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-1-
EVIN YÜKSEK VE gösterişli Georgia tarzı pencerelerinden görü-
nen manzara, herkesin hemfikir olduğu gibi muhteşemdi ve 
yeşil Sussex parkının en dikkat çeken manzarasına sahipti. İn-
sanoğlunun medenileştiren eli tarafından terbiye edildiğinde en 
güzel şeyleri veren doğanın, Norland Park’ın şanslı sakinlerine 
en cömert güzelliklerini sunduğu bu arazi, iki yüz yıl önce ta-
sarlanmış ve çok geniş çapta ağaçlandırılmıştı. Yumuşak dalgalar 
halinde yayılan yeşil kıvrımlar, romantik ve uysal görünümlü 
akarsu kolları, koyun ve geyiklerin doğanın süsleri gibi altında 
otladığı muhteşem asırlık ağaçlar vardı. Bütün bunlara ilaveten, 
zarifçe uzanan park korkuluklarındaki yer yer göze çarpan mi-
mari vurgular ve manzara, mutfaklarında karamsar bir hava için-
de toplanmış halde dışarıyı seyreden Dashwood ailesi için tam 
bir mükemmellik örneğiydi.

“Ve şimdi,” dedi annesi, açık duran mutfak penceresine doğ-
ru kolunu dramatik bir şekilde uzatarak, “bütün bunları terk 
etmek zorundayız. Bu… bu cenneti.” Durakladı ve sonra daha 
alçak bir sesle ama belirgin bir vurguyla ekledi, “O kadın yü-
zünden…”

Kızların üçü de sessizce ona baktılar. Annesinin dramatik ve 
fevri davranışlara meyilli huylarını genetik miras olarak tümüy-
le almış olan ortanca kız Marianne bile hiçbir şey söylemedi. 
Hepsi de uzun yıllara dayalı tecrübelerinden, annelerinin sö-
zünü daha bitirmemiş olduğunu çok iyi biliyordu. Beklerken, 
bakışlarını ovularak temizlenmiş mutfak masasının üstünde du-
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ran, üzeri rastgele dizilmiş basit bahçe çiçeği desenleriyle süslü 
seramik sürahiye ve yer yer kenarları atmış güzel çay kupalarına 
çevirdiler. Üç kız da tamamen hareketsiz ve nerdeyse nefes bile 
almadan, annelerinin bir sonraki tiradını bekliyordu.

Belle Dashwood, dışarıdaki manzaraya özlemle bakmaya de-
vam etti. Annelerini tam ismi olan Isabella yerine “Belle” diye 
çağıran –henüz çok yeni ve korkunç bir şekilde ölen– kızların 
babasıydı. Duygulu ve kibar tavrıyla ona, Belle’in isim olarak, 
bunu taşıyacak kişiyle mükemmel bir uyum sağladığını ve zaten 
Isabella’nın, seçkin bir isim olmasına rağmen günlük kullanımda 
söylenmesinin fazlasıyla zor olduğunu söylemişti. 

Ve böylece Isabella, yirmi yıldan daha uzun bir süre önce 
“Belle” olmuştu. Zamanla, sessizce ve göze batmadan, –elbette– 
Henry Dashwood’un karısı olarak ve –daha da kesinlikle– Eli-
nor, Marianne ile Margaret’in annesi olarak Belle Dashwood’a 
dönüşmüştü. Onlar, herkesin belirttiği gibi güzel bir aileydi: Bu 
açık yürekli adam, güzel ve sanatçı ruhlu karısı ve onların ta-
pılacak güzellikteki kızları... Ailenin her ferdinin çekiciliği ve 
görünüşleri, onları herkesçe tanınan ve sevilen kişiler yapmıştı. 
Böylece sanki bir peri masalı gibi, Henry’nin başına talih kuşu 
konmuştu. Henry’nin tek vârisi olduğu çocuksuz ve yaşlı bir 
bekâr amcanın büyük evini, Belle ve kızlarla birlikte paylaşmaya 
çağrıldığı zaman, buna bütün dünya sevinmişti. Mutlu ama en-
dişe verecek kadar yoksullaşmış olan şimdiki varlıklarını bıraka-
rak, yaşamak için sayısız yatak odası ve dönümlerce arazisi olan 
Norland Park’a taşınmışlardı. Arkadaşlarının pek çoğu açısından 
bu durum, ancak olağanüstü bir sihir olayı veya kurulan hayaller 
arasında nadiren gerçekleşen bir örnek olarak görülmüştü.

Genç Henry’nin amcası olan yaşlı Henry Dashwood’un ken-
disi de, hayallerin gücüne duyulan nostaljik ve romantik inanca 
sahip biriydi. Çok sevilen bir insandı, tüm o bölgeye kendiliğin-


