mühim de-
ğildi fakat artık büyüdün, o yüzden saçlarını aç ve bir 
genç kız olduğunu hatırla.”

“Hayır, ben genç kız falan değilim! Saçımı salmak 
beni öyle yapacaksa yirmi yaşıma dek iki örgüyle geze-
ceğim,” diye bağırdı Jo başındaki fileyi çıkarıp kestane 
rengi yelesini savurarak. “Büyüyüp Mrs. March olacağı-
mı, uzun elbiseler giyip bir saraypatı1 kadar zarif görüne-
ceğimi düşünmekten nefret ediyorum! Erkeklerin oyun-
larını, tavırlarını sevdiğim halde kız olmak yeterince 
kötü zaten! Erkek olmadığım için duyduğum hayal kı-
rıklığından kurtulamıyorum, bu his şimdi her zamankin-
den de kötü, çünkü babamla gidip savaşmak için can 
atarken bunak bir ihtiyar gibi evde oturmuş örgü örüyo-
rum!” Ördüğü mavi asker çorabını, şişler birbirine kas-
tanyet gibi vurana, yumak odanın diğer ucuna yuvarla-
nana dek salladı.

“Zavallı Jo! Bu çok kötü ama yapacak bir şey yok. O 
yüzden adını erkek ismi gibi kısaltıp bizim yanımızday-
ken oğlan kardeşimiz gibi davranmakla yetinmelisin,” 

1.CallistephusAsteraceaeailesindenbirçiçektürü.(Y.N.)
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dedi Beth dünyanın bulaşığını yıkayıp tozunu almasına 
rağmen yumuşaklığından hiçbir şey kaybetmeyen elle-
riyle, dizinde yatan Jo’nun sert saçlarını okşayarak.

“Sana gelince Amy,” diye devam etti Meg, “fazlasıyla 
müşkülpesent ve tahammülsüzsün. Tavırların gülünç ka-
çıyor, dikkat etmezsen büyüdüğünde mızmız, küçük bir 
kaza dönüşeceksin. Zarif olmak için çaba harcamadığın 
zamanlardaki tatlı tavırlarını ve kibar kibar konuşmanı 
seviyorum fakat kullandığın absürd sözcükler Jo’nun ar-
gosu kadar kötü.”

“Jo oğlan gibi, Amy mızmız bir kaz, ben neyim aca-
ba?” diye sordu Meg’in söylevinden payını almaya hazır 
olan Beth.

“Sen bir tatlılık abidesisin,” diye yanıt verdi Meg iç-
tenlikle; kimse de ona itiraz etmedi çünkü “Fare” ailenin 
biriciğiydi.

Genç okurlar, “kişilerin nasıl göründüklerini” öğren-
mekten hoşlandıkları için, dışarıda aralık ayının kar yağı-
şı sessizce sürerken ve içeride şömine ateşi neşeyle çıtır-
darken, alacakaranlıkta oturmuş örgü ören bu dört kız 
kardeşi kısaca tanıtalım. Rengi atmış halıya ve basit mo-
bilyalara rağmen rahat, eski bir odaydı burası, duvarlarda 
birkaç güzel resim asılıydı, raflar kitap doluydu, pencere 
pervazlarında kasımpatılar, Noel gülleri açmıştı ve evin 
havasında tatlı bir huzur vardı. 

Dört kardeşin en büyüğü olan Margaret on altı ya-
şındaydı ve çok güzeldi, etine dolgun bir sarışındı, iri 
gözleri, yumuşacık ve gür kahverengi saçları, sevimli bir 
ağzı ve hayli gurur duyduğu bembeyaz elleri vardı. On 
beş yaşındaki Jo ise çok uzun boylu, ince ve esmerdi; 
uzun kolları ve bacaklarıyla ne yapacağını bilemeyen bir 
tayı andırıyordu. Kararlı bir ağzı, tuhaf bir burnu, her 
şeyi görüyormuş gibi görünen, duruma göre yırtıcı, ko-
mik ya da düşünceli bir ifadeye bürünen keskin, gri göz-
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leri vardı. Tek güzelliği uzun, gür saçlarıydı fakat onları 
dizginlemek için genellikle saç filesinin içine tıkıştırırdı. 
Yuvarlak omuzları, büyük el ve ayaklarıyla Jo, kılık kıya-
fetine şöyle bir bakıldığında hızla bir kadına dönüşen ve 
bundan hoşlanmayan tedirgin bir kız görünümündeydi. 
Elizabeth ya da –herkesin dediği gibi– Beth, utangaç ta-
vırları, ürkek sesi ve nadiren bozulan huzurlu ifadesiyle, 
pembe yanaklı, düz saçlı, parlak gözlü on üç yaşında bir 
kızdı. Babası ona “Bayan Dinginlik” derdi, bu isim onun 
için biçilmişti adeta çünkü yalnızca güvendiği ve sevdiği 
birkaç kişi için çıkmaya cesaret ettiği kendine ait mutlu 
bir dünyada yaşıyor gibiydi. En küçükleri Amy ise en 
önemli kişilikti – en azından o böyle düşünüyordu. Mavi 
gözleri, omuzlarına bukleler halinde dökülen sarı saçla-
rıyla, genç bir hanımefendi gibi görgü kurallarına her 
daim dikkat eden solgun ve narin bir kar perisiydi. Bu 
dört kız kardeşin karakterlerini daha sonra keşfedeceğiz.

Saat altıyı vurdu; Beth ocağı süpürdükten sonra 
ısınması için önüne bir çift terlik koydu. Bu eski terlikle-
rin görüntüsü kızları mutlu etti çünkü anneleri gelmek 
üzereydi ve hepsi onu karşılamak için can atıyordu. Meg 
okumayı bırakıp lambayı yaktı, Amy kimse bir şey söyle-
meden koltuğundan kalktı ve oturup terlikleri ateşe bi-
raz daha yakın tutan Jo yorgunluğunu unuttu. 

“Bunlar çok yıpranmış; anneme yeni bir çift terlik 
lazım.”

“Kendi paramla ona terlik almayı düşündüm,” dedi 
Beth.

“Hayır, ben alacağım!” diye bağırdı Amy.
“En büyüğünüz benim,” dedi Meg, fakat Jo kararlı-

lıkla onun sözünü kesti:
“Babamın yokluğunda ailenin erkeği benim, çünkü 

kendisi yokken anneme bilhassa iyi bakmamı tembihle-
di, bu durumda terlikleri ben almalıyım.”
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