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GİRİŞ

J ane Eyre, 1847 yılında ilk yayımlandığından 
bu yana, İngiliz dilinin en tanınan ve en sevi-
len eserlerinden biri olmuştur. Kitabın yazarı 

Charlotte Brontë, hayatının daha sonraki zamanla-
rında olağanüstü bir şöhret kazanmıştır, ama Jane 
Eyre ilk basıldığında yazar, bir erkek ismi olan Cur-
rer Bell’i kullanmıştır. Bunun sebebi, o zamanlarda 
kadın yazarların yeterince ciddiye alınmıyor olma-
sıdır. Jane Austen gibi kadın romancıların varlığı 
bile bu gerçeği değiştirmeye yetmemiştir. Charlotte 
Brontë, bir erkek adı kullanarak romanına kabulle-
nilme şansı tanımıştır.
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CHARLOTTE BRONTË

Jane Eyre yayımlandığında Charlotte otuz bir ya-
şındaydı, fakat bütün hayatı boyunca yazı yazmıştı. 
Henüz küçük bir çocukken, erkek kardeşi Branwell, 
kız kardeşleri Emily ve Anne’le birlikte hayali dün-
yalar uydurur ve o dünyalar hakkında küçük ki-
taplar yazardı. Bu hikâyelerden bazıları günümüze 
kadar ulaşmayı başarmıştır. Charlotte ve Branwell, 
Angria isimli bir Afrika krallığı yaratmışlardı. Emily 
ve Anne de bu krallığın karşısına Gondal isimli düş-
man bir krallık çıkarmışlardı. Brontë kızları büyü-
düklerinde, önlerinde kariyer olarak öğretmenlik ve 
yazarlık seçenekleri vardı. Üçü de romancı oldu.

Birbirlerine çok yakın olmalarına rağmen, Brontë 
kızlarının hayatı hiç kolay değildi. İngiltere’nin ku-
zeyinde, Yorkshire’daki Haworth isimli bir bozkır 
köyünde yaşıyorlardı, babaları bir papazdı. Brontë 
ailesi Haworth’a 1820 yılında taşınmıştı, fakat 1821 
yılında, Charlotte beş yaşındayken, annesini kaybet-
ti. Charlotte’ın halası Elizabeth Branwell, Charlotte 
ve kardeşleriyle ilgilenmek üzere Haworth’a geldi.

Trajediler henüz bitmemişti. 1824 yılında, ailenin 
en büyük çocukları olan Elizabeth, Maria, Charlot-
te ve Emily, din adamlarının kızlarına eğitim veren 
bir okul olan Cowan Bridge’e gönderildiler. Ertesi 
yıl okulda tüberküloz salgını baş gösterdi ve Eliza-
beth ile Maria hastalığa yakalandılar. Eve gönderi-
len kızlar ne yazık ki hayatlarını kaybettiler. Char-
lotte ve Emily de eve getirilmişti ve Charlotte artık 
ailenin en büyük çocuğuydu.
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Charlotte’ın babası Patrick Brontë, İrlanda’da 
fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. 
Fakat zekâsı ve çalışkanlığı sayesinde Cambridge 
Üniversitesi’ne girmeyi başarmıştı. Kız ve erkek ço-
cukların çok iyi eğitim almaları gerektiğine inanan 
Bay Brontë’nin evi, bazıları bizzat Brontë tarafın-
dan yazılmış kitaplarla doluydu ve bütün çocukları 
okumayı çok seviyordu. 

Fakat kitaplara bu kadar düşkün olmak, Brontë 
çocuklarının, çoğunluğunu çiftçilerin ve fabrika işçi-
lerinin çocuklarının oluşturduğu diğer köy çocukla-
rıyla arkadaşlık kurmasını zorlaştırıyordu. Charlot-
te, etrafının onu anlamayan ve onun kadar zeki ol-
mayan insanlarla sarıldığını hissediyordu; bu, Jane 
Eyre’in sayfalarından yansıyan bir duygudur.

Aslında, Charlotte’ın diğer romanları gibi Jane 
Eyre de yazarın kendi hayatından esinlendiği un-
surlar ve durumlar içerir. Jane’in gittiği katı ve acı-
masız okul Lowood, Charlotte’ın Cowan Bridge’de 
edindiği deneyimler üzerine inşa edilmiştir. Jane’in 
arkadaşı Helen Burns’ün, Charlotte’ın ablalarından 
birinden esinlenildiği düşünülmektedir. Charlot-
te on dokuz yaşındayken öğretmen olması ve Roe 
Head isimli bir okulda çalışması, sonrasında müreb-
biye olarak başka bir işe girmesi Jane Eyre’de tek-
rar yaratılan gerçek deneyimlerdir. Tıpkı Jane gibi, 
Charlotte da dış görünüşünden memnun değildi.  
Charlotte, Emily ve Anne, Haworth’ta kendileri-
ne ait bir okul açmaya karar verdiler. Fakat bunu 
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yapmadan önce, Charlotte ve Emily kabiliyetlerini 
geliştirmek için Brüksel’e gittiler, orada hem İngi-
lizce öğretmenliği yaptılar hem de lisan öğrendiler. 
Brontë çocuklarının halası Elizabeth öldüğünde, 
Emily babasıyla ilgilenmek için eve döndü, ama 
Charlotte yaklaşık iki yıl boyunca Brüksel’de kaldı. 

Kız kardeşlerin tasarladığı okul başarılı olmadı. 
Charlotte, Emily ve Anne yazmaya geri döndüler. 
Üçü de şiirler yazdı ve 1846 yılında, erkek isimleri 
olan Currer, Ellis ve Acton Bell takma adlarıyla bir 
şiir kitabı çıkardılar. Kitap satmadı, ama kardeşler 
pes etmedi. Ertesi yıl, Ellis Bell (Emily Brontë) tara-
fından yazılan Uğultulu Tepeler ve Acton Bell (Anne 
Brontë) tarafından yazılan Agnes Grey yayınevleri 
tarafından basılmak üzere onaylandı. Charlotte’ın 
ilk romanı birçok yayınevi tarafından reddedildi, 
ama ikinci romanı Jane Eyre hemen kabul gördü. 
1847 yılının sonlarında üç roman da yayımlandı ve 
Bell kardeşler ulusal bir sansasyon haline geldiler.

İnsanlar en başından itibaren Bell kardeşlerin 
kim olduğunu merak etti, bazıları onların kadın 
olabileceğini de düşündü. Kız kardeşler çok geçme-
den gerçeği açıklamak zorunda bırakıldılar. Jane 
Eyre üç roman içinde en popüler olanıydı. Anne’nin 
ikinci romanı Şatodaki Kadın çıktığında, Anne’nin 
yayımcısı, romanın Acton değil, Currer Bell tarafın-
dan yazıldığını iddia etmeye çalıştı. Bunun üzerine, 
Charlotte ve Anne, Londra’daki yayımcılarına gidip 
gerçek kimliklerini açıkladılar. 
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Charlotte tam zamanlı bir yazar olarak yeni bir 
hayata başladı, ama onu bekleyen bir başka traje-
di daha vardı. 1848 yılının yaz mevsiminde, Char-
lotte’ın kardeşi Branwell Brontë çok hastalandı ve 
eylülde öldü. Sonbahar devam ederken Emily’nin de 
hasta olduğu anlaşıldı, muhtemelen tüberküloza ya-
kalanmıştı. Emily, bir doktora görünmeyi reddede-
rek papaz evini yönetmeyi sürdürdü ve 1848 yılının 
Aralık ayında, sadece yirmi dokuz yaşındayken öldü.

Charlotte, hayatta kalan tek kardeşi Anne’e de 
tüberküloz teşhisi konulmasıyla yıkıldı. 1849 Ma-
yıs’ında, iyileşmek için türlü ilaçlar deneyen An-
ne’le birlikte bir sahil kasabası olan Scarborough’a 
gitti. Deniz havasının hastalığı tedavi ettiği düşü-
nülüyordu, fakat Anne de kurtulamadı, o kasabada 
öldü, geride kalbi kırık bir Charlotte bıraktı.

Charlotte, sonraki birkaç yıl boyunca bütün dik-
katini yazmaya verdi. 1849 yılında Shirley ve Vilette 
isimli iki roman yayımladı. Defalarca Londra’ya git-
ti. Londra’da, Bayan Gaskell ve William Thackeray 
gibi ünlü yazarlarla tanıştı, bir portresini yaptırdı 
ve olağanüstü bir şöhrete kavuştu.

1852 yılında, Haworth’ta Patrick Brontë’yle bir-
likte çalışan Papaz Arthur Bell, Charlotte’a evlenme 
teklif etti. Charlotte, bir küratör olan adamın evlilik 
teklifine önce hayır dedi, ama iki yıl sonra, 1854 yı-
lında onunla evlendi.

Biraz huzur ve mutluluk yakalamayı başarması-
na rağmen, kaybettiği kardeşlerinin üzüntüsü hiç-
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bir zaman geçmedi. Ertesi yıl zatürreeye yakalandı-
ğında, hastalığı tedavi edilebilir olmasına rağmen, 
Charlotte hayattan vazgeçmiş durumdaydı. 1855 
yılının Mart ayında hayatını kaybettiğinde, sadece 
otuz sekiz yaşındaydı.

Ölümünün ardından, Charlotte’ın ilk romanı Pro-
fesör nihayet yayımlandı ve romancı Bayan Gaskell, 
Charlotte’un bir biyografisini yazdı. Bu biyografi, 
Brontë kardeşlerin hayatlarının, en az romanları 
kadar ünlü olmasını sağladı. Brontë kardeşler, o za-
mandan bu yana okurları büyülemeye devam edi-
yorlar.


