








 Birinci Bölüm

Da Vinci

“İyi geçirilmiş bir yaşam uzundur.”
Ve ben bir şeyi anlamıştım: Ömrümü, babamın istediği 

gibi noterlik yaparak geçirmeyecektim.

Floransa’da herkes babamı tanırdı. Ser Piero da Vin-

ci önemli bir kişiydi ve şehri yöneten Mediciler’in yakın 

dostuydu.

Anneminse yalnızca adını biliyorum: Dama Cateri-

na. Ser Piero, yoksul bir aileden gelen bu kıza âşık ol-

muş ama bir başka kadınla evlenmek üzere olduğu için 

ben, o zamanlar dendiği gibi, gayrimeşru bir çocuk ola-

rak dünyaya gelmişim. Bunun anlamı şuydu: Ne baba-

mın mirasçısı olmaya hakkım vardı ne de düzgün bir 

meslek edinmeye. Bununla birlikte, o zamanlar Ser 
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Piero’nun başka çocuğu yoktu, o yüzden beni yanına al-

mış ve kararını vermişti: Günü gelince, ben de aile mes-

leğini sürdürecektim.

“Noter olacaksın,” diyordu. “Tıpkı benim gibi, de-

den gibi, dedenin babası gibi... Git kaç kuşak geriye 

gidebilirsen.”

Ser Piero kır evimize zeytin ağacı misali eğri büğrü 

bir hoca çağırıp bana Latince ve üzerlerine boncuklar 

dizili tahta çubuklardan oluşan abaküsü kullanmayı 

öğretmesini emretti. Abaküs hesap yapmaya yarıyor-

du ve hocam bu basit alete, kim bilir ne büyüler barın-

dırıyormuşçasına hayranlık ve saygıyla bakıyordu.

“Üstat,” dedim, “abaküsle her tür matematik proble-

mini çözebilir miyiz?”

“Evet,” dedi büyük bir gururla.

Bunun üzerine art arda zor sorular sormaya başla-

dım, zavallı adamcağızın hemen aklı karıştı. 

Sorularım karşısında kafa sallar, terler, cevapları 
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bulmak için saatlerce paralanır, bin bir yararsız hesaba 

dalardı. Bense bu durumları fırsat bilip kaçar, kırları keş-

fe çıkardım.

O sıralar Vinci’de yaşıyordum: tepeleri ve üzüm bağ-

ları, şirin koruları ve ağaçların arasından akan çayları ile 

büyüleyici bir yerdi. Yukarıda, görkemli uçuşları ile göğü 

yararak süzülen atmacalar, kırlardaysa tavşanlar ve ya-

ban domuzları vardı. Genelde tek başıma dolaşıyordum 

ama bazen amcam Francesco da benimle geliyordu. Ba-

bamın gözünde kardeşi, yani Francesco amcam, boş ge-

zenin boş kalfasıydı, bir baltaya sap olamamıştı ve asla 

olamayacaktı ama ben onu seviyordum. Francesco amca 

da noter olmak istememişti ama bitkilerin hepsini tek 

tek adlarıyla biliyor ve bana böcekleri ayırt etmeyi, ker-

tenkele yakalamayı öğretiyordu.

“Bunlar, hocanın kitaplarında bulduklarından çok 

daha önemli şeyler!” diyordu alçak sesle.

“Üstelik, anlamak için abaküse gerek yok,” deyip 
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kıkırdıyordum.

Ne zaman amcamla bir-

likte dolaşmaya çıksam, gördüğüm 

hiçbir şeyi unutmayayım diye yanıma bir 

çizim defteriyle bir parça kömür alıyordum.

Ne var ki bir gün Ser Piero, ben yokken odama 

girmiş, çizimler tomarını bulmuş ve düşünceli düşünceli 

çenesini kaşımış. Eve döndüğümde, 

mutfaktaydı ve kâğıtlarımı yemek 

masasının üzerine yaymıştı.

“Oğlum, bu karalamaları 



sen mi yaptın?” diye sordu.

“Evet, babacığım,” dedim biraz endişelenerek.

Ser Piero iç geçirdi. “Hocan, derslerine çalışmadığı-

nı söylüyor, ayrıca Latinceyi de öğrenmek istemiyor-

muşsun. Doğruyu söyle bana: Noter olmak gibi bir ni-

yetin yok, değil mi?”

“Yok, babacığım,” dedim, gerçekten de hiç niyetimin 

olmadığı belli olsun diye.

“Tam tahmin ettiğim gibi,” dedi Ser Piero ve çizim-

lerimi toplayıp koltuğunun altına sıkıştırdı.

Çizimlerimi atmak istediğini zannetim, meğer bana 



söylemeden Floransa’ya gidip yakın dostlarından biri-

nin kapısını çalmış: Andrea del Verrocchio’nun.

O yıllarda Verrocchio belki de Floransa’nın en iyi sa-

natçısıydı. Çok yetenekli bir ressam, heykeltıraş ve mi-

mardı. Büyük bir atölyesi vardı, yanında pek çok kalfa 

çalışıyordu; herkes ona danışıyor, eserlerine hayranlık 

duyuyordu.

Ser Piero, dostunu kenara çekip ona şöyle demiş: 

“Andrea, evlere şenlik bir oğlum var. Zeki ve meraklı bir 

çocuk, hem de çok. Ama onu da araştırayım bunu da 

derken başladığı işin sonunu getiremiyor bir türlü. Bi-

raz hayvanları inceliyor, hemen ardından bitkilerle ilgi-

lenmeye başlıyor, sonra birden tek tutkusu taşlar oluve-

riyor. Yatak odasını böceklerle doldurmuş, hocasını deli 

ediyor. Şimdi de şu çizimleri buldum...”

Verrocchio çizimleri alıp dikkatle incelemiş.

“Fikrinizi almaya geldim,” demiş Ser Piero. “Bu ço-

cuğun hamurunda sanatçılık var derseniz eğilimine 
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uygun bir yol seçmesine izin vereceğim. Aksi takdirde, 

zorlamam gerekse bile, benim isteğime uyarak noterlik 

yapacak.”

Verrocchio, Ser Piero’nun gözlerinin içine bakıp 

sormuş:

“Çocuğun adı ne?”

“Leonardo,” demiş Ser Piero.
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