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Pascal Quignard, 1948’de Verneuil-sur-Avre’da doðdu. 196668 yýllarý arasýnda Nanterre Üniversitesi’nde felsefe öðrenimi
gör
dü. 1969’da Gallimard yayýnevinde çalýþmaya baþladý;
1976’da okuma kuruluna girdi. Vincennes Üniversitesi’nde
ders verdi. François Mitterrand’la birlikte Versailles Barok
Opera ve Tiyatro Festivali’ni kurdu, 1990-94 yýllarý arasýnda
festivalin yönetmenliðini üstlendi. 1994 yýlýnda tüm görevle
rinden ayrýlarak kendini tümüyle edebiyata verdi. 1980’de
yýlýnda Carus adlý yapýtýyla Eleþtirmenler Ödülü’ne, 2000
yýlýnda Roma’daki Teras ile Akademi Ödülü’ne, 2002’de
Gezgin Gölgeler ile Fransa’nýn en saygýn edebiyat ödülü
Goncourt’a de
ðer görüldü. Dünyanýn Bütün Sabahlarý en
popüler kitabý ol
du ve 1991’de Alain Courneau tarafýndan
beyazperdeye uyar
landý. Baþrolünü Gérard Depardieu’nün
üstlendiði film, Fran
sa’da büyük baþarý kazandý, ilk yýl 2
milyon kiþi tarafýndan izlendi, daha sonra da 31 ülkede
gösterime girdi. Quignard ayrýca Latince, Çince ve Yunancadan
çeviriler yaptý.

Sevim Akten, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fran
sýz Dili ve Edebiyatý Bölümü’nden 1968 yýlýnda mezun oldu.
Yüksek lisans ve doktora eðitimi için Fransa’da araþtýrmalar
yaptý. 1970 yýlýnda Aix-en Provence Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde baþladýðý doktora eðitimini 1974 yýlýnda Ankara Dil ve
Tarih Coðrafya Fakültesi’nde tamamladý. 1983 yýlýnda doçent,
1980 yýlýnda profesör olan Akten’in yirmiden fazla kitap
çevirisi vardýr. Çevirileri arasýnda, Erik Orsenna’nýn Uzun
Zamandan Beri, Patrick Besson’ýn Zengin Kadýn, Jean-Denis
Bredin’ýn Yürek Çarpýntýlarý, Paul Eluard’ýn Þiirin Do
lam
baçlý Yollarý, Marguerite Duras’ýn Buraya Kadar, Clarice
Lispector’un Kuþatýlmýþ Kent adlý ünlü romanlarý da var.
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1. BÖLÜM
1650 ilkbaharý, Madam de Sainte Colombe öldü.
Geride iki kýz býraktý, biri iki, biri altý yaþýnda. Mös
yö de Sainte Colombe eþinin ölümünden sonra ken
dine gelemedi. Onu seviyordu. Anýsýna “Özlemler
Aðýtý”ný besteledi.
Bahçesi la Bièvre Çayý’nýn kýyýsýnda olan bir
evde iki kýzýyla birlikte yaþýyordu. Dar bahçenin,
etrafý çaya kadar çitlerle çevriliydi. Çayýn kýyýsýnda
söðüt aðaçlarý ve akþamleyin hava güzel olduðunda
Sainte Colombe’un gidip içinde oturduðu küçük bir
sandal vardý. Yoksulluktan yakýnmayacak kadar
varlýklýydý. Le Berry’de kendisine ufak bir gelir sað
layan arazisi vardý, burada kumaþla ya da av etiyle
deðiþ tokuþ ettiði þarap üretirdi. Avlanmak konu
sunda oldukça beceriksizdi, vadiye yukarýdan bakan
ormanlarý bir baþtan bir baþa geçmek hoþuna gitmi
yordu. Öðrencilerinden saðladýðý gelirle de açýðýný
gediðini kapatýyordu. O sýralar Londra ve Paris’te
hayranlýk kazanmýþ olan viyola1 çalgýsýný çalmayý
öðretiyordu. Ünlü biriydi. Hizmetinde iki uþak ve
küçüklerle ilgilenen bir aþçý kadýn vardý. Port-Ro
1 XV. yüzyýldan XVIII. yüzyýl sonuna kadar viyolonsel gibi yere dayayarak çalý
nan, keman ile viyolonsel arasý telli bir çalgý. (Ç.N.)

9

yal’le1 iliþ
ki
li bir der
ne
ðin üye
si olan Mös
yö de
Bures çocuklara edebiyat, matematik, dinbilgisi ve
bunu anlamaya yetecek kadar Latince öðretti. Mös
yö de Bures, Saint-Dominique-d’Enfer çýkmaz soka
ðýnda yaþardý. Sainte Colombe’a Mösyö de Bures’ü
Madam Pont-Carré salýk vermiþti. Kýzlarýna ilk
gençlik yýllarýndan baþlayarak notalarý ve anahtarla
rý Mösyö de Bures öðretmiþti. Kýzlar güzel þarký söy
lüyorlardý, müziðe karþý gerçek yetenekleri vardý.
Toinette beþ, Madeleine dokuz yaþýna geldiðinde
üçü birden oldukça zor ve kýsa triolar yapýyorlardý;
babalarý kýzlarýn yorumlamalarýndaki incelikten
hoþnuttu. Kýzlar annelerini hiç anýmsatmamakla
birlikte daha çok babalarýna benziyorlardý; yine de
annenin anýsý Sainte Colombe’da hiç bozulmadan
öylece duruyordu. Üç yýl sonra görüntüsü hâlâ gözü
nün önündeydi. Beþ yýl geçmesine karþýn sesi kulak
larýnda çýnlýyordu. Çoðunluk suskundu, ne Paris’e
ne de Jouy’a giderdi. Madam de Sainte Colombe’un
ölümünün üstünden iki yýl geçince karýsýnýn atýný
sattý. Karýsý son nefesini verirken yanýnda olmayýþý
nýn üzüntüsünden hiç kurtulamýyordu. O anda,
biraz puisey þarabý ve müzikle ölmeyi dileyen rah
metli dostu Mösyö Vauquelin’in baþucundaydý çün
kü. Dostu öðle yemeðinden hemen sonra ruhunu
teslim etmiþti. Mösyö de Sainte Colombe gece yarý
sýný geçe Mösyö Savreux’nün arabasýyla evine
dönünce, karýsý giydirilmiþti bile, etrafý mumlarla ve
gözyaþlarýyla çevriliydi. Aðzýný açmadý, gözü kimse
leri görmedi. Paris’e giden yol henüz taþ döþenmedi
ðinden, yürüyerek kente ulaþmak iki saat alýyordu.
1 Port-Royal: Eski bir manastýr. Cizvit tarikatýnýn ve muhalefetin simgesi oldu.
Kral XIV. Louis’nin soruþturma ve baskýlarýyla karþý karþýya kaldý. Bir tür aydýn
lar ocaðý. (Y.N.)
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Sainte Colombe evine kapandý ve kendini müziðe
verdi. Yýllarca viyola çaldý, ünü çevreye yayýldý.
Karýsýnýn ölümünün ardýndan iki mevsim boyunca
günde on beþ saat hiç durmadan viyola çaldý. Bahçe
de Mösyö de Sully zamanýndan kalma büyük dut
aðacýnýn üzerinde bir kulübe yaptýrdý, dört basamak
merdiven yetiyordu kulübeye çýkmak için. Böylelik
le küçüklerin derslerine de oyunlarýna da engel
olmadan çalýþabiliyordu; hatta aþçý kadýn Guignotte,
kýzlarýný yatýrdýktan sonra bile çalýþmasýný sürdüre
biliyordu. Uyumadan önce karanlýkta çene çalan
kýzlarýn konuþmalarýna müziðin karýþmasýnýn iyi
olmayacaðýný düþünüyordu. Viyolayý bacaklarýnýn
üstüne koymadan dizlerinin arasýnda tutmak gibi
farklý bir yöntem bulmuþtu. Daha önemli olanaklar
saðlayabilmesi ve daha dokunaklý olabilmesi için
çalgýsýna bir bas tel ekledi. Elinin aðýrlýðýný azaltýp
iþaretparmaðýyla ortaparmak yardýmýyla baskýyý
özellikle tellerin üstünde yoðunlaþtýrarak yay tekni
ðini geliþtirdi; bunu þaþýlacak bir beceriyle yapýyor
du. Öðrencilerinden biri, Côme Le Blanc baba, insan
sesinin tüm deðiþmelerini çýkarabildiðini söylüyor
du: Genç bir kadýnýn iç çekmesinden tutun da yaþý
geçmiþ bir adamýn hýçkýrýðýna, Henri de Navarre’ýn
savaþ çýðlýklarýndan kendini dersine vermiþ, resim
yapan bir çocuðun soluðunun yumuþaklýðýna, kimi
zaman cinsel doyum anýnda çýkan coþkun hýrýltýdan
duasýna dalýp gitmiþ bir adamýn hemen hemen dil
siz aðýrbaþlýlýðýna kadar her sesi çýkarabiliyordu ve
bunu pek az bir akortla ve pek az bir çabayla gerçek
leþtiriyordu.
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2. BÖLÜM
Sainte Colombe’un evine giden yol, soðuklar
bastýrýnca çamur içinde kalýyordu. Paris’ten nefret
ediyordu, tahta pabuçlarýnýn çýkardýðý sesten de,
kaldýrým taþlarýnýn üstünde mahmuzlarýn týkýrda
masýndan da, arabalarýn dingillerinin ve yük araba
larýnýn demirlerinin çýkardýðý gýcýrtýdan da. Düpe
düz manyaktý. Geyikböceklerini, mayýsböceklerini
þamdanlarýn dibiyle ezerdi: Metalin düzenli baskýsý
altýnda aðýr aðýr çatýrdayan çenek ve dýþkanat sesle
ri garip bir gürültü çýkarýrdý. Küçükler de babalarý
nýn bunu yapmasýndan hoþlanýyor, hatta zevk alý
yorlardý. Babalarýna ezsin diye gelinböceði bile
bulup getiriyorlardý.
Bu adam söylendiði kadar soðuk deðildi; duygu
larýný dile getirmede beceriksizdi; çocuklarýný yumu
þacýk okþamalara boðmayý bilemezdi; hiç kimseyle
kesintisiz sohbet edemezdi, Mösyö Baugin ve Mösyö
Lancelot dýþýnda. Sainte Colombe öðrenimini Claude
Lancelot ile birlikte yapmýþtý ve Madam de PontCarré’nin davetlerinde ona rastladýðý oluyordu. Dýþ
görünümüne bakýnca sýrýk gibi upuzun, çok zayýf
biriydi. Ayva gibi sapsarý benizli, kabasabaydý. Bakýþ
larý sabit, dudaklarý sýmsýký kapalý, sýrtý da þaþýlacak
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kadar dimdik dururdu. Kimi zaman ne yapacaðýný
bilemediði, kimi zaman da neþelendiði olurdu.
Þarap içerek kýzlarýyla kâðýt oynamayý severdi.
Her akþam Ardennes topraðýndan yapýlmýþ uzun
piposunu tüttürürdü. Modayý izlemekte hiç de titiz
deðildi. Týpký savaþ zamanlarýnda olduðu gibi arka
da topladýðý siyah saçlarý vardý, dýþarý çýkýnca da boy
nuna kýrmalý yakalýðýný takardý. Gençliðinde bir gün
rahmetli krala takdim edilmiþti ve o günden bugüne,
nedendir bilinmez, ne Louvre Sarayý’na, ne de SaintGermain’deki eski þatoya bir daha ayak bastý. Giysi
olarak siyah renkten vazgeçmedi.
Yumuþak olabildiði gibi sinirli ve öfkeli de olabi
liyordu. Geceleyin kýzlarýn aðladýðýný iþittiðinde,
elinde þamdan yukarý kata çýkýp ikisinin arasýna
çömelip onlara þarký söylediði olurdu:
Sola vivebat in antris Magdalena
Lugens et suspirans die ac nocte...
ya da:
Yoksul öldü, bense onun öldüðü gibi yaþýyorum
		
Ve altýn
		
Uyuyor
Kralýn hâlâ oyun oynadýðý mermer sarayda.
Arada bir küçük kýzlar, özellikle Toinette:
“Annem kimdi?” diye soruyordu.
O zaman yüzü kararýyor, aðzýndan tek söz çýk
mýyordu. Bir gün onlara þöyle söyledi:
“Akýllý uslu kýzlar olmalýsýnýz, çalýþkan olmalýsý
nýz. Sizden hoþnutum, özellikle daha aklý baþýnda
olan Madeleine’den. Annenizi özlüyorum. Eþimden
13

geri kalan anýlarýn her biri bir daha asla bulamaya
caðým bir sevinç parçasýdýr benim için.”
Bir kez de konuþmayý hiç beceremediðini, anne
lerinin konuþmayý da gülmeyi de pek iyi bildiðini,
kendininse dile karþý hiç mi hiç eðilimi olmadýðýný,
baþkalarýyla ve kitaplarla bir arada olmaktan, soh
betlere katýlmaktan hiç zevk almadýðýný söyleyerek
kýzlardan özür diledi. Vauquelin des Yveteaux’nun
ve eski dostlarýnýn þiirleri bile hiçbir zaman bütü
nüyle hoþuna gitmemiþti. Bir zamanlar Cardinal’in
özel muhafýzý olan, sonralarý yalnýz bir yaþam süren
ve Mösyö Marais babanýn yerine beylerin ayakkabý
cýsý olan Mösyö de La Petitière ile dostluk kurmuþ
tu. Resim için de geçerliydi bu ilgisizliði, Mösyö
Baugin’inkiler dýþýnda. Mösyö de Sainte Colombe o
zamanlar Mösyö de Champaigne’in yaptýðý resimleri
bile övmezdi. Ciddi olmaktan çok hüzünlü, sade
olmaktan çok, kuru bulurdu onun resimlerini.
Mimarlýk için de ayný, yontu için de; mekanik sanat
lar ya da din ko
nu
sun
da da bir Ma
dam de PontCarré deðildi tabii. Gerçekten de Madam de PontCarré çok güzel “luth” ve “théorbe” çalardý ve bu
yeteneðini hepten Tanrý’ya adamamýþtý. Müzikten
onca uzun zaman yoksun kalamadýðý için zaman
zaman arabasýný gönderip onu konaðýna getirtir,
suratý karmakarýþýk olana dek “théorbe”ylu ona
eþlik ederdi. Bir de Kral I. François zamanýndan kal
ma siyah bir viyolasý vardý ve Sainte Colombe bunu
sanki bir Mýsýr tanrýsý putuymuþ gibi saygý ve özenle
çalardý.
Çocuklarýn yüreklerine korku salan nedensiz
öfkelere kapýldýðý da olurdu, bu nöbetler sýrasýnda
baðýrýp çaðýrarak eþyalarý kýrýp dökerdi: Bir yandan
da boðazlanýyormuþ gibi, “Ah! Ah!” diye haykýrýrdý.
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Tek baþýna yaþayan bir adamýn kýzlarýný iyi yetiþtire
meyeceði korkusuyla onlara karþý katý davranýrdý.
Sertti, onlarý cezalandýrmaktan geri kalmazdý. Onla
rý azarlamayý da, el kaldýrmayý da, kýrbaç sallamayý
da bilmezdi; yine de onlarý kilere ya da mahzene
kapatýp unuttuðu olurdu. Aþçý kadýn Guignotte
gelir, onlarý salýverirdi.
Madeleine hiç þikâyet etmezdi. Babasýnýn her
öfkeleniþinde alabora olan ve birdenbire batan bir
gemiye dönerdi: Yemekten içmekten kesilir, sessiz
liðe gömülürdü. Toinette ise isyan eder, babasýna
karþý koyar, peþinden baðýrýp çaðýrýrdý. Karakteri
gün geçtikçe Madam de Sainte Colombe’a benziyor
du. Ablasý korkuya kapýlýr, tek söz etmez, aðzýna tek
lokma koymazdý. Zaten kýzlar, babalarýný pek az
görürlerdi. Evde Guignotte, Mösyö Pardoux ve Mös
yö de Bures ile birlikte yaþarlardý. Ya da kiliseye
heykelleri silmeye, örümcekleri temizlemeye, çiçek
leri düzenlemeye giderlerdi. Saçlarýný hep omzuna
salýveren Languedoc’lu Guignotte aðaç dallarýný
yontup kýzlara sopalar yapmýþtý. Havalar düzelince
üçü birlikte ellerindeki iple, oltayla ve balýðýn oltaya
vurduðunu görmek için baðladýklarý yaðlý kâðýtla,
eteklerini toplayýp çýplak ayakla çamurlara batýp
çýkarlardý. Bu arada kýzlar akþam yemeðinin balýk
larýný la Bièvre Çayý’ndan çýkartýrlar, sonra bunlarý
biraz un ve Mösyö de Sainte Colombe’un baðýnýn
kötü þarabýndan yapýlmýþ sirkeyle karýþtýrýp tavada
kýzartýrlardý. Tüm bunlar olup biterken müzisyen,
kulübesine kapanýp kalçalarýnýn sürtüne sürtüne
aþýndýrdýðý yeþil Cenova kadifesiyle kaplý taburesi
nin üzerinden saatler boyu ayrýlmýyordu. Mösyö de
Sainte Colombe, kulübesine “vorde” diyordu. Vor
des söðütlerin altýndaki su akýntýsýnýn nemli kýyýlarý
15

anlamýna gelen eski bir sözcüktü. Söðütlerin karþý
sýndaki dut aðacýnýn üzerine tüner, kafasý dimdik,
dudaklarý sýmsýký kapalý, gövdesi çalgýsýnýn üstüne
eðilmiþ, elini tellerin üstünde dolaþtýrýr, çalýþmalarý
ný yetkinleþtirmekle uðraþýrken parmaklarýnýn
altýnda ezgiler ve iniltiler biçimleniverirdi. Esin gel
diði, kafasý ezgilerle dolup taþtýðý, bunlar yalnýz
yataðýnda kendini bunalttýðý zamanlar kýrmýzý kaplý
müzik defterini açar, bir daha bunlarla uðraþmamak
üzere alelacele notaya geçirirdi.
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3. BÖLÜM
Büyük kýzý viyola çalmak için uygun boya gelin
ce ona düzenlemeleri, akortlarý, arpejleri, süslemele
ri öðretti. Küçük ise öfke nöbetlerine tutuldu ve
babasýnýn kýz kardeþine bahþetti þerefi kendisinden
esirgediði için fýrtýnalar kopardý. Bu konuda ne
katýksýz kalma, ne de mahzen, Toinette’e boyun
eðdirebildi ve içinde bulunduðu taþkýnlýðý yatýþtýra
bildi.
Bir sabah, gün aðarmadan önce, Mösyö de Sain
te Colombe kalktý, nehre ulaþýncaya kadar la Bièvre
Çayý’ný, sonra da Dauphine Köprüsü’ne kadar Seine
Nehri’ni izledi. Müzik aletlerini yapan Mösyö Par
doux ile gün boyu konuþup durdu. Onunla birtakým
çizimler yaptý, hesaplar yaptý, akþamüstü evine geri
döndü. Paskalyada kilisenin çanlarý çaldýðýnda Toi
nette bahçede gri renkli, ince bir þayak parçasýna
sarýlý garip bir çan buldu. Dokumayý açýnca boyutla
rý küçültülmüþ bir viyola gördü. Hayran olunacak
bir þaþmazlýkla yapýlmýþ bir viyolaydý bu, týpký baba
sýnýnki ya da kýz kardeþininki gibi, ama daha küçük,
tayýn anasýna benzediði gibi aslýnýn aynýydý. Toinet
te havalara uçtu.
Yüzü solgundu, süt gibi bembeyaz, mutluluktan
17

babasýnýn dizlerine kapanýp aðladý. Mösyö de Sainte
Colombe’un kiþiliði ve konuþmaya pek yatkýn olma
yýþý onu alabildiðine sýkýlganlaþtýrýyor ve duygularý
ne olursa olsun yüzü her zaman ifadesiz ve ciddi
kalýyordu. Bu yüzün altýnda, ender ve sert hareket
lerin arkasýnda, gizli duran dünyanýn incelik ve kar
maþýklýðý yalnýzca bestelerinde ortaya çýkardý. Sýrtý
ný büküp kafasýný hýrkasýnýn altýna gömen kýzýnýn
saçlarýný okþayarak þarabýný yudumlardý.
Kýsa bir süre sonra Sainte Colombelarýn üçlü
viyola konserleri çevrede ünlendi. Mösyö de Sainte
Colombe’un viyola çalmayý öðrettiði burjuva çocuk
larý ve genç senyörler onlarý dinlemeye can atýyor
lardý. Müzisyenler locasýna üye müzisyenler ya da
Mösyö de Sainte Colombe’a saygý duyanlar da bu
konserleri izlemeye gelirlerdi. On beþ günde bir
ikindiden baþlayýp dört saat süren konserler düzen
lenmeye baþlandý. Her toplantýda Mösyö de Sainte
Colombe yeni yeni yapýtlar vermeye çalýþýyordu.
Bununla birlikte, baba ve kýzlarý, toplantýya katýlan
lardan birinin önerdiði bir tema üzerine, üç viyola
ile çok ustaca doðaçlamalar yapmaktan özellikle
hoþlanýyorlardý.
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4. BÖLÜM
Mösyö Caignet ve Mösyö Chambonnières bu
müzikli toplantýlara katýlanlardandý ve övgüyle söz
ederlerdi Colombelardan. Senyorlar bu konserlere
katýlmak için yarýþa girmiþlerdi. Jouy’a ve Trappes’a
giden yolcularla satýcýlarýn geçiþini engelleyen,
çamurlu yolda durmuþ on beþ kadar araba ve bir o
kadar da atýn görüldüðü oluyordu. Sürekli bunlar
dan söz edildiðini duyan kral, sonunda bu müzisye
ni ve kýzlarýný dinlemek istedi. XIV. Louis hizmetin
de bulunan resmî viyola çalgýcýsý Mösyö Caignet’yi
bu iþle görevlendirdi. Avlunun giriþ kapýsýný açýp
Mösyö Caignet’yi bahçeye buyur etmek için kapýya
koþan Toinette oldu. Barýnaðýnda rahatsýz edilmek
ten öfkeye kapýlýp beti benzi atan Mösyö de Sainte
Colombe kulübesinin dört basamaðýný inip konuðu
nu selamladý.
Mösyö Caignet þapkasýný yeniden giyerken
konuþmaya baþladý:
“Mösyö, yoksulluk ve sessizlik içinde yaþýyorsu
nuz. Bu yabanýl yaþamýnýza imreniyoruz. Sizi çepe
çevre saran bu yemyeþil ormanlara da imreniyoruz.”
Mösyö de Sainte Colombe aðzýný açmadan sabit
bakýþlarla onu süzdü.
Dünyanýn Bütün Sabahlarý
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“Mösyö,” diye yeniden konuþmaya baþladý öte
ki. “Viyola sanatýndaki ustalýðýnýzý duyan kraldan
sizi saraya takdim etmek üzere davet etme emrini
aldým. Yüce kralýmýz sizi dinlemek istediklerini
belirttiler ve bundan hoþnut kalýrlarsa sizi sarayýn
müzisyenleri arasýna katmayý düþünüyorlar. Bu
durumda sizi aramýzda görmekten ben de þahsým
adýna þeref duyacaðým.”
Mösyö de Sainte Colombe yaþlý ve dul biri oldu
ðunu, iki kýzýnýn bakýmýný üstlendiðini, bu nedenle
baþkalarýndan daha kapalý bir yaþama biçimi sür
dürmek zorunda olduðunu ve dýþ dünyaya karþý tik
sinti duyduðunu söyledi.
“Mösyö,” dedi, “ben yaþamýmý bir dut aðacýnýn
içindeki kül rengi tahtalara, bir viyolanýn yedi telin
den çýkan seslere, iki kýzýma adadým. Dostlarým da
anýlarýmdýr. Sarayým þu gördüðünüz söðütler, akan
su, sazan balýklarý ve mürver çiçekleridir. Yüce kra
lýmýza söyleyin, bundan otuz beþ yýl önce merhum
kral babasýna takdim edilmiþ olan bir yabanýn
sarayla ne iþi olabilir.”
“Mösyö,” diye yanýtladý öteki. “Benim dileðimi
iyi iþitmediniz galiba. Ben kralýn hizmetinde biri
yim. Kralýmýzýn her isteði bir emirdir.”
Mösyö de Sainte Colombe’un yüzü kýpkýrmýzý
kesildi. Gözleri öfkeyle parýldadý. Adamýn burnunun
dibine kadar ilerledi.
“Yabanýn biriyim, doðru, Mösyö, ama yalnýzca
kendime ait olduðumu düþünüyorum. Yüce kralýmý
za benimle ilgilenerek pek cömert davrandýðýný söy
leyin.”
Mösyö de Sainte Colombe konuþurken bir yan
dan da Mösyö Caignet’yi kapýya doðru itiyordu.
Vedalaþtýlar. Toinette, la Bièvre ile bahçe duvarýnýn
20

köþesinde bulunan kümese doðru gittiði sýrada
Mösyö de Sainte Colombe kulübesinin yolunu tuttu.
Bu sýrada, Mösyö Caignet þapkasý ve kýlýcýyla
geri geldi, kulübeye yaklaþtý, bir hindiyi ve yemle
nen sarý küçük civcivleri çizmesiyle uzaklaþtýrdý,
tahta kulübenin altýna doðru süzüldü, gölgede otla
rýn ve köklerin üstüne oturup müziði dinledi. Sonra
kimseye gözükmeden Louvre Sarayý’na döndü.
Kralla konuþtu, müzisyenin ileri sürdüðü nedenleri
birer birer aktardý ve gizlice dinlediði müziðin ken
disinde yarattýðý olaðanüstü ve tanýmlanmasý zor
duyguyu anlattý.
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5. BÖLÜM
Kral, Mösyö de Sainte Colombe’u kandýramadý
ðý için kýzgýndý. Nedimleri onun ustaca doðaçlama
larýný öve öve bitiremiyorlardý. Kralýn, müzisyenin
huzurunda çalmasýný isterken duyduðu sabýrsýzlýða,
buyruðuna boyun eðilmemesinin yarattýðý hoþnut
suzluk da ekleniyordu. Bu kez de Mösyö Caignet ile
birlikte Rahip Mathieu’yü gönderdi.
Onlarý götüren arabaya iki atlý subay eþlik edi
yordu. Rahip Mathieu siyah saten bir elbise giymiþ,
uçlarý dantelli küçük bir yakalýk ve göðsünün üstü
ne büyük bir elmas haç takmýþtý.
Madeleine onlarý salona aldý. Rahip Mathieu
þöminenin önünde, kýrmýzý tahtadan yapýlmýþ
gümüþ topuzlu bastonuna, yüzüklerle bezenmiþ
ellerini dayamýþ duruyordu. Mösyö de Sainte Colom
be bahçeye bakan camlý kapýnýn önünde, dar ve
yüksek bir sandalyenin sýrtýna çýplak ellerini daya
mýþtý. Rahip Mathieu söze þöyle baþladý:
“Antik çaðýn müzisyenleri ve þairleri þöhretten
hoþlanýrlar, imparatorlar ya da hükümdarlar onlarý
huzurlarýndan uzak tutarsa gözyaþý dökerlerdi. Siz,
adýnýzý hindilerin, tavuklarýn, küçük balýklarýn arka
sýnda saklýyorsunuz. Tanrýmýzýn size bahþettiði
yeteneði toza topraða ve gururlu bir yoksulluða giz
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liyorsunuz. Þöhretiniz kralýmýz ve sarayý tarafýndan
duyuldu, öyleyse çuha elbiselerinizi yakýp onun size
sunduðu hizmetleri kabul ederek kendinize bukleli
bir peruka yaptýrtmanýzýn zamaný geldi. Eski çamlar
bardak oldu artýk ve...”
“... Asýl modasý geçen benim beyler,” diye baðýr
dý ansýzýn, kendi giyim kuþamýyla alay edilmesine
sinirlenen Sainte Colombe. “Yüce kralýmýza teþek
kür ediniz,” diye haykýrdý. “Ben, onun bana teklif
ettiði altýnlarýn yerine ellerimin üstüne batan güne
þin ýþýðýný tercih ederim. Bukleli perukalarýnýzý
deðil, kendi çuha giysilerimi tercih ederim. Kralýn
kemanlarýnýn yerine kendi tavuklarýmý, sizlere ken
di domuzlarýmý tercih ederim.”
“Mösyö kendinize gelin!”
Bu arada Mösyö de Sainte Colombe sandalyeyi
çekip kafalarýnýn üstünde sallamaya baþlamýþtý bile.
Haykýrmaya devam etti:
“Beni rahat býrakýn, bana artýk bundan söz
etmeyin! Yoksa þu sandalyeyi baþýnýzda parçala
rým.”
Toinette ve Madeleine kafasýnýn üstünde san
dalyeyi elinde tutan babalarýnýn görünüþünden ürk
müþ, kendine hâkim olamamasýndan korkuyorlardý.
Rahip Mathieu korkmuþ görünmedi ve bastonuyla
yere vurarak þöyle söyledi:
“Tahta kulübenizin dibindeki küçük fare gibi
kuruyup kalacak, kimse tarafýndan tanýnmadan
ölüp gideceksiniz.”
Mösyö de Sainte Colombe sandalyeyi çevirip
þöminenin davlumbazýnýn üstünde parçaladý, yeni
den haykýrmaya baþladý:
“Sizin sarayýnýz bir kulübeden daha küçük, ora
daki kuru kalabalýk, bir kiþiden daha azdýr benim
gözümde.”
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Rahip Mathieu elmaslarla bezenmiþ haçýný par
maklarýyla okþayarak ilerledi ve þöyle söyledi:
“Bu kenar mahallede, bu çamurun içinde çürü
yerek derenizde boðulup kokuþacaksýnýz.”
Mösyö de Sainte Colombe kâðýt gibi bembeyaz,
tir tir titriyordu, baþka bir sandalyeyi kapmak istedi.
Mösyö Caignet ile Toinette ayný anda ona doðru koþ
tular. Mösyö de Sainte Colombe elleri sandalyenin
arkalýðýnda soluðunu toplamak için boðuk, “ah”lar
çekiyordu. Toinette babasýnýn parmaklarýný çözdü,
zorla oturttular. Bu sýrada Mösyö Caignet eldivenle
rini takmýþ, þapkasýný giyiyordu ve rahip direniyor,
þaþýrtýcý bir sükûnetle, alçak sesle söyleniyordu:
“Bataða saplanmýþsýnýz. Yine de elinizi uzatýyor
sunuz. Kendi bozgununuzla yetinmiyor, bir de baþ
kalarýný batýrmak istiyorsunuz.”
Sesi yavaþ ve kesik kesik çýkýyordu. Rahip ve
özel kemancýsý bu yanýtý kendisine aktarýnca, kral
bundan çok hoþlandý. Nedimlerinin artýk onun
müzik toplantýlarýna katýlmamalarýný buyurarak
müzisyenin rahat býrakýlmasýný, çünkü onun dikka
falýnýn biri olduðunu ve kendisi tarafýndan daðýtýl
madan önce þu Port-Royalli efendilerle çýkar ortak
lýðýnýn bulunduðunu söyledi.
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