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Ana Karakterle r
(Görünme Sırasına Göre)

Rahip Yves de la Croix, İsa Cemiyeti, 27, Cizvit ve doğa filozofu, 

Marie-Josèphe’in ağabeyi.

Marie-Josèphe de la Croix, 20, Yves’in kız kardeşi, Matmazel’in ne-

dimesi; yakın zamanda, Fransız kolonisi Martinique’ten (Mme 

de Maintenon’un Saint-Cyr’deki okulu aracılığıyla) Versailles’a 

geldi.

*Madam, Orléans Düşesi, Bavyeralı Elisabeth Charlotte, Prenses Pa-

latine, 41, Mösyö’nün ikinci eşi.

*Mösyö, Philippe, Orléans Dükü, 53, Louis’nin erkek kardeşi.

*Matmazel, Elisabeth Charlotte d’Orléans, 17, Madam ve Mösyö’nün 

kızı, XIV. Louis’nin yeğeni.

* Lorraine Şövalyesi, Mösyö’nün sevgilisi, 55.

Lucien de Barenton, Chrétien Kontu, 28, XIV. Louis’ye danışmanlık 

yapmalarına müsaade edilen az sayıdaki Fransız asilzadelerin-

den biri. 

*II. Philippe d’Orléans, Chartres Dükü, 19, Mösyö ve Madam’ın 

oğlu; Françoise Marie, Mlle de Blois, “Madam Lucifer” ile evli.

*Louis-Auguste, Maine Dükü, 23, XIV. Louis’nin eski metresi Mon-

tespan Markizi’nden olan tanınmış gayrimeşru oğlu.

Majestelerinin meşru torunları:

*Louis, Bourgogne Dükü (11);

*Philippe, Anjou Dükü (10);

*Charles, Berri Dükü (7).
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*XIV. Louis, 55, Büyük Louis, güneş Kral, Fransa ve Navarre’ın En 

Hristiyan Kralı.

*Madam de Maintenon, (Françoise d’Aubigné olarak doğdu; daha 

sonra Mme Scarron oldu), Louis’nin alt sınıftan gelen ikinci 

eşi, 58.

*Monsenyör, Louis, Büyük Veliaht, 32, Louis’nin yaşayan tek meşru 

oğlu.

Şehrzad, Deniz Canavarı

Mösyö Boursin, Majestelerinin hane halkının bir üyesi.

*Rahip de la Chaise, Louis’nin günah çıkardığı rahibi.

Odelette (Halide olarak da bilinir), 20, Marie-Josèphe’in Türk kölesi. 

(Marie-Josèphe’le aynı gün doğmuştur.)

*Dr. Fagon, Kral’ın başhekimi.

*Dr. Félix, Kral’ın başcerrahı.

*XII. Innocent, kısa süre önce kutsanmış olan Papa.

*II. James ve Modenalı Mary, sürgündeki İngiltere Kralı ve Kraliçesi.

*Yabancı Prensler: Lorraineli Charles ile Conti ve Condé dükleri.

*Madam Lucifer, Chartres Düşesi, 16, XIV. Louis’nin kızı (Mlle de 

Blois).

*Alessandro Scarlatti: Napoli valisinin orkestra şefi, Carpio Markisi.

*Domenico Scarlatti, 8, Senyör Scarlatti’nin oğlu, çocuk dâhi, müzis-

yen ve bestekâr.

*Mlle d’Armagnac, “Mlle Gelecek”.

*Mlle de Valentinois, “Mlle Geçmiş”

*Juliette d’Auteville, Markiz de la Fère, “Mme Şimdi”.

*Antoine Galland, Binbir Gece Masalları’nın ilk batılı tercümanı.

*Kardinal Ottoboni, XII. Innocent’ın refakatçisi.

*Halide (Odelette olarak da bilinir), Marie-Josèphe’in sonradan edin-

diği kız kardeşi.

*Berwick Dükü, James Fitzjames, II. James’in gayrimeşru oğlu.

Japonya Prensi, İran Şahı, Nübye Kraliçesi ve Huron Savaş Şefleri 

ile refakatçileri.

*Tarihi karakterler.
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Giriş

Yaz dönümü gününün güneşi, gökyüzünün ortasında bembe-
yaz parlıyordu. Gökyüzü ufukta mavi ışık saçıyordu.

Kral’ın bayrak gemisi, sığ suyun duru yeşilinden sonsuz 
derinliklerin koyu çivit rengine sert bir biçimde geçti.

Kalyonun kaptanı emirler yağdırdı; denizciler itaat etmek 
üzere koşturdular. Yelken bezi dalgalandı, sonra da şişti; de-
vasa dört köşeli yelkenler rüzgârda gerilerek şakladılar. Gemi 
çatırdadı, gıcırdadı ve döndüğü yöne doğru eğildi. Üzerinde 
XIV. Louis’nin mottosu Nec Pluribus Impar* yazılı bayrak, gök-
yüzü boyunca dalgalanıyordu. XIV. Louis’nin altın bir güneş 
şeklindeki arması, kalyonun pruva yelkeninde parladı.

Tehlikeli balık sürülerinden kurtulan kalyon ileri atıldı. Su, 
geminin bordalarına hücum etti. Yaldızlı gemi başı süsü, kol-
larını gün ışığına ve su serpintisine doğru uzattı. Tırnakların-
da ve çift kuyruğunun zıpkına benzer uçlarında gökkuşakları 

* Herkesten üstün anlamına gelir. –çn
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parıldadı. Oyma deniz canavarı, Kral’ın ihtişamı için önüne 
renkli ışık düşürdü.

Yves de la Croix, tam güneşin altındaki Yengeç Dönencesi 
boyunca avını arayarak geminin pruvasından denizi ufka doğ-
ru taradı. Yaz dönümü gününe gözlerini kısarak baktı ve el-
lerini üst güverte tırabzanının etrafına kenetledi. Kalyon, gü-
vertedeki havayı durgun ve sıcak bırakarak rüzgârla ilerledi. 
Güneş, Yves’in siyah cübbesine işledi ve koyu renk saçlarını 
sıcakla yıkadı. Tropik deniz, genç Cizvitin gözünü kamaştırıp 
onu mest ederek parladı ve hareketlendi.

“Şeytanlar!” diye haykırdı gözcü.
Yves, gözcünün fark ettiği şeyi aradı, ancak güneş fazla par-

laktı ve mesafe çok uzundu. Gemi hızla hareket edip gümbür-
deyerek dalgaların arasında kendine yol açtı.

“Orada!”
Tam ileride okyanus bulanıklaştı. Suretler hoplayıp zıplı-

yordu. Deniz köpüğünde beliren parlak şekiller, yunuslar gibi 
sıçrayarak dans ediyorlardı.

Bayrak gemisi çalkantılı sulara doğru ilerledi. Yunus sesi 
değil, bir denizkızı şarkısı havada dalgalandı. Denizciler deh-
şet dolu bir sessizliğe gömüldüler.

Yves heyecanına hâkim olarak hareketsiz kaldı. Avını tam 
o noktada ve o gün bulacağını biliyordu; varsayımından asla 
şüphe duymamıştı. Başarısını soğukkanlılıkla karşılamalıydı.

“Ağ!” Kaptan Desheureux’nün haykırışı şarkıyı bastırdı. 
“Sizi ahmaklar, ağ!”

Emri, mürettebatını itiş kakışa sürükledi. Ondan, deniz 
canavarlarından korktuklarından, şeytanlardan korktukların-
dan fazla korkarlardı. Tahta halata, halat metale sürtünürken, 
vinç feryat etti ve inledi. Ağ borda boyunca takırdadı. Denizci-
lerden biri küfürlü bir yakarış mırıldandı.

Yaratıklar yaklaşan kalyona kayıtsız, hoplayıp zıpladılar. 
Çılgınca suları sıçratıp denizi köpürterek yunuslar gibi dalga-
ları yardılar. Kuyruklarını birbirlerine dolayıp hayvani şehvet-
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lerini şakıyarak seviştiler. Çiftleşmeleri okyanusu kamçılaya-
rak köpürttü.

Yves’in heyecanı, aklına ve bedenine hükmedip kararlılı-
ğını bastırarak kabardı. Tepkisinin şiddetiyle şaşkına dönerek 
gözlerini kapadı ve sükûnet için dua ederek başını eğdi.

Ağın takırdaması, ağır palamarlarının geminin yan tarafı-
na çarpması onu kendine getirdi. Desheureux küfretti. Yves, 
yolculuk boyunca tekrarlanan küfür ve sövmelere aldırmadığı 
gibi bu sözleri de duymazlıktan geldi.

Yves, yeniden kendine hâkim olarak duygularını açığa vur-
madan bekledi. Sakince avının ayrıntılarını not etti: boyutla-
rı; renkleri; sayıları, yüz yıl önce bildirilen sürüden çok daha 
azdı.

Kalyon, zina yapan deniz canavarlarının arasından azamet-
le ilerledi. Yves’in planlamış ve ummuş olduğu, araştırmasın-
dan beklemiş olduğu gibi, deniz canavarları kendilerini coş-
kularının tuzağına düşürdüler. Saldırı anına kadar hücumun 
farkına varmadılar.

Denizkızı şarkısı, hayvan çığlıklarına ve acı feryatlarına 
dönüştü. Avlanan hayvanlar daima yakalanışlarının şokuyla 
acı acı haykırırlardı. Yves, hayvanların korkuyu hissedebildik-
lerinden emin değildi, ancak acıyı hissediyor olabileceklerini 
düşünürdü.

Kalyon onları kendi çığlıklarında boğarak aralarına girdi. 
Ağ, kamçılayan dalgaların içine sürüklendi.

Desheureux küfür ve emirler yağdırdı. Denizciler ağın 
palamarlarını vinçle çektiler. Suyun altında, güçlü yaratıklar 
kalyonun bordasını kamçıladılar. Sesleri, kalasları davul gibi 
dövdü.

Ağ, yaratıkları denizden çekti.
Kara, kösele gibi böğürlerinde güneş ışığı ışıldadı.
“Güvercinleri salın.” Yves sesinin seviyesini korudu.
“Çok uzak,” diye fısıldadı kraliyet güvercinlerinin bakıcı-
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sının çırağı. “Ölürler.” Kuşlar hasır kafeslerinin içinde ötüp 
çırpındılar.

“Salın onları!” Bu uçuşta kuşların hiçbiri Fransa’ya ulaşa-
mazsa, bir sonraki ya da ondan sonraki başarılı olurdu.

“Baş üstüne Rahip.”
Bir düzine posta güvercini gökyüzüne fırladı. Kanatları 

havayı dövdü. Yumuşak ses zayıflayarak sessizliğe gömüldü. 
Yves omzunun üzerinden baktı. Güvercinlerden biri iyice yük-
selerek yönünü buldu. Haber kapsülü güneşi yansıtarak gü-
müş renginde parladı; Yves’in zaferine işaret ediyordu.
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Birinci Bölüm

Elli at arabası uzunluğundaki kortej kaldırım taşlı yolda kıv-
rılarak ilerledi. Kralını ve saray halkını selamlayan Le Havre 
halkı, at arabaları ile koşum takımlarının bolluğuna hayret 
ederek ve at sırtındaki hükümdarlarına eşlik eden genç asil-
zadelerin göz alıcı giysi, takı ve dantellerine, kadife ve sırma 
kumaşlarına, geniş tüylü şapkalarına hayran olarak iki yandan 
üşüştü. 

Marie-Josèphe de la Croix böyle bir kortejde gitmeyi ha-
yal etmişti, ancak hayalleri gerçeğin gerisinde kalmıştı. 
Kral’ınkinden sonra ihtişamda ikinci sırada olan, Orléans 
dükü ve düşesinin at arabasında yolculuk ediyordu. Her za-
man Mösyö olarak bilinen Kral’ın kardeşi dük ve eşi Madam’ın 
karşısında oturuyordu. Kızları Matmazel yanında oturuyordu.

Diğer tarafında Mösyö’nün arkadaşı yakışıklı ve baştan çı-
karıcı Lorraine Şövalyesi, Versailles’dan Le Havre’a olan uzun 
yolculuktan sıkılmış, tembelce yayılmıştı. Lotte – artık saray-
da ve onun nedimesi olduğuma göre, ona Matmazel deme-
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yi unutmamalıyım, dedi Marie-Josèphe kendine – neredeyse 
Marie-Josèphe kadar heyecanlı, at arabasının penceresinden 
sarktı.

Şövalye uzun bacaklarını, Marie-Josèphe’in ayaklarının 
karşısında üst üste atarak esnetti.

Toza, liman bölgesinin kokularına, kaldırım taşı boyun-
ca atların, sürücülerin ve at arabalarının çıkardığı takırtılara 
rağmen Madam her iki camın ve perdelerin açılmasında ısrar 
etti. Marie-Josèphe gibi temiz havaya çok düşkündü. Madam, 
yaşına rağmen – kırk yaşının üstündeydi! – her zaman Kral’la 
avda at sürerdi. Marie-Josèphe’in de at sürmeye davet edilebi-
leceğini çıtlatmıştı.

Mösyö dışarıdaki havanın zararlı tabiatından korunmayı 
tercih ediyordu. İpek bir mendil ve bir baharat topu taşıyordu. 
Kadife gömleğinin kollarında ve ceketinin altın rengi dante-
linde biriken tozları ipekle sildi; caddenin kokularını uzaklaş-
tırmak için karanfil saplanmış portakalı burnuna tuttu. Fay-
ton liman bölgesine yaklaşırken, çürümüş balık ve kurumuş 
deniz yosunu kokusu öyle arttı ki Marie-Josèphe de baharat 
topu getirmiş olmayı diledi.

At arabası sarsıldı ve yavaşladı. Sürücü atlara bağırdı. De-
mir nallar kaldırım taşlarında çınladı. Kasaba halkı at arabası-
nın yanlarını yumruklayarak, bağırarak ve dilenerek caddeye 
doluştu.

“Bakın, Matmazel de la Croix!” Lotte, ikisi de at arabasının 
camından dışarıyı görebilsin diye Marie-Josèphe’i ileri çekti. 
Marie-Josèphe her şeyi görmek istiyordu; kortejin her ayrın-
tısını daima hatırlamak istiyordu. Caddenin her iki yanında 
perişan kılıklı insanlar el sallayıp neşeyle alkış tutuyorlardı, 
“Yaşasın Kral!” diye çığlık atıp “Bize ekmek ver!” diye bağı-
rıyorlardı.

Atlılardan biri korkusuzca kalabalığın içine ilerledi. Marie-
Josèphe onu bir çocuk, midilli üzerindeki bir uşak zannetti; 
sonra onun, Kral’ın en samimi dostlarına özel altın rengi işle-
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meli mavi bir ceket olan justaucorps à brevet giydiğini fark etti. 
Hatasının farkına vararak utançla kıpkırmızı kesildi.

Umutsuz kasaba halkı, saray mensubunu yakalamaya çalış-
tı, altın rengi dantelini kopardı, atının eyerini çekiştirdi. Atlı 
onlardan hızlıca uzaklaşacağına, onlara Kral’ın yardımını da-
ğıttı. En yakınındaki insanlara sikkeler uzattı ve kalabalığın 
kenarındaki insanlara, yaşlı kadınlara, sakatlara, perişan kı-
lıklı çocuklara da sikkeler savurdu. Kalabalık, etrafında okya-
nus kadar güçlü, Le Havre limanındaki su kadar pis bir girdap 
oluşturdu.

“Kim bu?” diye sordu Marie-Josèphe.
“Lucien de Barenton,” dedi Lotte. “Kont M.* de Chrétien. 

Onu tanımıyor musun?”
“Ben onun…” Marie-Josèphe tereddüt etti. M. de 

Chrétien’in saraydaki konumuna yorumda bulunmak ona 
düşmezdi.

“Kardeşimin seferini düzenlemede Majestelerini temsil 
etti, ancak onunla tanışma fırsatı bulamadım.”

“Bütün yaz uzaktaydı,” dedi Mösyö.
“Ancak, görüyorum ki kardeşim Kral’ın itibarını korumaya 

devam ediyor.”
At arabası durdu, etrafı sarıldı, kalabalık arasında sıkıştı. 

Mösyö mendilini terleyen atların, terleyen insanların ve ölü 
balıkların kokularına karşı salladı. Muhafızlar, insanları uzak-
laştırmaya çalışarak bağırdılar.

Mösyö, “Bu durum yüzünden at arabasını yeniden boyat-
mam gerekecek,” diye bıkkınlıkla homurdandı. “Altın yaldız-
ların bir kısmını özleyeceğime de şüphe yok.”

“Büyük Louis kendini tebaasına fazla yakın tutuyor,” dedi 
Lorraine. “Onları ihtişamıyla avutmak için.” Mösyö güldü. 
“Aldırma, Chrétien onları savaş atıyla çiğneyecektir.”

M. de Chrétien bir savaş atına benden daha fazla hâkim 

* Mösyö kelimesinin kısaltması. –çn
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olamaz, diye düşündü Marie-Josèphe. Lorraine’in neşeli iğne-
lemesi onu önce eğlendirdi, sonra şaşırttı.

Chrétien Kontu için endişe ediyordu, ancak diğerleri hiç 
de kaygılanmış gibi değildi. Diğer saray mensuplarının binek 
hayvanları Haçlı Seferleri’nin süvari atlarının soyundan geli-
yorlardı; Kont Lucien ise kendine uygun bir biçimde, küçük, 
hafiften alacalı kır bir at sürüyordu.

“Atı, kadınların binek atından bile büyük değil!” dedi hay-
retle Marie-Josèphe. “İnsanlar onu aşağı çekebilirler!”

“Endişelenme.” Lotte, Marie-Josèphe’in kolunu sıvazladı, 
ona doğru yaklaştı ve “Bekle. İzle. M. de Chrétien kimsenin 
onu atından düşürmesine izin vermez,” diye fısıldadı.

Kont Lucien tüylü şapkasıyla kalabalığa selam verdi. İn-
sanlar nezaketine alkış ve reveranslarla karşılık verdiler. Atı 
hiç durmadı, etrafının sarılmasına hiç izin vermedi. Boynunu 
gererek, homurdanarak, kuyruğunu bayrak gibi sallayarak, 
suyun içindeki bir balık gibi insanların arasından ilerleyerek 
gösterişli şekilde yürüdü. Kısa süre sonra Kont Lucien özgür-
dü. Ardından gelen alkışlarla, Kral’ın arkasından caddede atını 
sürdü. Bir silahşor sırası kalabalığı yeniden böldü; Mösyö’nün 
at arabası ve muhafızlar, Kont Lucien’i takip ettiler.

Parlak bir genç asilzade grubu dörtnala giderek geçti. At 
arabasının dışında Lotte’nin erkek kardeşi Chartres Dükü 
Philippe, doru atını bir engele sürdü ve altın yaldızlı koşum 
takımıyla gösteriş yaparak atı şahlandırmak için mahmuzla 
vurdu. Chartres, şapkasına koca bir kuş tüyü takmış ve kadife 
giymişti, mücevherli bir kılıç taşıyordu. Yaz seferlerinden he-
nüz dönmüştü, Majestelerinin gençken bıraktığı gibi ince bir 
bıyık edinmişti.

Madam oğluna gülümsedi. Lotte kardeşine el salladı. 
Chartres şapkasını çıkardı ve at üzerinde gülerek hepsine re-
verans yaptı. Boğazında gevşekçe bağlanmış, ucu düğme deli-
ğine sokulmuş bir fular uçuşuyordu.




