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Rose Tremain, 1943 yýlýnda Londra’da doðdu. Öðrenimini
Sorbonne’da ve Doðu Anglia Üniversitesi’nde tamamladý.
Ayný üniversitede yaratýcý yazarlýk dersleri verdi. Ýlk romaný
Sadler’s Birthday (Sadler’ýn Doðumgünü) 1976’da yayýnla
nan, 1983 yýlýnda “En Ýyi Genç Ýngiliz Romancýlarý” listesinde
yer alan, kitaplarý on dört dile çevrilen Tremain, Sacred
Country (Kutsal Ülke) kitabýyla James Tate Black Ödülü’nü
ve Femina Etranger Ödülü’nü, Restoration (Restorasyon) ile
Booker adaylýðýnýn yaný sýra Sunday Express Yýlýn Kitabý
Ödülü’nü ve Angel Edebiyat Ödülü’nü, The Colonel’s Daugh
ter (Albayýn Kýzý) ile Dylan Thomas Öykü Ödülü’nü, Tempo
rary Shelter (Geçici Korunak) adlý radyo oyunuyla Giles Coo
per Ödülü’nü ve The Swimming Pool Season (Yüzme Havuzu
Mevsimi) ile Angel Ödülü’nü, Müzik ve Sessizlik ile Whitbread Roman Ödülü’nü kazandý. Tremain, 2007 yýlýnda da
Ýngiliz Ýmparatorluk Niþaný ile ödüllendirildi. Yazarýn Türkçe’
ye ilk çevrilen yapýtý Valentina’yý Sevmek ve Yeni Zelanda’
daki altýn arayýcýlarýnýn serüvenini aktaran Renk de Can
Yayýnlarý tarafýndan yayýnlandý.

Emre Kuzuoðlu, öðrenimini Bilkent Üniversitesi, Ýþletme
Bölümü’nde tamamladýktan sonra metin yazarý olarak rek
lam ajanslarýnda çalýþmaya baþladý. Halen Medina/Turgul
reklam ajansýnda metin yazarlýðý yapýyor. Bundan önce Gece
yarýsý Sinemasý, Alt Yazý, Picus ve Serüven dergilerinde kor
ku sinemasý ve çizgi roman üzerine denemeleri yayýnlanan
Kuzuoðlu, Müzik ve Sessizlik ile edebiyat çevirilerine baþladý.
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Kýzým Eleanor’a
sonsuz sevgilerimle

9

10

Teþekkür
Bana Rosenborg’daki mahzeni anlattýðý için Claus Ege
r od’a, Kral IV. Christian hakkýndaki bitmez tükenmez soru
larýmý sabýrla yanýtladýðý için Else Sandvad McNaught’a,
benimle Danimarka’ya geldiði ve kendi baþýma fark edeme
yeceðim þeyleri keþfettiði için Penelope Hoare’a, Lutter
muharebesini anlamama yardým ettiði için John Keegan’a,
bu projeye yürekten inandýðý için Vivien Green’e, bana akýl
lýca yol gösterdiði ve sevecen desteðini esirgemediði için
Richard Holmes’a, güzel ve cesur kiþiliði için kýzým ve esin
perim Eleanor Tremain’e teþekkür ederim.
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Ýçindekiler
Birinci Bölüm
Kopenhag, 1629, 13
Ýkinci Bölüm
Frederiksborg ve Jutland, 1629-1630, 229
Üçüncü Bölüm
Sessiz Bahar, 1630, 401
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Birinci Bölüm
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Leylak ve Ihlamur
Bir lamba yandý.
O ana kadar, yani lambanýn önce mavi renkte parla
yan alevi sonra sarýda karar kýlýp süslü fanusu aydýnlattýðý
ana kadar, genç adam gecenin ilerlemiþ vaktinde ayak
bastýðý Rosenborg Sarayý’ndaki koyu karanlýktan çok
etkilenmiþti. Uzun bir deniz yolculuðunun ardýndan yor
gun, aðrýyan gözlerle neredeyse yalpalayarak yürürken bu
karanlýðýn doðasýný sorguluyordu. Sonunda bu gizemin
bir dýþ etken olan ýþýðýn yokluðundan çok, kiþisel olduðu
nu, kendi umutsuzluðundan kaynaklandýðýný anladý.
Duvarlarý ahþap panolarla kaplý oda, çevresinde þekil
lenirken içi biraz rahatladý. Bir ses “Burasý Vinterstue. Kýþ
Salonu,” dedi.
Lamba yukarý kalktý. Yüksekte tutulduðunda taze
hava ile kuvvetlenmiþ gibi daha parlak yandý ve genç
adam du
var
da ha
re
ket eden bir göl
ge fark et
ti. Bu
nun
uzun, yan yatmýþ bir gölge olduðunu görünce kendisi
olduðunu anladý; bozulmuþ gibiydi gölgesi. Omuzlarýndan
aþaðýya, sýrtý boyunca geniþ bir kamburu vardý. Ama bu
gölgelerin oyunuydu iþte. Genç lavta sanatçýsýnýn ismi
Peter Claire idi ve sýrtýndaki kambur ise gerçekte lavtasýy
dý.
Bir çift gümüþ aslan heykelinin yanýnda duruyordu.
Titrek ýþýkta ikisi de onu seyrediyormuþ gibi görünüyor
du. Aslanlarýn ardýnda bir masa ve birkaç tane yüksek
arkalýklý sandalye görebiliyordu Peter Claire, ama kendisi
tüm bunlardan çok kopuktu, hiçbir nesneye uzanýp dinle
nemezdi. Sonra lamba ilerledi ve onun da izlemesi gerek
ti.
“Bir ihtimal,” dedi uzun boylu beyefendi acele ile
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lambayý taþýrken, “Majesteleri Kral Christian, bu gece çal
manýzý emredebilir. Sýhhati hiç iyi deðil. Hekimleri müzik
dinlemesini tavsiye ettiler. Bu yüzden Kraliyet Orkestra
sý’nýn üyeleri gece gündüz, daima çalmaya hazýr olmalýlar.
Bunu size hemen söylemenin doðru olacaðýný düþün
düm.”
Peter Claire’in sýkýntýsý biraz daha arttý. Sevdiði
insanlardan ve yerlerden çok uzaða, Danimarka’ya gelme
sine sebep olan hýrsýndan dolayý kendine kýzýp lanet etti.
Yolcuðunun neredeyse sonundaydý, ama kendini kaybol
muþ gibi hissediyordu. Bu yeni baþlangýcýn nedeni aslýn
da çok acý bir vazgeçiþ deðil miydi? Birden lamba anlam
sýz bir hýzla hareket etti ve sanki odadaki tüm eþyalar yer
deðiþtirdi. Peter Claire birkaç saniye içinde gölgesinin
duvardan tavana doðru uzayýp sonra da sanki hiç var
olmamýþ gibi karanlýk tarafýndan yutulmasýný izledi.
Koridorun sonuna geldiler ve beyefendi bir kapýnýn
önünde durdu. Kapýya vurup parmaklarý dudaðýnda, içeri
den gelecek izin için bekledi. Sonunda derin ve yavaþ bir
tonda izin verildi ve Peter Claire bir dakika içinde kendini
bir koltukta geceliði ile oturan Kral Christian’ýn karþýsýn
da buldu. Kralýn önündeki masanýn üstünde bir terazi ve
bir avuç gümüþ para duruyordu.
Kral gözlerini kaldýrýrken Ýngiliz lavta sanatçýsý eðil
di; Peter Claire karanlýk bir kýþ gecesi majestelerinin ken
disine nasýl hayretle baktýðýný asla unutmayacaktý. Kral
onun suratýný dikkatle inceledikten sonra bir tek kelime
fýsýldadý: “Bror.”
“Affedersiniz efendim?..” dedi Peter Claire.
“Önemli deðil,” dedi Kral. “Bir hayalet. Danimarka’da
pek çok hayalet vardýr. Size anlatmadýlar mý?”
“Hayýr, Majesteleri.”
“Boþ verin. Kendiniz göreceksiniz. Yeryüzündeki en
eski uluslardan biriyiz. Fakat þunu bilin, artýk fýrtýnalarýn,
karmaþanýn, bencilliðin, kaynayan bir kargaþanýn dönemi.”
“Kargaþanýn mý efendim?”
“Evet. Bu yüzden gümüþleri tartýyorum. Ayný paralarý
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sürekli tartýyorum, bir yanlýþlýk olmasýn diye. Þýkýr þýkýr,
her gün, kargaþanýn yerine düzeni getirmeye çalýþýyorum.”
Peter Claire buna nasýl yanýt vereceðini bilemiyordu;
o sýrada uzun boylu beyefendinin, kendisi farkýna varma
dan odayý terk ederek teraziyi kenara itip koltuðuna iyice
gömülen kral ile onu yalnýz býraktýðýný fark etti.
Kral Christian baþýný kaldýrdý ve sordu: “Kaç yaþýnda
sýnýz, Bay Claire? Nerelisiniz?”
Skrivestue’de, yani kralýn çalýþma odasýnda þömine
yanýyordu. Küçük yer, elma aðacý ve deri kokuyordu.
Peter Claire cevap olarak yirmi yedi yaþýnda olduðu
nu ve ailesinin Ýngiltere’nin doðu kýyýsýnda, Harwich þeh
rinde yaþadýðýný söyledi. Kýþýn denizin acýmasýz olduðunu
da ekledi.
“Acýmasýz. Acýmasýz!” diye tekrarladý Kral. “Neyse,
hýzlý davranýp bu kelimeyi unutmalýyýz. Acýmasýz. Bakýn
Lavtacý, bitlerden çok çekiyorum. Korkmayýn hemen.
Saçýmdaki ya da yastýðýmdaki bitlerden bahsetmiyorum.
Çevremi saran korkaklarý, yalancýlarý, alçaklarý, inatçýlarý,
hilekârlarý ve zamparalarý kastediyorum.1 Nerede hani
filozoflar? Bunu soruyorum sürekli.”
Peter Claire karþýlýk vermek istemedi.
“Cevap için düþünmenize gerek yok. Çünkü hepsi
Danimarka’yý terk etti. Bir tanesi dahi kalmadý.”
Konuþmasý bittiðinde majesteleri kalktý ve Peter
Claire’in yanýnda durduðu þömineye doðru yürüdü. Bir
lamba alýp genç adamýn yüzüne doðru tuttu. Kral, Peter
Claire’in yüzünü incelerken genç adam bakýþlarýný indir
di, çünkü daha önce kralýn yüzüne uzun süre bakmamasý
konusunda uyarýlmýþtý. Çirkin bir kraldý bu. Ýngiltere Kra
lý I. Charles, Fransa Kralý XIII. Louis, tarihteki bu karan
lýk dönemin yakýþýklý krallarýydýlar ama Danimarka Kralý
IV. Christian –hakkýnda söylenenler doðruysa, ne kadar
cesur, güçlü ve kültürlü olursa olsun– somun gibi bir sura
ta sahipti.
1 Yazar burada hem bitler, hem de argoda eþþek herifler anlamýna gelen lice söz
cüðünü kullanarak kan emiciliðe gönderme yapýyor. (Y.N.)
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Buna acý bir tezat olarak melek kadar güzel bir yüze
sahip lavtacý, kralýn nefesindeki þarap kokusunu aldý.
Fakat kýmýldayamadý. Kral elini uzatýp yanaðýna zarifçe
dokunduðunda bile. Sarý saçlarý ve deniz mavisi gözleri ile
Peter Claire, çocukluðundan beri yakýþýklý bilinirdi. Ken
disi bu görüntüsünü pek önemsemez, sanki zaman onu
elinden hiç almayacakmýþ gibi davranýrdý. Bir keresinde
kýz kardeþi Charlotte’un Tanrý’ya yüzlerini deðiþtirmesi
için dua ettiðini duymuþtu. Ardýndan da bunun kýz karde
þi için daha iyi bir takas olabileceðini düþünmüþtü. Ve
þimdi yabancý bir yerde, kasvetli ve karanlýk düþünceler
içinde lavtacý fiziksel güzelliðinin bir kez daha beklenme
dik bir incelenmenin odaðý olduðunu gördü.
“Anlýyorum. Anlýyorum,” diye fýsýldadý Kral. “Tanrý
sýk sýk yaptýðý gibi abartmýþ. Karým Kirsten’in göstereceði
ilgiden sakýnýn. Sarý saçlarý nerede görse aptallaþýr. Onun
karþýsýnda iken maske takmanýzý öneririm. Tüm güzellik
ler geçicidir. Ama tabii siz bunu görüyorsunuz. Aslýnda
kendimi bir kanýt olarak göstermek istemezdim.”
“Güzelliðin geçici olduðunu biliyorum efendim.”
“Tabii ki biliyorsunuz. Neyse, artýk biraz müzik çal
malýsýnýz. Sanýrým sizin Bay Dowland’i bu sarayda aðýrla
dýðýmýzý biliyorsunuzdur. O kadar güzel bir müziði ancak
acý çeken bir ruhun yapabileceðine dair bir söz vardýr.
Adam hýrs ve nefret dolu olduðu halde çaldýðý parçalar
yaðmur kadar ince ve narindi. Oturup kendisini dinler ve
duygulanarak hüngür hüngür aðlarken Dowland Usta o
korkunç bakýþlarýyla bizi öldürebilirdi. Anneme onu bir
kenara çekip ‘Dowland, bu nefrete daha fazla hoþgörü gös
terilemez ve gösterilmeyecektir,’ demesini tembihledim.
Ama o müziðin yalnýzca ateþ ve þiddetten doðabileceði
cevabýný vermiþ. Ne dersiniz?”
Peter Claire biraz düþündü. Tam olarak açýklayamadý
ðý bir nedenle bu soru onu yatýþtýrmýþtý; sýkýntýsýnýn bir
parça azaldýðýný hissetti. “Ben de ateþ ve þiddetten doðdu
ðunu düþünüyorum, efendim,” dedi, “ama bunlarýn antitezinden – yani soðuk mantýk ve dinginlikten de doðabil-
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ir.”
“Mantýklý gibi. Ama tabii gerçekte müziðin nereden,
nasýl ortaya çýktýðýný, ya da ilk notanýn ne zaman duyuldu
ðunu bilmiyoruz. Asla da bilemeyeceðiz. Ýnsan ruhunun
kelimeleri kullanmadan konuþabilmesidir müzik. Ve acý
larý rahatlatýr – bu bir gerçek. Bu arada söyleyeyim, oldu
ðu gibi, dürüst ve gerçek olan her þeyi severim ben. Peki
tamam, o halde, neden bana Downland’in Lachrimae’
sinden birini1 çalmýyorsun? Onunkinde, benim çok hoþu
ma giden Tanrý vergisi bir anlam derinliði var. Müziði,
çalan kiþinin yeteneðiyle gösteriþ yapmasýna hiç yer
býrakmaz.”
Peter Claire lavtasýný çantadan çýkarýp gövdesine yas
ladý. Kulaðýný (Ýrlandalý bir kontesin hediye ettiði küçük
taþlý bir küpenin takýlý olduðu kulaðýný) yaklaþtýrýp akort
etti. Kral Christian esneyip tatlý melodinin baþlamasýný
bekledi. Oldukça kilolu biriydi. Oturuþunda yaptýðý en
küçük bir deðiþiklik, rahatsýzlýk veriyordu.
Sonunda Peter Claire gövdesini lavta çalarken daima
aldýðý pozisyona getirdi; kalçadan hafifçe öne doðru eðil
di, baþýný kaldýrdý, çenesini indirip sað eliyle yarý dairesel
bir þekilde enstrümanýný, sanki varlýðýnýn merkeziymiþ
gibi kucakladý. Müziðin kendisinden dýþarý taþtýðýný ancak
bu þekilde durarak hissediyordu. Çalmaya baþladý. Sesin
berraklýðýný duydu ve yalnýzca bu seslerin bile Danimarka
kralý için yeterli olacaðýný düþündü.
Parça sona erdiðinde krala baktý ama o kýmýldamadý
bile. Ýri elleri koltuðun kollarýný kavramýþtý. Baþýnýn
karanlýkta kalan sol tarafýndan aþaðýya, inci ile baðlanmýþ
tek bir örgü sarkýyordu. “Baharda,” dedi bir zaman sonra
Christian, “Kopenhag leylak ve ýhlamur kokardý. Þimdi
artýk bu kutsal koku nerede, bilmiyorum.”

1 John Dowland’in (1563-1626), Lachrimae ya da Yedi Gözyaþý adýný taþýyan ve
Lachrimae Antiquae, Lachrimae Antiquae Novae, Lachrimae Cementes, Lachri
mae Tristes, Lachrimae Coactae, Lachrimae Amantis, Lachrimae Verae parçala
rýndan oluþan besteleri. (Y.N.)
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Danimarka Kralý IV. Christian’ýn Karýsý
Kirsten Munk’un Günlüðünden
Otuzuncu yaþ günümde gerçekten çok sevdiðim bir
ayna hediye edildi bana. Bu yeni aynamý önceleri çok
beðendim. Ama sonra onda kesinlikle yanlýþ bir þey oldu
ðunu anladým, sýrlanýþýnda kesinlikle hata yapýlmýþtý,
çünkü o þeytanî nesne beni þiþman gösteriyordu. Sonun
da parçalamalarý için gönderdim onu.
Buraya yazdýðým, doðum günü hediyelerimin hiçbiri
sahiplerinin verirken takýndýklarý tavrý hak edecek kadar
muhteþem deðildi. Zavallý yaþlý efendim, kralým altýna
karþý olan tutkumu bildiði için bana, kendisinin altýn ata
binmiþ, mýzrak taþýyan heykelini armaðan etti. Heybetli
bir yürüyüþü olmasý gereken at ön ayaklarý ile öyle bir
þaha kalkmýþ ki atýn yanýnda koþuyormuþ gibi yapan, ama
aslýnda onu tutan soytarý olmasa aptal at neredeyse düþe
cek. Aslýnda ben, yaþlý kocamýn sevgisinin göstergesi olan
yeni bir armaðan istememiþtim. Ben sadece altýn istemiþ
tim. Þimdi, bu heykeli sevmiþ, ona bayýlmýþ gibi yapmam
gerek. En küçük bir yanlýþ anlamayý önlemek için onu
hep göz önündeki yerlerde sergilemek gibi abuk subuk
davranýþlarda bulunmak zorundayým; oysa onu Kraliyet
Darphanesi’nde eritip külçe haline getirtmeyi, o külçeyi
ellerim ve ayaklarýmla okþamayý, hatta som altýný yanaðý
ma dayamak ya da bacaklarýmýn arasýnda yerleþtirmek
için yataðýma almayý yeðlerdim.
Bu hediyeye bir de “Kalbimin sahibi biricik fareciði
me, efendisinden, C4” yazýlý mesaj iliþtirilmiþti. Kâðýdý
hemen yýrtýp ateþe attým. Uzun zaman önce, taze gelini
iken onu beyaz küçük parmaklarýmla gýdýkladýðýmda
bana “farecik” diye isim takmýþ, bu da benim hoþuma git
miþ, beni güldürmüþtü, ben de yaramaz bir küçük fare
gibi hareketler yapmýþtým. Ama artýk o günlerin hepsi
geride kaldý. O kadar geride kaldýlar ki gerçekten yaþan
dýlar mý, þüphelenmeye baþlýyorum. Artýk “farecik” olmak
için en küçük bir istek dahi duymuyorum. Onun yerine
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bir sýçan olmayý yeðlerim. Sýçanlarýn keskin diþleri vardýr,
ýsýrabilirler. Ölümcül hastalýklar taþýrlar. Neden kocalarý
mýz bizim uzun süre boyunca onlarýn evcil hayvanlarý ola
rak kalmak istemediðimizi anlamýyor?
Beni asla kabullenmeyen bir sürü hýrslý asilzadenin
davet edildiði doðum günü þölenimde alabildiðine þarap
içip kütüklerin üzerine yuvarlanýncaya kadar dans ettim,
sonra da kütükleri yataðým kadar rahat bularak çevrem
deki kendini beðenmiþ güruhun önce sus pus olduðunu,
sonra da bana bakýp hakkýmda kötü kötü fýsýldaþtýklarýný
görünceye kadar yürekten kahkahalar atarak kütüklerin
üzerinde yuvarlanýp durdum.
Biraz sonra kral, tüm o kýskanç beyefendilerin ve
edepsiz karýlarýnýn önünde, kalkmam için yardým edilme
sini ve yanýna götürülmemi emretti. Bana kendi kadehin
den su ikram etti; sonra ne yaparsam yapayým saraydan
kovulmam için dolap çeviremeyeceklerini, çünkü (Dani
marka kraliçesi unvaným olmasa da) kralýn karýsý olduðu
mu ve beni hâlâ deliler gibi sevdiðini herkese göstermek
için omzumu, yüzümü öpüp bana övgüler yaðdýrdý.
Ve bu davranýþý beni daha cesur düþünmeye teþvik
etti. Ne yapabileceðimi –kötülükte ne kadar ileri gidebile
ceðimi– ve hâlâ burada Kopenhag’da, sarayda yaþayýp tüm
ayrýcalýklarýma sahip çýkabileceðimi merak etmeme neden
oldu. Kendi kendime buradan sürülmeme sebep ne olabilir,
diye sordum. Ve yapacaðým veya söyleyeceðim Hiçbir
Þeyin bu sonuca neden olmayacaðýna karar verdim.
Böylece daha ileri gidip Salm Kontu Otto Ludwig ile
olan gönül eðlencemi gizli tutmaktan vazgeçerek diledi
ðim her zaman ve her yerde onunla yatabilmek için ona
duyduðum Arzu’yu açýða vurup vurmamayý düþünmeye
baþladým. Benim gibi asla kraliçe unvanýnýn bahþedilme
diði birinin neden bir âþýðý olmasýn ki? Dahasý, ölesiye
ihtiyacým olan þeyleri bana verebilen o güzel Alman’la
geçirdiðim birkaç saatin sonunda kralýma, nedimelerime
ve hatta çocuklarýma karþý çok daha sevecen davrandýðý
mýn farkýna vardým. Ama bu ruh halim birkaç saatten, en
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fazla bir günden uzun sürmüyor, sonra yine o sinirli kadý
na dönüþüyorum. Yani eðer kontumu (on beþ günde bir
yerine) her gün, her gece görüp onunla biraz oynaþabil
sem, ne kadar Mutlu ve Tatlý bir kadýn olurum, böylece de
hepimizin hayatý huzura kavuþmuþ olur.
Acaba aþkýmý Otto’ya itiraf ederek bir risk alýr mýyým?
Üzerinde biraz düþününce, hayýr zannetmiyorum. Çok
yakýn zamana kadar Danimarka’nýn çýkarlarý ve kralýmýz
için Katolik ordularýyla savaþýp hayatýný tehlikeye atmýþ,
cesur bir paralý asker o. Bir kahraman ve kral tarafýndan
da çok seviliyor. Böyle bir adamýn tüm ihtiyaçlarý ve arzu
larý karþýlanmalý bence. Yalnýz ben, erkeklerin birbirlerine
deðer verdikleri deðil, býktýklarý ve çok sevmedikleri þey
leri hediye olarak verdiklerine inanýrým. Ve ne zaman ki
emek verdikleri þeyler kendilerinden istenir, o zaman
öfkelenirler. Eðer aþkýmýn yataðýma girmesi için izin iste
yecek olsam þu anda benim durumum da aynen böyle
olurdu. Bu yüzden de bana kraldan istekte bulunma cesa
retini veren þeyin –yani kralýn bana olan aþkýnýn– ayný
zamanda böyle bir talepte bulunmama engel olduðuna
karar veriyorum.
Geriye izlenecek tek yol kalýyor. Her gün ince, küçük
ve acýmasýz hareketlerle Kral Christian’ý kendimden uzak
laþtýrmalýyým. Öyle bir plan yapmalýyým ki, bir yýl içinde
kocam ikimiz yaþadýðý sürece bir daha farecikle oyun
oynamayý istemeyecek hale gelsin.

Kapalý Pencere
Danimarka sularla çevrili bir krallýktýr. Halk, ülke top
raklarýný büyük donanmaya ait gemilerin bir arada tuttu
ðunu ve onlarca mil uzunluðundaki palamarlarýn tarlalarý
ve ormanlarý suyun üzerinde yüzdürdüðünü hayal eder.
Ve eski bir öykü, denizden esen meltemle tuzlu hava
da hâlâ dolaþýr durur: Bir gölün ortasýndaki küçük adada
yer alan Fre
de
riks
borg Þatosu’
nda Kral IV. Christian’
ýn
dünyaya geliþinin hikâyesidir bu.
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