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JANEAUSTEN,1775’te İngiltere’de,Steventon’ınHampshirekasa-
basında doğdu. Reading’deki Manastır Okulu’na gönderilen Jane,
dahasonraeğitiminievdesürdürdü.Gününtoplumsalvesiyasalolay-
larındanuzak,sıradanbiryaşamsürdü.Romanlarındaişlediğiyerler,
karakterlervekonular,çevresindekiküçüktopraksahiplerivetaşra-
lıdinadamlarınaözgü,köyden,komşulardan,taşrayaşamındanolu-
şanbudünyadanalınmaydı.Austen’ınilkromanıSağduyu ve Duyarlık 
1811’deyayımlandı.Bunu1813’teAşk ve Gurur,1814’teMansfield Park,
1815’teEmma,ölümündensonra1817’deNorthanger Manastırıizledi.
Austen,1817’desağlığıiyicebozulduğuiçinsonyapıtıSanditon’uya-
rımbırakmakzorundakaldı.18Temmuz1817’deöldüveWinchester
Katedralimezarlığınagömüldü.

SUATERTÜZÜN,1971’deHollanda’dadoğdu. İlkokuluHollanda’da,
ortaokulveliseyiİstanbul’daokudu.BoğaziçiÜniversitesiSiyasetBili-
miveUluslararasıİlişkilerBölümü’nü1996’dabitirdi.Birsürebankacı-
lıkveturizmsektöründeçalıştıktansonraçevirmenlikyapmayabaşla-
dı. Oscar Wilde, Kiran Desai, J.M. Coetzee, Rudolfo Anaya, Julia
Glass,JohnHughes,SybilleBedford,JohnBanville,PatriciaHighsmith,
StephenGreenblatt,AimeeBender,V.S.Naipaulgibiyazarlarıneser-
leriniTürkçeyekazandırdı.
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1. Mektup

Lady Susan Vernon’dan Mr. Vernon’a

Langford, Aralık

Sevgili kardeşim,
Churchill’de geçirdiğimiz birkaç haftadan sonra sen

den ayrılırken davetini kabul etme zevkinden kendimi 
daha fazla mahrum bırakamayacağım. O yüzden, eğer 
senin ve Mrs. Vernon için de uygunsa, uzun zamandır ta
nışmak istediğim bir kız kardeşime birkaç güne kadar tak
dim edilmeyi umabilirim. Buradaki arkadaşlarım kalmaya 
devam etmem için samimiyetle üsteliyorlar, ama hem 
konuksever hem de neşeli mizaçlarından dolayı cemiyet
le fazla sıkı fıkı olmalarını şu anki durumum ve ruh halim 
kaldırmıyor. Dolayısıyla sizin yanınızda mutlulukla inzi
vaya çekilebileceğim saat için sabırsızlanıyorum. 

Sevgili küçük çocuklarınla tanışmayı iple çekiyo
rum; kendi kızımdan ayrılmanın eşiğindeyim ve bunu 
göğüsleyebilmek için onların gönlünde yer ederek sevgi
lerini kazanmaya can atıyorum. Sevgili babası uzun bir 
hastalık geçirince hem görev hem de sevginin eşit ölçü
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de gerektirdiği ilgiden kızım yoksun kaldı; üstelik onu 
emanet ettiğim mürebbiyenin de işinin ehli olmadığını 
düşünmekte fazlasıyla haklıyım. O yüzden kızı şehirde
ki en iyi özel okullardan birine yerleştirmeye karar ver
dim; onu oraya bıraktıktan sonra da size gelmeye fırsa
tım olacak. Gördüğün gibi, Churchill’den geri çevrilme
mek konusunda azimliyim. Beni ağırlayamayacağını bil
mek ba na gerçekten büyük bir acı verirdi.

Seni seven minnettar kardeşin,
S. Vernon

2. Mektup

Lady Susan’dan Mrs. Johnson’a

Langford

Sevgili Alicia,
Bütün kış burada kalabileceğimi sanmakla yanılmış

sın. Hatta fazlasıyla yanıldığını söylemek beni üzüyor, 
çünkü geçip giden şu son üç ay kadar güzel vakit pek az 
geçirmişimdir. Şu an hiçbir şey yolunda gitmiyor; ailedeki 
kadınlar bana karşı birleşti. Langford’a ilk geldiğimde ola
cakları söylemiştin; ayrıca Manwaring öyle tatlıydı ki ken
dim için endişeye bile kapıldım. Arabayla evlerine yakla
şırken kendi kendime, “Bu adamdan hoşlanıyorum; Tan
rım, ne olur bundan bir kötülük çıkmasın!” dediğimi ha
tırlıyorum. Fakat ihtiyatlı davranmaya, henüz dört aylık 
bir dul olduğumu aklımdan çıkarmamaya ve olabildiğin
ce sessiz kalmaya kararlıydım. Nitekim öyle de davran
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dım, canım; Manwaring dışında kim senin ilgisine karşılık 
vermedim. Genel olarak kur yapma girişimlerinin hepsin
den kaçındım. Bana yaklaşan onca kişi içinden, Sir James 
Martin dışında, kimseye ayrıcalık tanımadım; ona bağışla
dığım ilgi de zaten onu Miss Man waring’den uzaklaştır
mak içindi, fakat insanlar benim bu konudaki gerekçeleri
mi bilseler bana saygı duyarlardı. Benim sevgisiz bir anne 
olduğumu söylüyorlar, oysa bendeki kutsal dürtü annelik 
sevgisiydi; kızımın iyiliğini düşünerek hareket etmiştim 
ve eğer o kız dünyanın en büyük alığı olmasaydı çabala
rım hak ettiği karşılığı bulabilirdi.

Sir James bana Frederica için teklifte bulundu, evet; 
ama hayatı bana dar etmek için dünyaya gelen Frederica 
bu kısmete öyle şiddetle karşı çıkmayı tercih etti ki, şim
dilik bu tasarımı rafa kaldırmanın daha iyi olacağına kana
at getirdim. Adamla kendim evlenmediğime daha önce 
birkaç kere pişman oldum; hatta rezil pısırıklığı bir derece 
daha hafif olsaydı kesin evlenmiştim de. Öte yandan, bu 
konuda biraz romantik olduğumu ve yalnızca zenginliğin 
beni hoşnut etmeyeceğini teslim etmeliyim. Sonuçta bü
yük bir gürültü koptu: Sir James gitti, Maria küplere bin
di, Mrs. Manwaring dayanılmaz bir kıskançlığa kapıldı; 
hatta öyle kıskandı ve bana öyle kızdı ki, hiddetinin ate
şiyle kendinde o cüreti bulup beni koruyucusuna şikâyet 
etseydi buna şaşırmazdım. Fakat kocan hiç olmazsa orada 
bana dostça bir duruş sergiledi; zaten kadının evliliğinden 
dolayı onunla ilişkisini temelli olarak bitirmesi de hayatı
nın en samimi hareketiydi. O yüzden senden isteğim, ko
canın küskünlüğünü canlı tutman. Halihazırda durumu
muz içler acısı; hiçbir ev bu kadar altüst olmamıştır; her
kes savaşta ve Manwaring benimle konuşmaya korkuyor. 
Artık gitmemin zamanı geldi; yanlarından ayrılmaya karar 
verdim ve bu hafta içinde seninle şehirde rahat bir gün 
geçirmeyi umuyorum. Mr. Johnson bana hâlâ tepkiliyse 
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Wigmore Caddesi 10 numarada yanıma gelmelisin; fakat 
Mr. Johnson onca hatalarına rağmen “saygın” kelimesinin 
büyüklüğüne layık bir adam olduğu ve karısının yakın ar
kadaşı olarak beni görmezden gelmesi yadırganacağı için 
buna gerek kalmayacağını umarım. 

Londra’dan sonra bir taşra köyü olan o dayanılmaz 
yere geçeceğim; gerçekten Churchill’e gidiyorum. Beni 
bağışla sevgili arkadaşım; bu benim son çarem. İngilte
re’de bana başka bir açık kapı olsaydı orayı tercih eder
dim. Charles Vernon’dan tiksiniyor, karısından da korku
yorum. Fakat karşıma daha iyi bir seçenek çıkana kadar 
Churchill’de kalmak zorundayım. Küçükhanım benimle 
şehre kadar gelecek; aklı biraz daha başına gelene kadar 
onu Wigmore Caddesi’nde, Miss Summers’ın gözetimi
ne bırakacağım. Kızların hepsi en iyi ailelerden geldikle
ri için orada iyi bağlantılar kuracaktır. Fakat okulun fiya
tı korkunç; ödeyebileceğimin çok ötesinde. 

Görüşmek üzere, şehre varır varmaz sana haber ve
receğim.

Daim sevgilerimle,
S. Vernon

3. Mektup

Mrs. Vernon’dan Lady De Courcy’ye
Churchill

Sevgili anne,
Noel’i seninle geçireceğimiz konusunda verdiğimiz 

sözü tutamayacağımızı büyük bir üzüntüyle haber ver
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mek zorundayım. Üstelik sevincimizin önüne geçen şey 
herhangi bir şekilde bunu telafi etmemize de imkân 
vermeyeceğe benzer. Lady Susan, kayınbiraderine yazdı
ğı mektubunda, bizi çok kısa bir süre içinde ziyaret et
me niyetini açıklamış. Bu tasarlanmış bir ziyaret olma
dığı için ne kadar süreceğini kestirmek mümkün değil. 
Böyle bir şeye hiç hazır olmadığım gibi hanımefendinin 
tutumuna da bir anlam veremiyorum: Langford onun 
için her bakımdan biçilmiş kaftandı; hem oradaki zarif 
ve lüks yaşam tarzı ona uyduğu hem de Mr. Manwaring’e 
özel bir ilgi beslediği için oradan apar topar ayrılmasını 
beklemiyordum. Öte yandan, kocasının ölümünden 
beri bize gösterdiği artan yakınlıktan ötürü onu ileri bir 
tarihte ağırlamak zorunda kalacağımızı da hep düşünü
yordum. Sanırım Mr. Vernon, Staffordshire’da ona fazla 
iyi davrandı. Evliliğimizin en başından beri kadının, ge
nel olarak kişiliği bir yana, Mr. Vernon’a tutumu öyle 
affedilmez derecede kurnaz ve alçakçaydı ki, Mr. Ver
non kadar insan canlısı ve yumuşak başlı olmayan her
kes onu defterden silerdi. Gerçi abisinin dul karısı ola
rak dara düşmüş bir kadına maddi destekte bulunması 
elbette anlaşılabilir, ama yine de Churchill’de yanımıza 
gelmesi için onu ısrarla davet etmesinin tam anlamıyla 
gereksiz olduğunu düşünmekten kendimi alamıyorum. 
Mr. Vernon herkes hakkında her zaman en iyisini dü
şünmeye yatkın zaten ve Lady Susan’ın yas gösterisi, 
üzüntü taslaması ve genel olarak gösterdiği sağduyu da 
yüreğini yumuşatmaya ve kadının samimiyetine onu 
inandırmaya yetti, ama bana gelince, hâlâ ikna olmuş 
değilim; ayrıca hanımefendi mektubunda ne kadar ma
kul şeyler yazdıysa bile, bize gelmesinin gerçek sebebini 
tam anlayana dek bu konuda kararımı veremeyeceğim. 
O bakımdan, sevgili madam, onun ziyaretine hangi duy
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gularla yaklaştığımı tahmin edebilirsin. Kendisine şöhret 
getiren cazibeli yeteneklerini göstererek benim de say
gımı kazanması için fırsatı elbette olacak, ancak bunun 
dışında, eğer yeteneklerine daha somut ilavelerde bu
lunmazsa kendimi ona karşı korumaya çalışacağım mu
hakkak. Benimle tanışmaya çok istekli olduğunu söylü
yor ve çocuklarımdan büyük bir incelikle söz ediyor; 
ama kendi çocuğuna şefkatsiz olmasa da ihmalkâr dav
ranan bir kadının benimkilere bağ kuracağını sanacak 
kadar da zayıf değilim. Miss Vernon, annesi bize gelme
den önce Londra’da bir okula yerleşecekmiş; hem onun 
hem kendi adıma buna seviniyorum. Annesinden ayrı 
olmak ona iyi gelecektir ve sefil bir eğitim alan on altı 
yaşında bir kız burada zaten pek makbul bir arkadaş ol
mazdı. Reginald’ın büyüleyici Lady Susan’ı görmeyi 
uzun zamandır istediğini biliyor ve yakında ailemize ka
tılacağına güveniyorum. Babamın sağlığının yerinde ol
duğunu duymak beni mutlu etti. Seni çok seven, vs.1

Catherine Vernon

1.JaneAustenromanlarındasıksıkgörüleceğiüzere,eskidenmektuplar,La-
tinceet ceterasözcüklerindengelen&c.(vb.)kısaltmasıylaimzalanıyordu.Ne-
denböyleyapıldığınadairsınırlıbilgivar;JohnS.Locke’unThe Art of Corres-
pondence (YazışmaSanatı)kitabındamatbaacılarınmetinlerikısaltmakamacıy-
laimzakısımlarınıkırptıklarıvezamanlabukullanımınyerleştiğiönesürülü-
yorvedurumeleştiriliyor.(Y.N.)
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4. Mektup

Mr. De Courcy’den Mrs. Vernon’a

Parklands

Sevgili ablam,
İngiltere’nin en fettan kadınını ailece ağırlamak üze

re olmanızdan dolayı sizi kutluyorum. Mümtaz bir çap
kın olarak bana daima ona dikkat etmemi salık verdiler
se de son zamanlarda Langford’daki tavrıyla ilgili bazı 
ayrıntılar kulağıma geldi; bu da onun, çoğu insana yeten 
dürüst flörtlerle yetinmek yerine, koca aileleri perişan 
etmenin büyük hazları peşinde olduğunu gösteriyor. Mr. 
Manwaring’e olan davranışıyla adamın karısını hem kıs
kandırmış hem kahretmiş ve evvelce Mr. Manwaring’in 
kız kardeşiyle ilişkisi olan genç bir adama kur yaparak da 
cana yakın bir kızı âşığından etmiş. 

Tüm bunları, hanımefendiyle iki hafta birlikte vakit 
geçirdiği Lang ford’dan buraya yeni gelmiş ve dolayısıyla 
bana hepsini isabetle aktarabilecek bilgiye sahip olan Mr. 
Smith’ten öğrendim (Hurst ve Wilford’da onunla yemek 
yedim).

Kim bilir nasıl bir kadın olmalı! Onu görmeyi ve 
senin nazik davetine icabet etmeyi iple çekiyorum; böy
lece hanımefendinin –kur yapma özgürlüğüne sahip ol
mayan iki erkeğin ilgisini aynı anda ve aynı evde kendine 
çekebilen, üstelik bunları gençliğin cazibesi olmadan ya
pabilen!– pek büyük işlere kadir sihirli güçleri hakkında 
benim de bir fikrim olur. Onunkine yaraşır bir görgüden 
yoksun olan, Mr. Smith’in dediğine göre akılsız olduğu 
kadar kibirli de olan Miss Vernon’ın annesiyle Churchill’e 
gelmeyecek olmasına sevindim. Kibirle aptallığın bir
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