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JaneAusten’ınCanYayınları’ndakidiğerkitapları:



JANEAUSTEN,1775’teİngiltere’de,Steventon’ınHampshirekasaba-
sındadoğdu.Reading’dekimanastırokulunagönderilenJane,dahason-
ra eğitimini evde sürdürdü.Günün toplumsal ve siyasal olaylarından
uzak,sıradanbiryaşamsürdü.Romanlarındaişlediğiyerler,karakterler
vekonular,çevresindekiküçüktopraksahiplerivetaşralıdinadamları-
naözgü,köyden,komşulardan,taşrayaşamındanoluşanbudünyadan
alınmaydı.Austen’ınilkromanıSağduyu ve Duyarlık 1811’deyayımlandı.
Bunu1813’teAşk ve Gurur,1814’teMansfield Park,1815’teEmma,ölü-
münden sonra 1817’deNorthanger Manastırı izledi.Austen, 1817’de
sağlığıiyicebozulduğuiçinsonyapıtıSanditon’uyarımbırakmakzorun-
dakaldı.18Temmuz1817’deöldüveWinchesterKatedraliMezarlı-
ğı’nagömüldü.

ÖZLEMALKANK,İstanbuldoğumlu.BoğaziçiÜniversitesiEkonomi
Bölümü mezunu. Pazarlama ve dergi yönetiminde çalıştıktan sonra,
2017yılındailkromanıAğır Bir Şeyin Fazla Gürültü Çıkarmadan Devrilişi’ni
DoğanKitap’tanyayımladı.CanYayınları’ndaMundimarkasınınyöne-
ticieditörüolarakgörevyaptı.ÇevirileriarasındaAmosOz’unYaşam 
ve Ölüm Kafiyeleri,OscarWilde’ınYalnız Sıkıcı İnsanlar Kahvaltıda Parıldar 
veLisaTaddeo’nunÜç Kadınkitaplarıyeralır.





Yazar Hanımefendiden Northanger 
Manastırı Hakkında Açıklama

Bu küçük yapıt 1803 yılında tamamlanmış ve hemen ya-
yımlanması planlanmıştı. Bir kitapçıya verildi, hatta tanıtımı 
bile yapıldı, ancak işin neden daha ileri götürülmemiş oldu-
ğunu yazar asla öğrenemedi. Bir kitapçının yayımlamaya de-
ğer görmediği bir kitabı satın almaya değer bulması olağandışı 
bir durum gibi görünüyor. Ama bununla birlikte yazarın da 
okurların da on üç yılın nispeten eskitmiş olduğu kısımların 
ihtiyaç duyduğu tetkik dışında bir endişe duymalarına gerek 
yok. Okurdan ricamız, tamamlanmasından beri on üç yıl, yazı-
mının başlangıcından bu yana çok daha fazla zamanın geçmiş 
olduğunu ve bu süre zarfında yerlerin, tutumların, kitapların 
ve kanaatlerin dikkat çekici değişimler geçirmiş olduğunu göz 
önünde bulundurmalarıdır.





I. CİLT
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Catherine Morland’ı küçüklüğünde gören hiç kimse 
bir kahraman olmak üzere doğduğunu tahmin edemezdi. 
Hayattaki durumu, anne babasının şahsiyeti, kendi kişiliği 
ve mizacı, hepsi eşit miktarda aleyhineydi. Babası din 
adamıydı, ihmal edilmiş veya fakir değildi, gayet saygıde-
ğer bir adamdı, adı Richard’dı, ama hiçbir zaman yakışık-
lı olmamıştı. İki iyi gelirin yanı sıra, kayda değer bir ba-
ğımsızlığa sahipti ve kızlarını kilit altında tutma alışkanlı-
ğı yoktu. Annesi işbilir, akıl fikir sahibi bir kadındı, iyi 
huylu ve daha da önemlisi tıyneti iyiydi. Catherine doğ-
madan önce üç oğlu olmuştu; ve bütün tahminlerin tersi-
ne bir sonrakini dünyaya getirirken ölmek yerine, yaşa-
mayı sürdürdü –altı çocuk sahibi daha olacak kadar– on-
ların etrafında büyüdüklerini gördü ve kendisi de mü-
kemmel sağlığının tadını çıkardı. On çocuklu bir aile her 
zaman iyi bir aile olarak anılır, bunun için yeterli kafa, kol 
ve bacak vardır; ama Morland’ların bu tabiri hak edecek 
başka şeyleri yoktu, çünkü genel olarak pek yavanlardı, 
Catherine de hayatının büyük kısmında yavan mı yavan-
dı. İnce, tuhaf bir figürü, renksiz, solgun bir teni, koyu, 
düz, cansız saçları ve sert hatları vardı –görünüşü hepi 
topu buydu– ve zihni de kahramanlık için daha az elve-
rişsiz değildi. Oğlanların oyunlarına meraklıydı ve kriketi 
sadece oyuncak bebeklere değil, fındıkfaresine süt ver-

1. Bölüm
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mek, kanarya beslemek ve gül fidanı sulamak gibi çocuk-
luğun daha kahramanca sefalarına da fazlasıyla tercih edi-
yordu. Aslına bakılırsa bahçeden hiç zevk almıyordu; ve 
eğer olur da çiçek toplarsa, bu esasen haylazlığın hazzı 
uğruna oluyordu, en azından daima alması yasaklananları 
tercih etmesinden bu farz ediliyordu. Temayülleri böy-
leydi, becerileri de neredeyse o kadar istisnaiydi. Hiçbir 
şeyi kendisine öğretilmeden önce öğrenemez ya da anla-
yamazdı; ve hatta bazen o zaman dahi... Çünkü sık sık 
dikkatsizlik yapardı, bazen de aptallık. Annesi ona “Dilen
ci’nin Niyazı”nı1 üç ayda öğrettikten sonra ancak tekrar 
edebilmişti ve nihayetinde küçük kız kardeşlerinden Sally 
bile kendisinden daha iyi söyleyebiliyordu. Catherine her 
zaman aptal değildi katiyen; “Tavşan ve Arkadaşları”2 adlı 
fablı İngiltere’deki her kız kadar hızlı öğrendi. Annesi 
müzik öğrenmesini arzu ediyordu ve Catherine sevece-
ğinden emindi, çünkü eski, meyus klavsenin tuşlarını tın-
gırdatmayı pek severdi; böylece sekiz yaşında müziğe 
başladı. Bir sene öğrendi, dayanamadı ve salahiyetsizlik ya 
da hoşnutsuzluk karşısında kızlarının ilerlemesinde ısrar-
cı olmayan Bayan Morland bırakmasına müsaade etti. 
Müzik hocasının azledildiği gün Catherine’in hayatının 
en mutlu günlerinden biriydi. Çizime dair de üstün bir 
istek duymuyordu ancak annesinden ne zaman bir mek-
tubun zarfını alabilirse ya da bir kâğıt parçası ele geçire-
bilirse, evler ve ağaçlar çizerek, piliçler ve tavuklar, hepsi 
fazlasıyla birbirine benzeyen... o manada ne yapabilirse 
yapıyordu. – Yazmayı ve hesap tutmayı babası öğretti; 
Fransızcayı annesi; ikisinde de becerisi dikkate şayan de-
ğildi ve ikisinde de her fırsatta dersleri kaytarıyordu. Ne 

1.“Beggar’sPetition”.ThomasMoss tarafındanyazılanve1769’daanonim
olarakyayımlananbirşiir.(Ç.N.)
2.İngilizşairJohnGay’in,PrensWilliam’ınisteğiüzerine1727’detamamladığı
fablkitabınınsonşiiri.Arkadaşlığındeğişkendoğasınıkonualır.(Y.N.)
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tuhaf, anlaşılmaz bir karakter! Çünkü on yaşındaki bütün 
bu hovardalık semptomlarına rağmen ne fena bir kalbi ne 
de fena bir öfkesi vardı; nadiren inadı tutardı, hemen he-
men hiçbir zaman kavgacı değildi ve küçüklere karşı, ara-
da birkaç zorbalık kesintisi olsa da, çok şefkatliydi; üstelik 
gürültücü ve vahşiydi, kapalı kalmaktan ve temizlikten 
nefret eder ve dünyada hiçbir şeyi evin arkasındaki yeşil 
bayırdan yuvarlanmak kadar sevmezdi. 

Catherine Morland on yaşında işte böyleydi. On 
beşte görünüşü düzeliyordu; saçlarını balolar için kıvırıp 
uzatmaya başladı; cildi düzeldi, yüz hatları tombulluk 
ve renkle yumuşadı, gözleri hareketlendi, bedeni şekil-
lendi. Toz toprak sevgisi yerini süs eğilimine bıraktı ve 
temizleştikçe şıklaştı da; artık annesiyle babasının ara sı
ra kişisel gelişimi üzerine yorumlarını duyma zevkine 
nail oluyordu. “Catherine büyüdükçe epey güzel bir kız 
oluyor, bugün neredeyse hoş görünüyor.” Arada sırada 
ku lağına çalınan sözler arasındaydı; hem de kulağa ne se-
vimli gelen seslerdi bunlar! Neredeyse hoş görünmek, 
hayatının ilk on beş yılında yavan bir görünüme sahip 
olmuş bir kız için, beşiğindeki bir güzelin ilelebet elde 
edebileceğinden çok daha üstün bir zevk kaynağıdır. 

Bayan Morland çok iyi bir kadındı ve çocuklarını 
mümkün olan en iyi halleriyle görmeyi arzu ediyordu; 
ama zamanı uzanmak ve küçüklere öğretmenlik yapmak
la fazlasıyla dolduğu için büyük kızları ister istemez ken-
di başlarının çaresine bakmak zorunda kalmışlardı; ve ta
biatı itibarıyla kahramanlıkla alakası olmayan Catheri ne’ 
in on dört yaşında kriket, beyzbol, at binmek ve kırlarda 
koşturmayı kitaplara –en azından bilgi içeren kitaplara– 
tercih etmesi pek de şahane sayılmazdı; çünkü şayet ka-
tiyen faydalı bilgiler içermiyor, tamamen hi kâye ve sıfır 
tefekkürden oluşuyorlarsa, kitaplara asla bir itirazı yoktu. 
Fakat on beşten on yediye kadar kahraman olmak üzere 
eğitimdeydi; kahramanların hafızalarına tedarik etmek 
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üzere okumaları gereken ve macera dolu ha  yatlarının iniş 
çıkışlarında pek kullanışlı ve teskin edici olacak o alıntıla-
rın tamamını okudu. 

Pope’tan,
“Sahte hüzünle gezenler”i1 sansürlemeyi,
Gray’den,
“Bir çiçek doğar uzakta renklenir,
Harcar kokusunu ıssız çöl havasına,”2 
Thomson’dan,
“Genç dimağlara serpilmeyi öğretmenin,
Harika bir görev” olduğunu öğrendi.3

Shakespeare’den de dev bir bilgi hazinesi elde etti. 
diğerlerinin yanı sıra:

“Hava kadar hafif ıvır zıvır,
Kıskanç gözler için Tanrı Kelamı
Kadar güçlü kanıttır.”
Ya da:
“Üstüne bastığımız zavallı böcek
Bedenen öyle acı çeker ki
Ölen bir devin acısıyla aynıdır.”
Ya da mesela âşık bir genç kadın daima;
“Bir heykelin üstündeki Sabır Tanrıçası gibidir,
Acılara gülümseyen.”4

Şimdiye kadar yeterli ilerleme kaydetmişti ve pek 
çok başka noktalarda ziyadesiyle yol kat etmişti; çünkü 

1.AlexanderPope,Elegy To the Memory of an Unfortunate Lady(TalihsizBir
KadınınHatırasınaMersiye),1717,1.Kitap,57. satır. Şiir intiharetmişbir
kadınınyasınıtutar.(Y.N.)
2.Elegy Written in a Country Churchyard’dan (Taşradaki KiliseMezarlığında
YazılanAğıt).ThomasGray, şiiri şairRichardWest’inölümünün ardından
yazmıştır.Austendöneminbupekmeşhurşiirininyukarıdakidizelerindeufak
tefekoynamalaryapar.(Y.N.)
3.The Seasons’tan.Thomsonbupopülerşiirindetaşradaebeveynolmaktan
sözeder.(Y.N.)
4.Shakespeare’inOthello’sundanuyarlama.(Y.N.)
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sone yazamıyor olsa da okuyacak gücü kendinde bulu-
yor; ve piyanoda kendi bestelediği bir prelüdle bütün 
davetlileri esrimelere sürükleme ihtimali olmasa da, baş-
ka insanların performanslarını fazla yorulmadan dinle-
yebiliyordu. En büyük eksikliği karakalemdi –çizim mef-
humu hiç yoktu– öyle ki tasarımda kendisinden izlere 
rastlanabilecek şekilde âşığının profilinin bir eskizine te
şebbüs etmeye yetecek kadar bile çizemiyordu. Bu ko-
nuda hakiki bir kahraman yüceliğinden sınıfta kalıyordu. 
Mevcutta kendi yoksulluğunun farkında değildi, çünkü 
resmedecek bir âşığı yoktu. Duyarlılığına hitap edecek 
cana yakın bir genç görmeden; gerçek bir tutkuya ilham 
vermeden ve gayet vasat, gayet fani olan dışında hiçbir 
ilgiyi harekete geçirmeden on yedi yaşına gelmişti. Bu 
tuhaftı doğrusu! Ama tuhaf şeylerin nedenleri iyice araş-
tırılırsa genellikle izahları mümkündür. Mahallede bir 
tek lord yoktu; hayır – bir baron bile yoktu. Tanıdıkları 
arasında tek bir aile yoktu ki kazara kapılarında bulun-
muş bir oğlanı yetiştirmiş ve desteklemiş olsun; kökeni 
bilinmeyen tek bir genç adam yoktu. Babasının vasilik 
yaptığı kimse yoktu, köyün beyinin de çocuğu yoktu. 

Ama bir küçükhanım eğer kahraman olacaksa, et-
raftaki kırk ailenin yoldan çıkmışlığı bile ona engel ola-
maz. Yoluna bir kahraman fırlatacak bir şey olmalıdır ve 
olacaktır. 

Wiltshire’da Morland’ların yaşadığı Fullerton kö-
yündeki arazilerin büyük bölümüne sahip olan ve gut 
hastalığından mustarip bünyesi hasebiyle Bath’a gitmesi 
buyurulan Mr. Allen ve hoş mizaçlı, Miss Morland’ı pek 
seven, eğer maceralar bir genç hanımın başına kendi kö-
yünde gelmezse onları dışarıda araması gerektiğinin muh-
temelen farkında olan eşi, onu da kendileriyle gitmesi 
için davet ettiler. Mr. ve Mrs. Morland kabul etti, Cathe-
rine de büyük mutlulukla karşılık verdi.
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