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ÖNSÖZ 

Bu kitabı, yalnız İtalynnlann de�il, bütün insanlıgtn §erefi 
ve en büyük sanat ve Him ldihlsl Leonardo'yu ve yB§adıit 
Rönesans devrini memleketdmlzde daha iyi tanıtmu.k amacıyla 
lın:zırladım. 

Rönesans hareketine katılınamı§ olmanın ıztJ.rabını ve 
malırumiyelini çekmekte olan memleketlmizde, o devrin ve 
onu yaratmı§ olanların gereli gibi bUinmesine çok lüzum var· 
dır. K.itabım bu alanda faydalı olursa mutluluk duyaca� 
Eserin haıı;ırlanmasıııda bjlhassa Mere§kovski'nin uLeonardo»· 
sundan, Durant'ın «Büyük Dü§ünür�ei'D ineilen ve Schure'Din 
''Rönesans Peygamberlerb nden faydalanılmıştır. 

SADİ IRMAK 
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DOlxUMU- AİLE ÇEVBESt 

F,Ioransa §ehri. devlet arşivinin 1457'"senesine ai.t saıiift!sin
de §U kayda· rastlanır: «İ.eonardo, Piyero Leonarda ve Kateri• 
na da Vinçi'nin nikahsız çocukları - Halen be§ y8§ındadır.» 

Leonarda da Vinçi, babası yirmi dört ya§ındayken 4<A.nçi
ano» meyhanesinin hıızmetçi kızı olan Katerina'dan dünyaya 
gelmi§ti: Katerina, narin yapılı, esrarla gülümseyen, melanko
lik, güzel yüzlü bir kadındı� 

Floransa'da San Mar.ko Mediçi'ler müzesinde eski bir Et
rüsk şehrinde bulunm'Wj ve Tanrıça Kibele'yi tasvir eden ba
kır bir heylkel vardı Id, gülümsernesi Leonardo'nun annesinin 
gülüşüne pek benzerdi. . 

Sanatkar, resim hakkındiiki kitabında §U cümleleri yazar
ken annesini dÜ§ÜDtnÜ§ olmalıydı: «Farkına varmıyor musun 
ki daftl� yerlerin kaba ve fakir elbiseleriçinde dola� kadın
ları, §ehirlerin zengin,. ve süslü kadınlarını güzellikle çok 
geçerler.» 

Katerina'yı gençli�de -tanıyanlar, onu hep Leonardo'ya 
benzetmi§lerdi. Hele ince, narin elleri, ipek yum�ıgmda al-
tın bukleleri ve gülümsemesi. 

· 

Leonardo, babasından, kUvvetli bir vücut, saltlam bir:.sıhbat 
ve hayat sevgisi. tevarüs etmi§ti. Annesinden ise bütün varlı-· 
�ını dolduran ve kadın yumu§altlı4Jndaki cazibeyi almı§tı. 

Ogle vakti, büyük babası uyurken, çocuk Leonardo, üzüm 
ba�larındatı geçer, du':'art tırm� annesine kO§ardı. 

Katerina, elinde örgü §i§İeri, onu -k;apıda helderdi ve oftll!l
nu uzaktan görünce kollarını açardı. Leonardo, annesinin kuca
�ına atılır ve omın yüzünij, gözünü, dudaklarını ve saçlarını 
öperdi. 

Hele ak§am ziyaretleri Leonardo'n11n pek h�una giderdi. 
Gece, Leonardo, büyük annesi Lena ile birlikte yattııtı ya

taktan yava§ça sıyiTıhr, giyiııil", sessizce pencere �tl� 
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açar ve yaşlı bir incir ataemın daUarına yapı§al'ak �Jere iner 
ve annesine :koşardı. Soguk, nemli çimenler, gece kuşlarının 
ötii§ü, ayakl.ar!-Jlda yara .açan sivri ta§!ar, uzak yıldızların pa
rıltıları ona şevk verirdi. Bir taraftan da, bir- suç i§ler gibi, 
annesini ziyarete giderken büyük annesinin uyanıp onu ara
yaca�ından korkardı. Lena torununu sever, biraz da şımar
tırdı. 

Leonardo, hep büyük annesinin aynı biçim koyu elbisesini, 
beyaz başörtüsünü, lkırı§ıklarla dolu iyi yüzünü; tatlı ninnileri
.oi ve özel bir itina ile hazırladı�ı • .  i§tilha açıcı köy pastasını 
severek hatırlardı. 'Büyük babasiyle arası pek iyi de�ildi. 'Ba§
langıçta, büyük baba Antonio, torununa bizzat ders veriyor
du. Fakat çocuk .bu dersleri sevmezdi. Leonardo, yedi yaşına 
geldi�i:nde Vinçi köyünün kilise okuluna verildi. Ama ·Latin 
grameri onu hiç çekmezdi. Leonardo çok defa sabah erken ev
den çıkar, fakat okula gidece� yerde, kamışlarla örtülü dik 
bir yamaca ko§ardı. Orada sırtüstü yatar ve ba§ının üstünden 
geçen kuşları, adeta hasetle, saatlerce seyrederdi:. Yahut bir 
çiçe�i e:ine alır ve onu zedelememe�e çok dikkat ederek, yap
raklarını zarif tüylerini seyrederdi. Büyük babası şehre gitti
�inde büyük annesinin müsamahasına güvenerek civ.ar da�
larda dolaşır, keçi patikalarından yürüyerek Albano da�ının 
vahşi kayalıklarına tırmanırdı. O tepelerden Floransa•nın, 
Prato'nun, Pistoia�ın ormanlarını, çimenlerini; tarlalarını, 
Apu.an alplerinin karlı tepelerini, bazan da hava çok açık olur
sa Akdeniz'in sinsi · mavil&lerini · seyrederdi'. ·Sonra da ·elleri 
ayakları §ai'ha §arha, toz toprak içinde ve iyice yanmış bir 
yüzle eve dönerdi. Fakat o kadar mesut �örünürdü ki büyük 
annesi onu azarlamaya veya· dedesine §ikayet etme�e kıya
ı:nazdı. 

Çocuk Leonardo, pek münzevi yaşıyord\1. Babası ve am
cası zamanlarının �nu Floransa'da geçiriTler ve bazan Vin
çi'ye u�radıkça �nardo'ya ufak tefek hediyeler getirirlerdi. 
Okul arkadaşlarına da ısınamamşıtı. Ot!ların oyunları kendi
sine yabancı gel.irdi. ·Çocuklar bir kel�be� yakalayıp kanat
larını yolarak artık onun uçamadı�ını ve sürünme�e mecbur 
kaldı�ın.ı görüp kahkaba atarlarken yüzü ıstırap ila kararır ve 
başıriı çevirirdi. Bir gün hizrnetçiniiı besili bir domuz yavru
sunu öldürdü�ü görünce � sebebini söylemeksizin, uzun 
zaman et yemekten vazg�il. 
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Bir gün okul arkada:ı�arı bif'
'k:öste!;>ek yakalamı §lardı . Za

"Vf1,ll_ı __ esir' ,hayvanın çı rpın�şlarını ve aya�na bir ip takılmıt 
"Oldu� halde bir köpe� önüne yem olarak ablı§ı nı görünce 
Leonardo çocuklara salldırmı § ve bunlardan üçünü yere ser
'dikten sonra hayvanın bacag�ndan ip,ini çözm\].§tü. Buı:ıun üze
:ıir.i.e . çocuklar . hep' bir __ olup : �önardo'ya dayak atm�§!ardı. 
Leonardo ileride haksızlı klan hatırlarken ba§ı na gelen bu ilk 
lıaksı zlı gı dü§ünmü§ ve §Öyle demi§ti : «Seni daha çocukken 
doltru hareket ettigin için döverlerse, §imdi neler yapmazlar» 

Bir gün Leonardo, güne§ altında gök ku§a�tı renkleriyle 
parlayan agı içinde bir sinegin kanını emmekte olan bir örüın
<:elte bakıyordu. Sinek, kendini savunmaya ultfa§ı yor,- vı zı ldı
:yor ve .sesi gittikçe hafifliyordu .Leonardo, köstebelti kurtar
-dıgı gibi bu sinegi de kurtarabilirdi, ama, karanlık ve yen� 
mez bir his onu bundan alıkoyuyordu. Orümcegin,- siınegin 
'kanı nı emmesindeki ihtirası , bitkilerin yapısı nı tema§adaki ma
:sum ve ihtirassız tecessüsüyle takip etti. 

Vinçi köyü civarında Floransalı mimar Biancio büyük bir 
köyevi yapı yordu. Leonardo sl'k sık yapı yerine gider, i§
çile'rin ta§larla duvar örü§ünü seyre'derdi. Bir gün Biancio ken
<disiyle konu§tu ve ondaki berrak idrake hayran oldu. 

Mimar ona, ba§langı çta istihza ile, !akat sonra ciddiyetle 
·hesap, cebir, geometri ve rnekanikin temel bilgilerj.ni verdi. 
Mimar, çocu�tUn bu bilgileri kavrayı§taki. ol�ganüstü kablliye-
1.i.ne öyle hiayran oldu ki çocuk sanki yeni bir §ey öltfenmiyor, 
oıçoktan bildilti bir §eyi tekrailı yormu§ gibi geliyordu. 

Dedesi, toronundaki bazı garabetlerden tedirgin, hele onun 
�lak olu§undan pek §ik.a:yetçiydi, 'Bu, fena bir alarnet sayılı rdL 
Ve inanı lı rdı ki ileride §eytanm hizmetine girecekler, yani 
ibüyücüler hep solak dünyaya gelirlerdi. 

Biiyük baba, oglu Piero'nun ona ırie§ru bir torun verecegi 
:güiiü sabırsızlıkla beklerdi. Çünkü Leonardo, bir piçti, aileye· 
�oraki sokulmu§tu. 

Albano da�tını n sakinleri bu dagda bir çcık hayvan ve ne
hatların beyaz renkte oldl:lltunU anlatırlardı . Gerçekten de bu 
dagları dola§anlar bilirler ki orada beyaz menek§e:er, beyaz 
kızılcıklar, ve beyaz ku§lat sı k_ gö:rülür, Zaten bu daga Alba
no ismi bundan ötürü verihni§ti. ·Bu garip dag gibi, Leo�ardo 
cia, muhterem tanınmı_§ bir Floransa'lı noter ailesi içinde bir 
garip ve yabancı mahlılktUı · 
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Leonardo, on üç Ya:JUUl �girdftinde babası en u Fıeransa'ya ... 

j'amna aldı. Bu tarihten � Leonardo artak köyüne seyrek 
gtd�111yordu. 

Leonarda'nun 1494 yılına aıt batıralarında (ki o zamilıa 
Kiliııo Dükünün bizm�tindeydi) IJU oüınleye rastlanır: «Bu.: 
ıün Katerlna geldi. 16 Temmuz 1�. 

Bu Katerina, annesiy�i. Katerina, kOCasınin i$lümünden. 
son,ra artık çok ya�ıya$gını hiesederek· oglunu. bir defa. 
daha görmek istemişti, Böytece Toskanalı yolcuların arasınaı. 
k:il.tılarak Miliııo'ya vardı. Leonardo kendisini saygılı bir içii
lilde kar§ıladı. Onun yanında Leonardo, kendi çocuklugtınu ve
geceleri yahn-ayak, kendisine ko§arak yatagına sokuldugunu 
Ye sım-sıkı onu kucaldadıgmı hatırla:rdı. Katerina oglunu gör-. 
dökten sonra köye dönmek istedi. Fakat Leonardo bırakmadı. 
Cilvardaki Santa Çiara Manastırında ona bir oda tuttu ve ora ..... 
ya yerle§tirdi. Klaterina hasta ve yatalak olmu§tu. Fakat oglu-. 
nu,n evine ta§ınmak istemedi. Bunun üzerine oj:tlu onu hasta-. 
haneye kaldırdı ve ser gün ziyaretine gittii. Hastalıgının son 
günlerinde annesinin ba§ından ayrılmaz olınu§tu. Fakat dost
larından ve talebelerinden hiç birisi bundan haberdar. degil
di. Konu§Illalarında ve hatıralarında bundan hiç bahsetmez-. 
di. Yalnız bir defa notlannda ayni hastahanede yatan kendil 
tabiriyle masal yüklü bir kadından bahsederken annesinin. 
ismlni de yazını§tır. Son defa olarak dudaklarını annesinin 
sogumu§- elleri üzerine kondurdugu �. nesi varsa ve ne
olmu§sa hepsiniı bu Vinçi köylü fakir, daglı kadına borçlu ol
dugunu hissetti. Cenazesini Anoçio Meymanesinin hizmetçis{ 
gibi degil, kibar bir kadına layık bir tarzda kaldırdı. Bu ta
rihten altı yıl sonra 1500 de Prens Moro'nun dÜ§mesindea. 
SQIU'a Floransa'ya gitmek üzere Milano'da e§yalarını toplar
ken, bir dolapta itina ile baglanmı§ bir küçük paket buldu. Bu.. 
annesinin ona Vinçi'den getirdi� köy hediyeleriydi. Kaba gri 
ketenden annesiniiı ördügü iki göm:ek ve keçi yününden iki. 
çorap. Leonardo bunlan hiç giymemi§ti, çünkü. pek in ce  ça
IJla§ıra alı§ıktı, fakat §imdi ilmi kitaplar, teknik aletle�· arasm
da bıi unutulmu§ paketi bulunca derin bir hüzün duyd\L Son-. 
raları, ülkeden ülkeye, §ehirden §ehire, dola§ırken bu fakiran� 
paketi hep yanında ta§ımi§tı. O, bıi paketi herkesten gizli v� 
kendisine en aziz olan e§Ya arasında . .saklal"dı. 
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YETİŞMESİ 

Babası, bu nil�hsız çocu�na iyi -bir terbiye vermek ve 
onun da ])ütün Floransa'b ataları gibi noterlige yeti§tn&Si için 
hazırlanmasına Çl!lhşıyordu. O tarihlerde Floransa'da me§hur 
tabiat alimi matematikçi, fizikçi ve astronom Taskanelli 
ya�ıyordu. Kristof Kolomb'u me§hur Amerika seferine te§vik 
eden, oydu. Öyle ki Kristof, Toskanelli'niiı elinde muti' bir 
aletti ve sadece bu Floransa'lı münzevi bi.Iginin dü§ündükle
rini tatbik ediyordu. Çagdaıılarının ifadesine göre Toskan�lli 
saray entrikalarından ve sefahetinden uzak, iskolastilere ya
bancı bir aziz gibi yaıııyordu. Parayı hakir görür, hiç et ye
mez, cinsi hayattan uzak yaııardı. Yüzü ·çirkindi, sadece, gözle
ri berrak, saım ve bir çocugunki gibi masum ve güzeldi. 

·1470 yılında bir gece yarısı, henüz delikanlılık çagına Hle 
girmemi§ bir çocuk, bu bilginin kapısını çalıyordu. Toskane:li 
onu abus ve soguk kar§ıladı, Bu geleni� mutad avare müteces-
sislerden birisi sanmı§tı. Fakat Leonarda ile bir müddet konu
§Unca o da bir zamanlar Biacio gibi bu çocuktaki matematik 
dehasına hayran olmuııtu. Taskanelli onu ögrenci olarak yanı
na aldı. Yaz geceleri kokulu çiçeklerle ve siyah çamlarla bezeli 
Pino dagına tırmanırlardı. Burada bir bekçi kulübesi büyük 
astronoma rasathane vazifesi görürdü. 

O, genç talebesine tabiat kanunlarından ne biliyorsa ög
retti. 

Leonarda, bu sohbetlerden, ilmin o ana kadar insanlıgın 
bilmedi;gi kudretini kavramıııtı. 'Babası, Leonarda'nun bu ög
renme cehdine mani olmuyordu, yalnız para getiren bir mes
lek seçmesin� istiyordu. 

Oglunun boyuna resim çizdigini ve modeller yaptıgını gö
rünce o eserlerden bir kaçını meııhur ressam heykeltra§ Ver
roçio'ya gösterdi. Bunun üzerine Leonarda, bu sanatkar yanın
da ögrenci oldu. 

VerroçiQ, :fakk' bir tugla i§Çisinin ogluydu ve Leonardo-
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dan ·ancak on yedi ya§ büyüktü. Sala§ evindeki yari karanlık 
.atölyesinde, qurnunda gözlügü, elinde lüpü çalı§ma masasına 
()turdu� zaman, bir büyük sanatçıdan ziyade, bir Floransa'lı 
eskicii gibi görütıürdü. Yüzü hareketsiz. düz ve etliydi. Çüt 
·çeneli zarif ve sıkı sıkıya kapalı dudakları üstünde nafiz, igıte 
gibi keskin bakan gözleri, sogukkanh, keskin ve pervasız ara§
tıran zekasını if§a ederdi. Kendisinin ustası Uçelloydu. Bu zat. 
mücerret matematigi sanata tatbik etmek ister ve bilhassa zorlu 
perspektif meseleleriyle ugra§ırdı. - Anlayı§sızlık ve hakarete 
ugrayarak acı bir sefalete dü§en bu sanatkar, neredeyse ç.ıldi-
racaktı. Günleri aç, geceleri uykusuz _geçiriyordu. 

· 

Bir gece, uykusuz ve açık gözleriyle !karanlık yatagında ya
tarken bırden karısını uyandırarak «Oh» demi§tı; «perspektif 

ilmi ne kadar tatlı!>� ömrünü, anla§ılmamı� bir adam olarak 
tamamlamı§tı. 

Verroçio da hocası Uçello gibi matematigii ilmin ve sana
tın temeli sayar ve matematigin bir dalı olan geometriyi bütün 
ilimierin anası ve sanatlar sanatı olan resnün temeli sayardı. 
Tam bilgi ve güzelligi tam tatma onun nazarınd� aynı §eydi. 
Güzelligi veya çirkinligi ile dikkati çeken bir insan uzvu gör
dügüzaman baııkaları gibi igrenmeden veya meftunluk duyma-

·dan, mesela Butiçelli gibi, dü§ünemz, onu inceler, gördüı:tfuıü 
alçıya dökerdb Bunu kendisinden evvel kimse yapmamı§tı. Ese
rini sonsuz bir sabırla ölçer, biçer, ara§tırır, kıyaslardı. Güzel
ligin kanunlarında matematik zaruretlerin bir ifadesini bu
lurdu. 

Sandro'dan daha fazla, yeni bir güzellik pe§indeydi. Bunu 
ancak kendisinden önce kimsenin yapmadıgı şekilde, tabiat sır
tarına derinligine girmek sayesinde bulabilece�ine inanırdı. 
Çünkü onun naza:rında mucize, hakikat de�ildi; hakikat mu
cizeydi. 

Piero da Vinçi, on sekiz ya§ındaki og!unu Verroçio'ya tak
dim ettigi gün, ikisinin de kaderi taayyün etmi§ti; çünkü Ver
roçio, Leonarda'nun yalnız ögrE:tmeni degil, aynı zamanda ög
rencisi olmu§tur. 

Vallambroz rahiplerinin Verroçio'ya ısmarladıkları bir Isa 
tablosuna Leonardo bir diz çökmü§ melek ilave etmi§ti. O ana 
kadar Verroçio'nun sadece sezdigi ve anadan dogma bir kör 
gibi aradıgı ne varsa, Leonardo bulmu§ ve canlandırmı§tı. Son
raları pnlatıldıgına göre Verroçio, talebesinin böylece kendisini 
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geçmes� üzerine öyle peri§an olmuıı ki,- ·res'ini · bırakmak iste-
mi§ti. Ama hıakikatta ikisi arasında hiç bir zaman 'düıımanlık' 
9lmamıııtır. 

Onlar birbirlerini ·tamamlamııılardır. Leonarda, ·verroçio'
da olmıyan derinlikte yaratıcılıga. sahipti. Buna karııılık VerroçiC' 
yerinde duramıyan, çok cepheli, Leonarda'da bU..:unmıyan bir 
:sebat melekesine sahipti. Birbirlerini kıskanmadan ve birbir
lerine rakip olmasan hangisi ötekinden ö�enmekte oldugunu 
fark bile etmezlerdi. 

O tarihlerde Verroçio, Orsanmiııel Kilisesi için lsa'nın Ha
vari Tomas'la birlikte bakırdan bir heykelini yapıyordu. Efsa
neler çılgınlıkları içinde bulunan Boniçelli ile cennet hulyaları 
gören Angeliko'nun aksine olarak, İsa'nın yarasına parmagını 
koymuıı olan Tomas'ı §imdiye kadar görülmemi§ §ekilde, in
sanın- Allah huzurundaki gururunu ifade eden bu eser, araııtırıcı 
zekanın. mucizelere kar§ı gururunu ifade edecekti. 

Leonarda'nun ilk eseri Floransa'lıların Portekiz Kralına ve
recekleri bir hediye olarak hazırlanacak ve Flander'de altınla 
iıılenecek bir ipek perde projesiydi. Bu resim Adem'le Havva'
nın günahkarlıgını anlatacaktı. Cennetteki hurma agaçlarının 
gövdelerinden birisi o kadar baııarıyla resmedilmi§ti ki, o 
devirde yaııami§ olan birisinin ifadesiyle, bir insanıl'l{ böyle .bir 
:sabra sahip olabilmesi akıllara durgunluk verebilirdi. 

Şeytan ruhlu yılanın kadına benziyen yüzü, igfal edici bir 
güzellige sahipti. Kadın magTur bir tecessüsün gülümsemesiy
le elini idrak agacına uzatıyordu. Aynen VerroÇiö'nun resm:inde 
Tomas'ın haça gerilmi§ isa'nın yarasına elini uzatması gibi. 

Bir gün. babası, Leonardo'ya; yuvarlak bir tahta üstüne, 
bir dostu için. sembolik bir resim yapmasını istedi. Leonarda, 
bakana deh§et verecek tabiat dı§ı bir malilUk (Medüz kafası 
gibi) yapmayı kararhıııtırdı. 

Klimsenin girmesine müsaade etmedigi odasına kertenkele
ler, yılanlar, böcekler, kırkayaklar, yarasalar ve daha garip bir 
-çok hayvanlar topladı. Bunların her birinden birer uzuv ala
rak birleııtirdi. Bunu büyüttü, böylece mevcut olmıyan, fakat 
gerçek tesiri veren tabiat dı§ı bir malıluk meydana geliyordu. 
Aynen Oklit ve Fisagor'un geometri davalarını birpirinden çı
karmaktaki vuzuhuyla, gerçekli-klerden tabıat dı�ı bir varlık 
do�yordu. Hayvanb ir kaya 'yarıgı üstünde ��r�ürken siyah 
parıltılar içinde. yanan pullu karınla toprak ustunde hııııltılar 
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çıkarıyor gibiydi. Genzinden bogucu bir soluk çıkıyordu. Göz
leri kıvılcımlıydı. Yoklayıcılarıtıdan dumanlar çıkarıyordu. 
Gariptir ki bu çirkin mahluk güzel bir şeymiş gibi gözleri çe
kiyordu. Resim bitince babasını ça�ırdı. Resmi siyah bir ör
tüyle- örttü ve üstüne bir delikten hafif bir ışık düşürdü. Ba
bası bunu görünce korkusundan bay.ıldı. Leonarda ise babası
nın yüzünde meydana gelen dehşet çizgilerini tetkik ediyor
du : �<Rcsimden maksat hasıl oldU>> dedi. «0, benim istedi�im 
tesiri yaptı, artık tamam olmuştur ,götürebilirsin.>> 

1481 yılında Sandemata rabipleri üç mukaddes kralın iba
detini gösteren blı mihrap resmi ısmarlamışlardı. 

Leonarda, tu tablosunda, kendisinden önce hiç bir. ressa
mın gösteremedigi bir anatomi bilgisi ve insan duygularının 
vücut hareketleri vasıtasiy!e ifadesinde bir harlka yarattı. 

Tablonun fonunda eski Yunanistana dair figürler görünü
yordu. Bir zeytin a�acının gölgesinde, bir ta& üstünde, kuca
gında lsa, Meryem oturuyor ve bir çocuk temizligiyle gülüm
süyor, binlerce yılın hikmet yükü altında yorulmu� gibi, ha
kimler boyunları egi:miş, elleriyle yarı kör gözlerini örtüp Al
lahın insan oluşunu seyrediyorlar. 

Leonarda, bu tabioyu tamamlamamıştı. O, zaten, erişilme-· 
miş mükemmeliyet peşinde, hiç bir tab:osunu tamamlamamıştır. 

Petrark'ın dedigi gibi «Ölçüyü aşan susuzluk dindirilemez.�+ 
Onun V,erroçio atelyesindeki arkadaşları arasında dostları ka
dar düşmanları da vardı. Bunlardan biri hacayla talebesi ara
sında pederasti bulundugu iddiasını ortaya atmıştı. Bu iddia
nın kolay inanılır bir tarafı vardı. Leonarda Floransa'nın en 
güzel delikanlılarından idi ve kadınlarla hiç alakası yoktu. Bir 
çagdaş diyor ki.:. 

«Bütün görünüşünde öyle bir güzellik vardı ki ona bakar
ken insan en kederli anında sevinç duyardı.)) 

O yıl Leonarda Verroçio'nun atelyesinden ayrıldı ve ken
disi ev açtı. Daha o tarihte Leonarda'nun kafir oldugu ve Al
laha inanmadı�ı şayiaları dolaşma�a başlamıştı. Artık Floran
sa'da kalam�dı. 

Babası, Leonarda'ya Loranso dö Mediçi'nin bir karlı sipa
rişini temin etti. Fakat o Loranzo'yu tatmin edememişti. Çün
kü Loranzo biraz seviyelice dalkavukluk isterdi. Cesur ve 
hür ruhlardan hoşlanmazdı. Boş oturma Leonarda'yu sıkma�a 
başlamıştı. Mısır Sultanı Kaytbay'ın sefiri ona Suriye'de bai 
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mimarlık teklif etmiııti. Leonarda Floransa'dan -çıkmak için her 
ljeyi göze almı§tı, bir at ba§ı biçiminde çok telli bir güm� saz 
icat etmi1jti. Loranzo müzigi severdi ve bu sazı çok begenmiljti. 
Ka§ifine Milana'ya gitmesini ve bu sazı Dük Mora'ya hediye 
etmesini söyledi. 1482 yılında Leonarda. otuz· ya§ında oldu� 
halde Milano yolunu tuttu. Fakat bir sanatkar veya bilgin ola
rak degil, saray muzikacısı olarak. Hareketinden önce Moro-ya 
§U mektq.bu yazdı: 

crHarp makinesi icat edenlerin es�rlerinl gördükten son� 
bunlann işe· yarar şey olmadıtım tesbit ettim. Onun i�in zab 
devletinize bilgiletimin sırlarmı tevdi etmek isterim.» 

Bundan sonra, ate§e dayanıklı köprüler, kaleleri uçurabile
cek silahlar, yeraltı yolları, ırmak alt:arından geçecek kanallar, 
mayın, ansızın dü§man ordusu içine dalacak görünmez araba
lar, bombardıman aletleri, otobüsler, ku§a.tma aletleri, mancı
nık:ar, infHak maddeleri hakkındaki §ahsi ke§iflerini bildiri
yordu ve diyordu ki: 

ccBanş zamanlannda zitı devletinize resmi binalar, kanallar, 
su akıtma borulan yapacak bir mimar olarak hizmet etmek is
terim. Bundan başka mermer, demir, topraktan heykeller ve 
her siparişe göre tablolar, hiç kimseden aşatı kal�:�uyacak dere
�ede, yapabllirim. 

Aziz atanız Sforça'nm bitırasmı ebedileştlrecek şekilde 
bronzdan bir nt heykeli de yapabilirim. Eter yukarıda anlat
tıtım keşiflerim size inanılmaz gibi görünürse sarayınızm bah
çesinde veya nrzu ett!tiniz her yerde tecrübesini görtere
·bnirim.» 



m 

RÖNESANS BAŞLIYOR 

Floransa'da Orsanmi§ele kilisesinin yanında kuma§ boyacı
lan .lçmcasinın depoları vardı. Evl�rden biçimsiz. balkoıılar, bir
birine e§it olm�yan direkler çıkmı§tı, Kiremit damlar öylesine 
birbirine yakındı ki gök ı§ıAI dar bir çatlaktan girebiJirdi ve 
sokak gündüz bile karanlıktı. Dükkan kapılarında Floransa'da 
boyanmı§ yabancı kuma§lar asılıydı. Arnavut kaldırımı soka
gın ortasında boyahane sularının aktıgı dar bir çukur vardı. 
. En büyük depo. üstünde Kalimata lancasının bayragı asılı 
idi: Kırmızı bir z�min üstünde altın renk bir kartal ve bir top 
beyaz yün. 

Bu diikkan!arın birinde hesap defterlerine dalmı§, Floran
salı zengin tüccar ve ko�sül Çipriano oturuyordu. Soguk bir 
Mart günüydü. Tıka basa dolu depodan yayılan dumanlar gen
zi tıkıyordu. Bu Mart gününün beyaz ı§ıgında soguktan tüyleri 
kabarmı§tı. Eskimi§ agaç kalcan kürküne iyice sokulmu§tU. Ku
lagının arkasında kalın bir k'u§tüyü vardı. Miyop, fakat dikkatli 
gözleriyle hesap defterinin par§Ümen yapraklarını inceliyordu. 

Defterin ilk sayfasında §Öyle yazılıydı: «Efendim;z İsa'nın 
ve kutsal bakire rneryemlıı adına bu hesap defteri 1494 sene
sinde açılmı§tır.» 

Çipriano yünlüler ve Mekke'den gelmi§ baharat hesaplarını 
inceledikten sonra koltuguı:ıa yaslanmı§, Manper e'deki ortagı
na yazacagı mektubu dü§ünüyordu. Bu sırada birisi dükkAnı
na girdL. Gelen, onun üzüm baglarını kiralam;§ olan çiftçi Grii
lo idi. E:inde bir sepet yumurta ve bir tavuz vardı: «Sen misin 
Grillo?» dedi "Çipriano, «nasılsın, bu bahar bir §eye benzemiyor 
deg:il mi?.. Adam : «Zaten tahar, ya§lılara iyi ,bir §ey 
getirmez. Kemikler agrır ve mezar hasreti çeker. Size paskal
ya yortusu için yumurta ve tavuk getirdim » dedi. 

Çipriano te§ekkürden sonra i§ üstünde konu§maga ba§ladı: 

«İ§ler hazır mı?» dedi. «Gün dogtıncaya kadar hazır ola
cak mıyız >> 

Gril:o dü§ünceli içini çekerek: «Her §ey hazır, dedi. Yete-
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cek
. 

kadar !§çi: de var ama, bunu biraz geciktirİneni teklif Ed� 
ceAiJn.>> 

Çipriano; ·•IQın�nin bizden örice davranmaması için acele 
etmeliyiz dememi§ miydiri?» dedi. 

«Evet» dedi, Grillo «fakat korkuyorum. Hele §U mübarek 
günlerde! Yapaca�ımız i§ ·de hayı:ı;lı .bir İ§ de�il•> 

· 

«Günahsa ben üstüme alıyorum» dedi Çipriano, «korkma, 
kimseye söylemem. Ama gerçekten bir §eyler bulacak mıyız?» 

«Niçin bulmıyalım? Bütün belirtiler bunu gösteriyor. O de
girmen arkasındaki tepeyi dedelerimiz bile tanırlardı. Hatta 
geceleri San Giovanni tepesinde yalancı ııııklar yanar; orada 
neler yok .ki... Anlattıklarına göre. dafut geçen gün Marinyola
da bir kuyu bzılırken bir §eytan heykeli bulmu§lar.» 

-Nelerden bahsediyorsun, ne biçim §eytanmı§ bu? 
-Bakırdanmı§, boynuzlu, keçi hacaklı imi§ suratı; acaip 

gülüyor gibi. Tek aya�ı üzerine dansedermi§. Ihtiyarlıktan pas
lanmış ve ye§il oimu§. 

- E, onu ne yapmııılar? 
- Mikael kilisesine bir çan dökmü§ler. 

Çipriano öfkeyle irkildk <<Bunu bana vaktiyle neye söyle
medin?» 

- Siz o zaman i§leriniz için Siena'daydınız. 
- Bunu bana yazabiiirdin, birini gönderinEm yı:ıJıut ken-

dim gelirdim. Onlara bir de�il, on çan yaptırırdım. Budalalar! 
Danseden bir k'U§U döküp çan yapmak! Belki de Yunan hey
keltraııı Skopas'ın bir eseriydi. 

-Hakikaten bu adamlar budala. Onlara darılma. Cezaları
nı buldular. Çanın yapıldıgı iki seneden beri, elma ve kirazla
I'ını kurtlar yiyor, zeytinler de mahsul vermiyor. Çanın sesi 
de bir çirkin ki ... 

-Neye? 

-Bunu size rı:asıl anlatayım lııte ses ho§ degil. Hıristiyan 
gönüllerine neııe vermiyor. Manasız manasız §angırdayıp duru
yor. E:bette böyle• ·olacaktı. Kötü bir §eytandan iyi bir çan ol
maz ya .... Dar-ılmayııi ama papazın hakkı var. Topr�tan kazı
larak çıkarılan· ve· temiz olmıyan ·ııeylerden hiç bir zamart ha
yırlı· bir §ey meydana· gelmez Onun için çok dikkatli davran
malıyız, Yanımıza haçlar. alarak·\re dtıa ederek i§e ba§lamalıyız. 
Çünkü:· §eytan kurnaz. ve hi:ekaidır. o, reiil, bir �!aktan gi
rer, öbüründen çıkar. Geçen sene topraktaıı çıkanlan merlner 
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-�1 de, payır getirmedi. Allah ·bizi korustiıı. Onu düşünmek .bBe 
korkunç� . . , 

' · 

, 

· 

- Anlat bana Grillo; ·geçen. �ne o eli nasıl bulnlU§tun 
---' -Güzdü. Seri Martin ·gecesiydi. Alqam yemegindeydik. 

,Karım sofraya bir hamur yemegi ko:Yuyordu ki yegenimiz Za
:. hall o çıka g�:di. Ben onu ak§ani, degirm.enin yanındaki tepede 
bır.akmı§tım. Çütüınü§ bir zeytin agacuıın kökünü kazıyacak
tı. Oraya kenevir ekmek istiyordum. Zahallo, ccamanın» dedi. 
Her tarafı titriyor, di§leri gıcırdıyordu. «B� sırada dehııetli 
�eyler oluyor, agaç kökünün altından bir ölü ortaya çıktı. Bana 
inanmazsanız gidin, gözlerinizle görün: Kazdıgımız topragın 
içinden beyaz bir parıltı peyda o:du. Egildim. Topraktan bir el 
yükseliyordu. Bir §ehirH kızın eli gibi güzel ve inceydi. Bu ne 
biçim §eytan i§i, dedim. DeliRe feneri tuttum. Elin ve parmak
ların kımıldadıgını gördüm. Artık dayanamazdım. Neredeyse 
yere yıkılacaktım Be.reket versin ebe ve büyücü Moıına Bonda 
bagırdı. Budalalar, neden korkuyorsunuz?. Görmüyor musuiluz 
l>:i bu el can:ı degil, ta§tan. Eli tuttu ve bir pancar çeker gibi 
topraktan çekti. El, ek yerinden kopmU§tu. Ninecigım, bırak, 
dedim. Dokunma. Bize felaket getirmemesi için yine toprap 
g9,melim. Hayır, dedi, ebe. Bu doRru olmaz. Onu kiliseye gö
t.ürelim. Evvela papasa dua ettirelim. Aqıa, koca karınınki me
ter hjle imi§. Eli papasa degil, sandıgına saklaml§. E:i istedim, 
vermedi. Ebe o zamandan beri bu eli kullanıyor, birisinin di§i 
mi agrıyor, bu elin parmagı ile adamın yanaRına dokunuveri
yor, tamam: Bir inek sancılanıp do�ramıyqr mu, eli hayva
nın karnına dokunduruveriyor, i§ bitiyor. Bu .haber her tarafa 
yay!lmı§. Kad�n çok para kazanıyor. Ama para hayır getirme
di. Papasımız Fostino beni bırakmadı, Kilisede a:eypime vaaz
lar verdi. Benim için «Şer aleti §eytan U§aRI>) dedi. Beni bq 
p�pasa §ikiyet edecegini ve afaroz ettireceRini s8ylüyor. Ma
ha·lle çocukları arkarndan ko§Uyorlar. Grillo büyücüdü;r, bü
.::'ük anası da cin�n birisidir. Şeytan onların ruhlarını satın al
mı§ diye baRırıyor�ar. Inanın ban�, gece bile rahatım yok. o 
mermerden el hep üstüme yürüyor ve uzun parmaklar boga
:zımı.stkacak gibi geliyor. Bir gün büyük annem sabah kızıllı
�nda< kök toplamak için sokaRa. çıkınca ,�dıRının kiJidini 
kırdün'; eli aldım, sjze getirdim. Eskici ·Lottoı bana ·on lira tek
lif etti. Halbuki siz 8 yeriyorsunuz. Ama iki liranın ehemmiye
ti yok. Ben size caıiımı ver�. 

- Bütün bu anlattıklarına göre delitmenin bulunduRu te-
pede bir �yler bulacajız. 

· 
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- Bulmasına bulac&lız ama. elikkat edelim FosUno bunu 
�uymasın. Duyarsa benim bqıma öyl� i'ler getirir ki onun 
size de zararı olabilir. Hallo aleyhinize te§vik edebilir. Allah 
yardımcınız olsun. Hikimle bir i§i.m var. Bana yardım edin. 

- Degirmencinin sendti)l'l istedi� arazi için mi? 
- Evet, deAirmenci bir rezil. Kurnaz tilki. ben lıa.kWıe bir 

dana getirdim. Halbuki o, �be bir inek veı:ıcli Benj atlattı. Ha
kimin onu kayıracaAından korkuyorum. Hakim nezdinde beDıi 
himaye edin. Sizin için deAirffien tepedeki kazılarda gayret sar
fedeceAiJn. 

- Grillo üzülme. Hakim, ahbabım. Şimdi git. İneklerin.iiı 
yiyeceAini ver. Bu gece seninle birlikte San Gervazeyo'ya gi
dece� 

Grillo te§ekkürle ayrıldı. Çipriyano ise k.imser:Wı. giimediAi 
yan odaya girdi Burada bir müzede olduAll gibi· çeııit çe§it 
mermer ve bronz eııya vardı. Bezlerle örtülü tahtalar üstünde 
paralar ve madalyalar sıralanmıııtı. Heykellerden kopmu§ par
çalar sandıklara yerleııtirilmi§ti. Bu tüccar, ortaklarının yar
dımıyla dünyanın her tarafından antika e§ya topluyordtıı.. Ati
na'dan, İzmir'den, Mugla'dan, Kıbrıs'tan, Rodos'tan, Mısır'dan 
ve Anadolu' dan ... 

Kalimala lancasının �fi hazinelerini tem8.!;ia etti. Sonra da 
yük gümrüAü hakkında derin düııüncelere daldı. 

Bu sırada üç delikanlı sokak lambasının ıııı�ında konuşu
yorlardı. 'Bunlardan Antonyo: «Evet», dedi. «Durun bakalıın. 
Şimdi sadece eski tanrıları yerden çıkannakla yetinmiyorlar. 
yenilerini de yapıyorlar, Bugünün ressam ve heykeltraııları Al
lahın felası mahlU:klar, hep ııeytanın emrinde. Tanrının e�
den bir ııeytan tapmaAı yapıyorlar. Put tanrıları aziz tabloları
nın üstüne birer �udsal varlık gibi: yerle§tirip ona tapıyorlar. 
Johan Toyfer yerine Baküs, Meryem yerine orospu Venüs! 
Böyle tabloları yakmalı, külünü rüzgarda savurmalı. 

Arkada§ı Giovanni susuyordu. Şaııkınhkla ince çocuk lta§
larını çatıyordu. Nihayet: <<AıltonyO», dedi. <<Duydum ki ye�e
niniz Leonarda da Vinçi, atölyesine çırak alıyormu§, çoKtan
dır benim de arzum var: 

«Giovanni» dedi Antonyo, «Ruhunu berbat etmek istersen 
Leonarda'nun yanına git. 

- Neden, nasıl? 
F. Z 
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.. � o ı.tAltıtt -�- � 1te-beit(fett 'yitDıi ·yq btlyilk, ,. 
katbıcilde denildi- gibi· «kifirden yiiZüni:i Çevir» LeOnatdQ.bit 
katitdir ve Allahı inkAr e&mdir. Şeytatıın �brl, onun tuhunu 
karartmı§tıt. Matematikle ve büyücülükle tabiatın sırlarını� 
mege ugrqır. 
. Ciova:tııii,. �tony� dedi: ��do'�wı :MiJ.ano'4an J'lq.. 

r�sa·�a gelcU�ni d\Jydunu.z mu 1 
------ Ne ma.ksatla? 
- Dük onu buraya göndermi§, Larenzo'nun terekesiJ.ııdlen 

�2!l resiniler satın aldırmak için. 
7-:" .� geldiyse gellil1i,, bana ne? 
Giovanni, <,O riyakar Antonyo kehanetleriıyle yine ll!ıEJiii 

korkuttu mu?» dedi. 
- Bırak o §eytanı. Antonyo ile konU§tun ınu?· 
- Evet. 
- Neye dair? 
- KMirle:r hakkııida ve Leonardo da Vinçi hakkında 

· r-' İ§te tamam, hep bu Leonardoyu sayıklatsın. Seni. bü
yüledi mi? Dostum1 bu�delilikleri kafatıclan çıkar, yanımda ki
tip olarak kal. Sana Latince öltretirim, seni bir hukukçu ve bit 
l;ııııtip yaparım. Me§hur olursun, zengin olursun. Ressamlıktan 
ne çıkar. SE:neka bile resim için «Bir erkeıte yara§lllaz bir lllE&.
lekı->. dememi§ midir? Şu sanatkarlara bak. Hepsi kültiirsüz, 
patavatsız adamlar. 

� Leonarda'nun büyük bir bilgin oldu�u s9ylüyorıat._ 
- BH�in mi Adamcaaız Latince bile bilmiyor. Hele Yu;. 

nancadan hiç haberi yok. Çiçero ile Kintilya'yı birbirine karıt
tırır. O mu bir bilginmi§? 

- Harikulade makineler icat ediyormu§ diyorlar. Hele ta
biat mü§ahedeleri. .. 

- Makineler ha! Ne i§e yarar bunlar? Makinelere acaip 
tekerlekler takmak, ku§ların uçu§una bakmak, çimenlerin bü
yümesini gözetlemek, bunlar. da ilim mi? Bunlar çocuk oyun
caİtı. Giovanni dinle; bizim üsfadlarımız, eski Yunanlılar ve 
Römalılardır. İnsanın ne yapması kabilse onlar yapmı§lardır. 
Biz onları ancak taklit edebiliriz. Boynuz kulaİtı geçmemelidir. 



IV 

UÇiiA İHTİBASI 

Leonarda'nun defterlerinden birinde §U cümlelere rastlanır: 

cDaııtaı vücutlu kartaı kanatlarıyla o hafifcecik hav� 
I(IDde uçabUlyor ve iri gövdeli gemiler yelkenierle deniz tis
tüllidt! �nulday�bfliyor da, insan niçin kanatlarla havalarda uça.; 
masm? Niçin rüzgArlara hakim olam�sın? ve Niçin mlizaffera· 
ne göklere kanat açaınasın ?» 

Bu satırların yanında bir resim vardı. Bir gövdeye bir de
mir ıkuyruk takılını§, ona da demir kanatlar baglann11§1 bu ka
natlar iplerle kımıldatılıyordu, fakat §imdi bu makine Leonar
do'ya kaba ve biçintsiz görünüyordu. Yarasaya benziyen yeni 
bir makine yapmı§tı. Kanatların iskeleti bir el gibi mafsallada 
kımıldayan parmaklarla cihazlanmı§tı. Tabaklanmı§ deri ve 
hartı ipekten band.larla bir manivela ve bir safha bu parmakları 
birle§tiriyordu. Bir manivelayla kanatlar kaldırılabiliyordu. 
Dört kanat at ayakları gibi kımildıyorUırdı. Kırk af§ıtı 'UZ'l.iıı"' 
lu�da ve sekiz al'§ın yüksekli;gindeydiler. 'Bu kanatlar geriye 
dogi-u i§ledigi zaman tayyate öne do� hareket ediyordu. A§a
gıya egildikleri zaman makineyi yukarıya kaldırıyorlardı. Uça
cak adam, ayaklarını bir üzengiye basınca, kanatlara giden ma
nivelayı harekete geçiriyordu. 

Leonardo bilirdil ki bir makinenin mükemmeliyeti, uzuv
larının güzelligine ve tenasübüne ba�ıdır. Elindeki modelde 
ise bazı çirkinlikler kendisini üzüyordu. Matematik hesaplara 
dalmı§, hataları ara§tırıyordu. Birdenbire rakamlarla doldur
dugu sahifeyi elinden fırlatarak: «Yanlı§, Allah canını alsın!» 
diye bagırdı. Oda, makine kısımlariyle, kitaplarla tavana kadar 
tıka-basa doluydu. Bir güvercin açık pencereden içeri dalmı§
tı. Kanatlaryle tavana ve duvara çarpıyordu. Nihayet Leonarda'
nun tayyare kanatlarından birisine kanadıyla. takıldı kaldı. Leo
nardo, ku§Un kanadını, takıldıgı yerden çıkardı, ipek gibi kara 
ba§ını öptü, ok§adı ve açık pencereden dı§arı bıraktı. Ku§, se
vinç cıvıltılarıyla göklere uçtu. 

�e kadar kolay, ne kadar basit uçuyor!» diye d�ündü, 
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Leonardo. Gıptayla ve kederli gözlerle ku§un ardından baktı. 
Sonra adeta nefretle kendi tayyare modeline baktı. o esnada 
yere uzanmış uyuyan makinist yama�ı Astro uykusundan 
uyanmıştı. «Uyumuş kalmışım• dedi. «Üstadım, beni neye 
uyandırmadın? Ben bugün sol kanadı da tamamlamak istiyor
dum ki yarın uçabilelim.» 

- Uykunu aldı�ın iyi oldu, dedi. Bu kanatlar zaten işe 
yaram�. . . . 

- Pekala oldu. İnsanı de�il. fili bile taşıyabilir. Bırakın 
bir deneyeyim. Korkarsan su üstünde uçayım. Diişerseaı bir 
banyo almış olurum. 

Yalvarmaga başladı. 

- Sabırlı ol yavrum.. Her §eyin bir vakti var. 

Astro a�ama�a başladı : «Niçin �rhal de�il. Allahın var
lı�ına inandı�ım gibi, uçaca�ıma inanıyorum. 

- Uçamıyacaksm ... Ben bunu matematikle anladım. 

- Zaten korkuyordum. Matemati�n Allah belasını versin. 
Kaç yıldır bu matematikle vakit geçiriyoruz. Bir sivrisinek ve 
en aşa�lık bir böcek bile uçsun da insan sülük gibi sürünme
�e mecbur kalsın. Buna kıZllm� mı, daha ne bekliyoruz? İ§te 
kanatlar hazır ... 

Birdenbire rengi degişerek: 

- Ustadım, dedi, yine barikulade bir rüya gördüm. 
- Yine rüyanda uçtun mu yoksa? 
- Hem de nasıl! ... 



V 

İYİ İNSAN 

Leonarda'nun ö�trencilerinden Beltrafio, bir zamandan be-
ri altı florinalık ö�enci parasını ödeyemiyordu. Giovanni onun 
nanuna üstaddan özür dilemek istedi: 

�cüstadım» dedit kekeliyerek ve kızararak, <�bugün ayın on 
dördü, halbuki aylı�ı ayın onunda ödememiz lazımdı. Param· 
yak, arkadaşım bana kopya işleri getirecek, oradan para ·alıp 
sana ödeyece� .... 

Leonarda hayretle ba:ktı: <.Giovanni» dedi, <�eler sa�ı
yorsun. Para lafını a�na almaya utanmıyor musun?» 

Leonarda alnını kın�ırdı ve bahsi de}:ti�tirdi. Sonra cebi
ne davrandı, orada kalmış son lirasını çıkar.....Tialk: 

..aiovanni» dedi, <<Ça.I"§ıya git, bana yirmi tane mavi resim 
ka�dı, bir paket kırmızı tebeşir, bir de fırça al» 

- Bunlar on soldi tutar, dedi, üstünü getiririm. 
'"--'- Hayır, getirme; dedi Leonarda. ve bir daha da para la

fmı etme, aniadın mı? 
Sonra Naviglio kanalının kenarlarındaki a�açların sabah 

sisi içindeki halini göstererek: 
- Dikkat ediyor musun Gio'fanni, dedi, a�t.açlann yeşil 

yapraklan hafif siste havai mavi, kesif siste. ise soluk gri gö
·rünüyorlar. 

Sonra bulutların yaz ve kı§ agaçlar üzerine akseden göl• 
gelerinin farkını anlattı. Daha sonra : 

- Artık bir daha paraya kıymet venne. Ne lazımsa ben
den iste, bir oAui babasından ister gibi. .. 

Ve genç talebesine öyle bir §efkatle baktı ki... ÇocuRun 
yüre�ni ferah kaplamıştı. 



VI 

cAKŞAM YEMEÖİ• TABLOSUNUN HiKAYESI 

Bunları konu§a!"a.k alqam yemegi. tablosunwı resmeditcliat 
Dellagrasia Manastırına girdiler. 

Manastırın içi, sıcak rutubet ve tütsü kokuyordu. Methal
de bqpapazın yemek masası duruyordu; iki tarafında da. di
ter papasların dar, uzun masaları yer almııjtı. Manastırın mu.t
fagından kap-kacak sesleri geliyordu. 

Ba.şpapasın masasının ıkar§ısına gelen yerde, bir perder-le 
artülü bir tahta iskele duruyordu. Giovanni derhal anladı ki, 
'bu örtünün ardında üstadın on iki yıldan beri çalı�makta <i
.ıu� alqam yeme� tablosu gizlenmektedir, 

Leonardo, iskeleye tırmandı, tahta bir sandıeı açtl; aletıeriR 
arasından eskimi§ bir kitabı çekerek talebesine uzattı, ve: 

- Yohanis'in on üçüncü faslım oku ... dedi. 
Giovanni, o tarafa bakınca, bir duvar tablosuna de�il, biı' 

yemek salonunun uzantısına ve derin bir bo�luga bakıyontıut 
gibi geldi. Sanıki perdenin arkasında ikinci bir salon �ılınqb. 
Resimdeki uzun masa, papasların yemek yedigi masayı andın
yordu. örtüsü de kıvrım kıvrım ve ütüsüzdü. Barda:klar, ta
haklar, bıçaklar ve §arap kadehleri görünüyordu. 

Giovanni ineili okumaga ba§ladı: 
«Paskalya bayramından önce İsa, dünyadan ayrılıp babaa

na dönme zamanının geldi�ini anladı. Havacilerini dünyada ol
dugu gibi ah·rette de sevecekti. Ak§am yeme�inde, Yuda Si� 
nis, kalbi' §eytanın dalaletine ugJ-ayaralç ona ihanet ettiaDıde 
Isa kederlendi ve dedi ki: 

«Evet, evet. size söyleyeyim, içinizden biriniz bana ihanet 
edecektir.�> İ§te o zaman havariler birbirlerine baktılar ve 
korkuyla, lsa'nın kirnden bahsettigini ara§tırdılar. Masada 
otı.ıran ve lsa'yı seven havariler arasında birisi vardı. Ona Si
mon Petros, bu hainin kim olacagını ara§tırmasını söyledi O 
da lsa'ya sordu: · - Efendimiz, kimdir o? 

lsa cevap verdi: 
· 

- O lkendisine lokmayı ıS,latıp vercügim birisidir. 
Böylec� lokmayı suya daldırdı ve Yuda Simonis'e verdi. 

Bu lokinayı yutan Yuda'nm ruhunu şeytan istila etnıj§ti� 
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Giovanni bunu okuduktan sonra gözlertlrl tabloya yöneltti. 
Havartlerin · yiliılerind$o ·öyle bir 'C!Iliılılıll vaN ı ·wi_ 'sanki ... efi 
i§itiliyor ve d&ıy&da. Wkubulan f&t!faıarut eii büyüiii ka.!fıSttı
da ·deh�te gelmi• kalblıerinbı içi gö'riütüyotdu. Bu · güftit.h yü
zıJnden bir Tanrı Oleook.ti. 

Uiovann,i'� bilhassa P�tıııa. 'Y\ldaş v� YoJ:ıaı,ıneş'ilı �im
Im derin bir tesir .. yJpQıı§tı. Yu.cJ�'nı ın,� �\lı :ream�Ime
ıniıjti. Yaln ız biraz geri çekilmit gövde6i QŞ]p,: haliııde çil!iil
mi�ti. lhtilaçla kıvrılmııı parmakları arasında gümü§ paralarla 
dolu bir kese tutuyordu ve beceriıksiz bi,r hareketle tuz kabını 
devinniııti. Petrus, onun ardında de�tıi bir öfkeyle yerinden 
fırlam§ıtı, sa� elinde bir bıçak tutuyordu. Sol elini Yohan
nis'in omuzuna koym.Wjtu. Adeta lSa'nın sevimli havarisine: 
..Bu hain 'lci.mdir?,. diye soruyor gibiydi. Gümü§ saçlı geçkin 
ihtiyar, öfkeden kıvılcımlanan bqiyle adeta sonradan lsa'nın 
ıstırapta ve ölümde önüne geçilmez akıbetini bvrayarak: 

- Efendimiz, niçin seni hemen takip etmiyorum? Hayatı
mı senin ugrunda vermek istiyorum... diyecek gibiydi. 

İsa'nın en yakınmda Yohannes oturuyordu. İpek yum�
Iıgtndaki saçları, tepede düz, a§a�da buk.leliydi. Göz kapakla
rını wıa�ıya indirmi§, ellerini tevazuyla kavuııturmu§tu. Uzun
ca yuvarlak bir yüzü vardı. Onda her §ey ilahi bir sükllıı ve 
vuzuh ifade ediyordu. Bütün havariler arasında yalnız o, ıstı
rap ifade etmiyor, korkmuyor, öfke!enmiyordu. 

Giovanni dü§ünüyordu «İ�te Leonardo bu demek! Ben 
bile §Üpheye düıjmÜ§ ve bazan iftiralara inanmı§tım. Şu tablo
yu. yapan adam, bir Allahsız olabilir mi? Evet, Isa'ya kim on
cfun yakın olabilir?,. 

Leonardo bir iki: hafif fırça darbesiyle Yohannes'in yüzünü 
tamamladı. Sonra Yuda'nın ba§ını çizmege ba§ladı. Fakat yine 
�ramadı. On yıldır bu ba§ı dü§ünüyordu. Fakat bir türlü 
istedigi gibi yapamıyordu. Sonra İsa'nın kafasının gelecegi. ye
re baktı. İçinde bir defa daha aciz ve §Üphe duydu ve çok defa 
oldugu gibi, tablo karııısında yine derin dü§üncelere daldı. 

Giovanni iskeleye tırmanarak yava§ça Leonardo'nun yanı
na sokuldu. Onun yüzünde fikirlerin peri�ıgı görünüyordu. 
Leonardo talebesini yanında görünce: 

- Dostum, dedi, ne dÜ§ünüyorsun? 
- Ustadım, dedi, Giovanni. Ben ne diy_ebilirim? .. Bütün 
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dünyada bundan daha muhte§em bir eser yoktur. Buiıa ljimdiye 
kadar sizden ba§ka hiç kimse cesaret edememiştir.» 

··Sözüne devam edemedi. Gözünden y�lar alanaRa baila
mı§tı. Sonra yavaş, adeta korkarak ilAve etti: 

- Bütün bu yüZler arasında Yudas'ın siması nasıl o}Jnelı? 
Leonarda sandıktan bir ka�ıt çekti, bir eskiz yaptı. Çizdi,ll 

y;.iz, sonsuz ıstıraplarla ve idralkin a:ci1ıklarıyla dolu bir yüzdü
Müthi§ti, fakat antipatik de�ildi. 



VII 

Mlı..A.NO DV'ŞESt BEATBİÇE VE SARAY ENTRİK.ALABJ 
Milano Dükiinün karmı .Kbntes Beatris, her Cuma günü 

blqmı yıkatır ve saçlarını altın rengine boyatırdı. Boyadıktan 
sonra, saçların gün�te kuruması lazmdı. O tarihlerde bu mak
sat için damların üzerine hususi taraçalar yapılırdı. Beatris, 
Sforça sarayının ·damı. üstünde i§te böyle bir Cuma günü, öküz
lecin bile gölgeyi aradı� bir saatte, yaıkıcı güne§ altında saçla
.rını· kurutuyordu. Üstünde beyaz ipek e!bise vardı. Sarı beniz.li 
bir Çerkes halayık, saç� bir süngerle ısıatıyordu ve çeltik gözlü 
bir Tatar kızı bir fildi§i tarakla tarıyordu. Sarı saç boyası ceviz 
köklerinden, safrandan, ô:küz safrasından ve güvercin gübresin
den, arnherden yapılırdı. Kentesin yanıba§ında, simyacıların 
ktillandıgı, uzun boyunlu bir §i§e içinde pembe renkli muskat 
suyi.ı kaynıyordu. yanda duran iki hizmetçi ter içinde kalmış
İardı. Kontes'in lrucak köpegi. bile dilini sarkıtmı§, halinden §i
Iclyetçiydi. Küçük bir zenci çocugu, etrafı inciyle çevrilmi§ bir 
aynayı tutuyordu. Kontes, ifadesine sertlik, hareketlerine ölçü 
vermek isteyen bir eda ta§ıyordu. Üç senelik evliydi. İki �
gu vardı. Olgun çocuk yanakları, yuvarlak, dolgun çene, bii'
birine basılmı§, dolgun dudaklar, dar omuzları ve düz gögsü 
ile §ımartılmış bir me'ktep çocuguttu hıatırlatırdı. Buna ra�n 
�ph hareket eder, buz gibi berrak ela gözlerinde zeka ı§ıgı 
parıldardı. 

Bu sırada ya§lı bir kadın söylenerek merdiven çıkıyordu: 
«Ah §U ihtiyar lık... Merdiven çıkamıyorum. Allah altese 

sa�lık versin ... » 
Bir köle tevazuuyla kontesin ete�ini öpen kadına kontes: 
«Ah, Madam Sidonia, hazırladın mı?» dedi. 
Kadın çantasından itina ile tıpalanmı§ ve içinde bulant·k 

bb mayi bulunan bir §İ§eyi çıkardı. Bunun içinde e§ek ve ke
çi sütü, valarian, k�konmaz, sô�an ve leyla'lclar kaynatılara:k. 
elde edilmi§ bir inayi bulunuyordu. 

«.Aslına bakarsan,» dedi kadın, •Jlu �§enin daha. iki gün at 
gübresi içinde kalması lazımdı. Ama ziyanı yok. Lakin bununla 
yıkanmadan önce bir süzgeçten damlatınız. Bu mayile ekmek 
kırıntılarını ısıatınız ve yüzünüze sürünüz. B� haftada yüzü
ntizdeki lekeler geçecektir. Stvilceler de öyle . . . ı. 
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«Bana ba:k.>- dedi kontes. � suda yine büyücülE;rin la.ıl
landıRı o i�renç §eyler var mı'? Geçen gün getirdiitin kıl. d� 
ren pornatuıda oldugu gibi, yılan yagı ve kızartılmıi kurbaga 
eti var mı ?ı+ 

«Yok,» dedi kadın. �unun, bunun dedi-kodusuna bakma
yın. Ama bazan da buıılai'$1.� ol� 1Mçsel� � şaym � 
Angelika, bütün geçen yaz saç ·4lfmlinesiiıe mani · olmak için 
ha.iını köptk iı€b.'arıyl� yıkac!ı Vf# ·fayda$1nı �ü; ,,.. · ·. 

J(hdın, sonra �ntesin lml&gına ·ellleıek �bit- d.edik.odJila
Mııı anlattı. Mesel&; Tuz Nazırının karısı Filiberta, kOCBMfll 
Ispanyalı bir §Övalye ile aldatıyordu. Kontes gülüyordu: 

«<nsan hakikaten sena darılamıyor,.. dedi. «Bu l&fl.a.rı 4a 
ereden ö�nirsin ?� 

· 

<<Bana inanın,.. dedi kadın. «aiz kadınlar gençU�imime aJiı. 
�lugumuzu gidermezsek, ihtiyarlıRımızda I)edamet bir) ö;"
ie sıkı§tırır ki, kolayca şeytanın pençeşine kapılırız.,.. 

- Sen bir ilahiyat doktoru gibi �Oflu!illyorsun. 
- Ben bir budala ·kadınım, an:ı.a her �yi yürekten sö�le-

rim. Ömrümüzde bir defa gençlik vardır. İhöyarladıgımııda biz 
.m vali ı .  kadınları kim arayıp sorar? O Z8,Jllan biz al evimizi an
Cl4k külümüzün içinde saklayabiliri�. Artık bizi mutfaRa tib,J-
lar, çanak, çömlek yıkatırlar. �ksız güzellik, duasız bir' iba
det gibidir. Ve kocanın o�aları ise rahibelerin oynaıilUI 
gibidir. 

· 

Kontes yine gülüyordu: 
- Seni meyancı, dedi. O ma,swn kadını her halde sen ayvt

mışsındır. 
-- Ne münasebe.t kontes, dedi kadın. O ve masumluk! N*

��den ku§lar gibi Ötüyqr ve b� minpettar bulunuyor. Haki
katen bir koca ile bir qıgm öpi,ij;leri arasındaki farkı §iındi 
anlıyorum. 

- Ya günah? O vicdanınızı mustarip etmiyor mu? 
- Vicdan mı? .. A§k günaiJJ-arJ günahların &I) tabiisidir. Bir 

iki damla vaftiz suyu, onları yıkamajta yeller. Ayrıca Madam 
Filiberta kocasını aldatıyo� sa.Qece inö�nı alıyor demel:t
t;ir. Ve böylece mukabele gördügü için kQeasının günahlan <la 
kısmen silinmi§ oluyor! 

- Demek �ı da? 
·- ·Pek iyi bilmiyOfUIIl aı:Qa. eFk�kl�r hep bil"dir. Dünya�a 

taç. bir el'kek bilmj.yorum � tek �mla yqamakta.llS$, tAık 
kQUa Y•§EUnB.Yl tercib etmesin. 

- Nasıldı b1,1, bir 9aha :SöYlft, 
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"BWtn ·kbnltese ·dikkatle baktı ve lailalma bh- �er rtsd
daPı. 

Kontes artık gülmedi. Verdili � üzeriDe köle lr,ıuJınlar 
�ldi1�. Yalnız � ÇQcul\1 kaldı. O eta ttaıyanea hif .. 
mezdi. . 

- Belki hepsi yalandıi'. 
- uft ı m� ı.. �� ö-.ı.-:.- ... _ .. �:- · . ....., _ ... 44y r '"""'�m� .R#Pv ıxı g .�y.wu. � �..,�&• Jfl��.MU· 
- O�da.. P!a�hk 'V� mıyjiı? 
-- Bt:Jki on bin l(i!jj. v��- · 

-- Ne iijittin or��� 
- Mad� lsabell� �ü.çi.ik Ftan� Ue 4ıpnya çJJtınca 

·herkes kollarını ve şapkalarını sallıyordu. Bir çoRu a�bl9rdu. 
�gpnya'lı İzabella y�ın» v� �J4Jıo'IHlı,ll m� hjijcüm.
dlırı 'Galeı).c;so yq,Q.Sın.. Tıtlltı i*&�- ()lün;ı • . •  � fıiir� ba-
lafıJI)rlardı. 

· · ·  

· ·ıto tesin 
·· ·· w--.ıı: . Po � . IN-J& 

- Demek böyle ıjeyler söylüyorlardı . 
...,... Daha fenalarını 4 ..  
- Hepsini bana söy'le, kQrlmıa ... 
- Madam dilim varmıyQr. «Hırsızlara ölüm . . . ,. diye be&ı-

nyorlardı .. 
- Daha neler? 
- Size nasıl söyliyeyim bilmem ki! 
-. Ben her ııeyi �ek istiyorum, söyle . . . 
- Kalabalık arasında «Galeasso'nun vasisi Kont Moro ye-

tenbıi Pavya kal�sine hapsetti. Etrafını batiller '(Te casustarta 
çevirdi . . . » diyorlardl. 

Kontesin kocası Kont Moro, öbür odada sevgilisi Lükresya 
için bir saray �airine §iirler ve mektuplar ısma.rlıyordu. 
.. KQnt �oro saray piriyle bu sipari� i§ini bitirince, kapıcı, 
�nardo Da Vinçi'nin geLdiltini haber verdi. 

Selaml�dan sonra, Kont, Leonardo lle, �ia ve Ticimo 
l:l"ltta!JclMını birie§tirecek bir sulama ·ltanah üzerinde konu�ma
la bql�ı. Leoı:ıardo, h�nüz <43aray Mimarı:. ünvanını haiz ol
maınakla beraber kanal iıjlerini �rine almı�tı. O, �imdilik, 
edıece. icat ettigi müzik aleti dolayısiyle «Saray müzisyeni» 
�vantpı tqıyordu. Sanatkir, planları anlattıktan sonra iazım 
olan parayı bildirdi. Her mil için 560 düka altını ve bijtün ka
� için 15.000 altına ihtiy�ç vardı. Moro alnmı kırışbrdı. O 
gjlnlerde Fraıı$ız büyüklerine rü§vet olarak öciecJi.Bi 50.000 fiü
kayı düıjündü: 

eJBu �k para, LeQ� de4i. � beni helak edeeeksin. 
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Bak Bremonte'de mahir bir mimar, ama hiç � zaman bu ka
dar para istemez-» 

Leonardo omuz silkü: «Nasıl isterseniz efendim. � Bre-
ıiıqnte'ye. verin » . . 

�emen öyle darıhvenne! Bilirsin ki ben seni tutarım . .  -» 

Moro kararlarını daima geciktirmege meyyaldı: «Kararı yaniı 
verelim . . .  >> dedi'. 

'Bu esnada Leonarda'nun proje defterini karuıtırıyordu. 
Bunlardan biri bir çok sütunlar üzerine oturmıq bir tapınak 
halinde muazzam bir mezarı gösteriyordu. Roma-'daki Panteon 
gibi kubbesinde bir delikten ışık süzülüyordu. 

Plan, azarnet bakıniıridan,Mısır ehramlarını gölgede bıra-
kıyordu. 

· 

�JJu nedir?•> diye sordu kont. «Bunu kirnin için -düşündün? .. 

«Kimse için de�il» dedi Leonardo. «Bunlar birer fantazi» 
«A.caip fantaziler . . . » dedi kont. «<lemp Tanrıları için bii-

mozole, bir rüya, veya masal gibi. Halbuki sen bir matema
tikçisin..:. 

Sonra bir şehir pliını gördü. Sokaklar iki katlı düşünülmü.r 
tü. Birinci katta şehir halkı, ikinci katta köleler ve yük hay
vanları yürüyecekti. 

«Fena de�il;» dedi kont. <Jnanır mısın böyle bir �Y yapı
labilecegine ?» 

«Evet», dedi Leonardo, «ÇOktan dü§ünüyorum. Acaba kont 
bazretleri hiç olmazsa Milana'nun banliyölerinden birinde böy
le bir tecrübe yapmama izin vermezler mi? 30,000 nüfus için 
50ô0 ev. . .  Şimdi oralarda balık istifi ya§ayan insanlar için bu 
ne saadet ve orası dünyanın en güzel §ehri olurdu.» 

Leonardo veda etti. Arkasından saray �ri içeri girdi Ha
zırladı�ı şiirleri okudu. Şiirde şöyle deniyordu: 

«Semender ateşte yaşar, fakat bundan daha garip bir te7 
detil midirki benim alevii kalbimde bir güzel kız :rll§BdıiJ. hal
de hararetimden erimesin.» 

Bu aralık ak.§am obnuş, sofralar kurulmuştu. Bıça:k kulla
nılıyordu. Fakat henüz çatal yoktu. Yemek üç parmakla Y'Sli
lirdi. Beatriçe'nin yanında, Moro'nun metresi Lükresni yer al
mıştı. Moro ikisini de derılııi bir hazla seyrediyordu. Karısının 
Lültresya'ya iltüat etmesi, onun tabagına yemek koyması kon
tun hoşuna gidiyordu. 

Lükresya'nın kocası Graf Bergamimi, yaşlılıitına ve roma
tizmalanna ragmen bu ak§8m n*liydi. Boynuzdan bahsedi
len btr espri yapılmıştı. Graf: 

4CFransız kralının bile böyle boynuzu yoktur» dedi. 
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KQNT MORO'NUN METBESLEBl 

Kont Moro, hu§ıi içinde akşam duasını yaptıktan sonra, 
elwde mum, gecenin sükfuıu içinde sarayın koridorlarından ya
tak odasına d,o� yYrüyordu. Geçtigi salonlardan birinde �
resya'yla ka.r§ıla§tı. İçinden: c<.Aıjk tanrısı ·bana lıitufkat» dedi. 

Genç kız diZleri üstüne çöktü: 
«Efendimiz,» dedi. <<Kardeşim Mateo, ka�ıt oyununda bü

yük bir mi·ktar devlet paraiı kaybetmi§tir. Kardeşimi çok se
verim, onu kurtannız.>> 

�Mü§terih olunuZ» dedi kont. c<Karde�inizi dardan kurtara-
ca�ım . . .  » 

Sonra bir an sustu ve derinden içini çekerek: 
<<Ama» dedi, <�iz de o kadar zalim olmayın . . .  » 

Lükresya., çocuk safiyetinde masum gözleriyle ona bakarak: 
«Efendimiz» dedi, «SiZi anlamıyorum . . .  » 
Kız bir afif §a§kınlık içinde daha güzelleşmi§ti. 
Kont ihtiras içinde: <�evgili ma.dınazel,» dedi; «bunun mi

nası . . .  » ve birdenbire sertçe bir hareketle kızı kollarına ala
Tak: «Görmüyor musun Lükresya, seni seviyorum.» 

- Bırakın beni, bırakın beni efendimiz, ne yapıyorsunuz, 
kontes Beatriçe...  ' 

- Korkma, o hiç bir §eY duymaz. Ben sır saklamasını 
"bilirim . . . 

- Hayır, efendimiz, hayır. . .  Kontes bana kar� ı öyle alice
·mıp ki, Allah saklasın . . .  Bırakın beni.. .  

- Kard�ini.Zi kurtaraca�ım ve istediginiz her �eyi yapa-
-ca�ım. . .  sizin köleniz olaca�ım, yalnız bana acıyın. 

Gözlerinden yarı samimi ya§lar akıyordu. Önceden saray 
:şah·inin hazırladı�ı mısraları fısıldıyordu. 

Genç kız: c<Beni bırakın . . .  » diye tekrarladı. Kont kızın üs
tüne egilmi§, onun taze nefesini duyuyor; mene�e ve amber 
kokusunu alıyor ve ihtirasla dudaklarını öpüyordu. Kız bir an 
()nun kollarında hareketsiz kaldı. Sonra ba�ırarak kollarından 
sıyrıldı ve kaçtı. 

Kıont Moro, yatak odasına girdigi zaman karısı Beatriçe 
mumları sönıdürmii§ ve uykuya dalmı�tı. Soyundu, altın ve 
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inci ile i§lenmi§ yatak örtüsünün bir ucunu kaldırara� usulca 
karısının yanına yattı. · 

•Jliçe>> diye fısıldadı: «U:yuy;vr musun?» Onu kucaklamak 
istedi. Fakat Biçe, kollarını itti. ·oeN'eden?» diye sordu Moro. 

- Beni rahat bırak, u.yuınak. istiyorum. . 

· 

- Ama neden? Sevgili B içe, sem tıe ·kadar sevdiRimi 
bilseni 

..!..... !Wet, evet bilirim. Sen hepimizi bitden seviyorsun; Be
ni, Sediliya'yı, hatta belki de §.U Moskofıu esirey.i. Geçen gii:D 
onu ·«atd:tdp odasında kucakladıgtnızı «ördütn. 

� Bu bir ııakaydı. 
- Böyle §akalara mersi. 
� Gerçekten Biçe, son günlerde bana o kadar so� ve 

zalim davran1yorsun ki . .  .ltiraf ederirı'ı, yaptılım do� delil
di. Y akı§ık almaz bir kapristi. 

- Ne de çok kaprishıiz vat MöSyö! Utanmıyor niU5Wl, :ı::ıe
den yalan söylüyorsun, seni tanımadılımı mı zannediyorslm? .. 
Kıskandıgımı sanma.. . Ama ben metresletinden bitisi olmak 
istemem. 

- Bu do� degn. 'Biçe . . .  Yemiri ederim ki hiç bit kadını 
karım kadar sevmedim . . .  

Beatriçe susuyordu. Onun sözlerini deail, sesinin tonunu 
takip ediyordu. Kont yalan söylemiyordu. Karısını, oı'l:a ihanet 
ettili nisbet1ıe fazla seviyordu. Ona kar§ı duyduRtı narin :ı:.is
ler, haya, vicdan azabı, korku, acıma, ve nedamet tesiri7le 
�ddetleniyordu. 

· .J3e:ni affet Biçe>>, dedi kont. «Çünkü seni- pek çok seri
yoram.» 

Böylece barı§tılar. Kont karısını koliarına aldı, fakat ka
rısını görmüyordu. Lükresya'nın ürkek, masum gözlerini kar
§ısında buluyor, men�e ve amber kokusu alıyor ve onu �ı
ları arasında hissediyordu. Kont, bu iki kadını aynı zamanda 
seviyordu. Bu, bir günah ve ııehvetti. 

Biçe, «Bugiin», dedi, gururla: «hakikaten a�ık gibisin.» 
«Inan bana» dedi kont, «seni ilk günkü gibi seviyorum.•> 
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LEONABDO VB R ... SANATI 

Gİovanni Belkafio'nun b&bra defterinden: 
45 Matt 1494 te Jıöransa'lı ü.stat Lroöatdo da Viııçi'y� öl"' 

renci oldum. İ§te bana vetEYfi ders pliılı : Penpelttif, iDSan 
viieUdtınun ölçüleri ve nisbetleri; "b�ük ressamlardan :topya 
ve tabiata göre resim. 

Arkadaşım Marko, bugün bana l;.ıeonan:W'nun y�rdı� 
J*IIF�ktif notlaı-ını verdi. Bu notlar şöyle baıılıyor: 

4(Vücut için en büyük sevi;r;ı.ç kaynaltı gün� ı§ılıdır. 
Ruh için sevinç kaynag:I ise matematik gerçeklerdeki v.u

zuhtur. Jau sebeple perspektiv ilmini (ki göz için en büyük zevk
tir)' matematik vuzubla birlikte bütün diger ilimiere üstün gör
melidir. «Ben hakiki ışıgıiD>) demi§ olan adam yolumu aydın
latrlialıdır. Bu kitabı üç- fasJa ayırıyOruın: 1 - Uiaklaşan eua
ni:i'i küçülü§ü; 2 - Renk vutuhtıntiı'ı' &zahşı ; 3 ---'- Siluet vuztı
htmun azalışı � 

Ustad batıa ollu gibi bakıyor, Benim fakir olduftumu c:ıu... 
yunca ayda ödemeyi taahhüt etti� tahsil parasını kabul 
etmedi. 

-

Üstad dedi ki: �&n bir gün perspektiv ve insan vücudu
mm nisbetlerine hakim olursan, yolunun üzerinde insanların 
hareketlerini dikkatle takip et. Yürümelerini, durmalarını, ıw
nU§JDa1arını, dögüşlerini. . .  ve bu sırada onların ve seyircilerin 
yüz ifadelerine dikkat et ve bunları hemen daima yanında ta
§ıyacagın renkli bir kagıda kurşun kalemle çizmeyi itiyat edin. 
Defter dolunca iyi sakla. Çünkü insan vücudunun hareketleri 
o ka:dar sonsuzdur ki hafızada saklanması mümkün degildir. 
Çizdigin bu resimler, senin en iyi hocan olacaktır.>) 

Bugün Bitpazarında arncam camcı Osvalt'a rasgeldim. Beni 
terkedecekmiş. Çünkü Allahsız ve kafir Leonarda'nun evinde 
oturmalda ruhumun temizligini kaybedecekmi§irn. Böylece 
dünyada yapyalnız kaldım. Artık üstadımdan ba§ka akrabam ve 
dostum yok. 

Şimdi Leonarda'nun muhteı;ıem duasını tekrarlıyorum: 
ll'l'annm, dünyanın ı�ı� ben,i aydınlatsm ve bana ışık ve 

perspektiv ilimlerine nüfuz imkinını ver . . .  » 
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Bunlar bir Allahsızın sözleri midir? 

Bir kederim oldugu vakit onun yüzüne bakınarn � geli
yor. Derhal kalbirn ferahla doluyor. Ya onun gözleri? Berrak, 
solgun mavi! Ya o yumll§3.k tatlı sesi ve o gülümseme . . .  En 
katı yürekli insanlar bile, onun sözlerine dayanamazlar. Çalı§
ma masasının başında, alışık oldugu parmaklarının yav3Ji ha
reketiyle bir kız saçı gibi yumuşak, altın sarısı sakalını, ok
�ken seyrederim. Birisiyle konuşurken hafifçe müstehzi, fa
kat iyi bir insan ifadesiyle bir gözünü kapar, o zaman bakııjı;  
sık ve gözlerinin üstüne düşen ka§ları arasından muhatabının 

ruhunun içine nüfuz eder. 
Giyinişi basittir. Renkli elbiseler ve yeni modaları sevmez. 

Parfüm de istemez. Fakat çamaşırı ince Ren ketenindendir ve 
daima kar beyazıdır. 

Siyah önlü�ünün üstünde dizlerine kadar uzanan koyu kır
mızı bir mantosu vardır. Hareketleri ölçülü ve sakindir. Bu ba
sit giyimine ra�men !ter bulundugu yerde ba�kalarından seçi
lir, çünkü kimseye benzemez. O, her §eye kaadirdir ve ber §e
yi bilir. Mükemmel ok atar, Ata biner, gürz, ve kılıç kullanır. 
Bir defasında şehrin en kuvvetli adamlarıyla yarı§ırken gör
düm. K.ilisede bir bakır parayı kubbenin taa ortaSına kadar fır
latmak deneniyordu. Leonarda kuvveti ve meharetiyle herkesi 
_geçmişti. O solaktır. 

Görünüşte bir kadın eli gibi ince ve zarif olan sol eliyle, 
nalları bükebilir. Demir bir çan tepeli�ni eltebilir. Fakat bir 
gen� kız yüzünü resmederken aynı elle kaltıdın üstüne o ka
dar zarif gölgeler düşürür ki sanki bir kelebe� kanatlarını 
okşuyormuş sanılır. 

Bugün yemekten sonra onu resim yaparken gördÜm . .  Mer
yemin öne e�lmiş başını Cebraılin vahiylerini dinlerken 
tasvir ediyordu. 

!nci ve güvercin kanatlarıyla süslü b�örtüsü altında me
lek kanatlarını dalgaladı�ı havada saç buldeleri görünüyordu. 
Bu buklelerin güzelli�, garip bir müzilti andırıyordu. A��ıya 
indirilmiş göz kapaklarının altında, gözler, dalgalar arasında 
görülen su çiçekleri gibi esrarlı ve eri§ilmez bir güzellikteydi. 

Akşam bana bir sürü karikatürler gösterdi. Yalnız insan
lara dair de�il, hayvaniara ait de. Ateş içinde yanan bir hastayı 
yoklayan korkunç yüzlereli bunlar. İnsan yüzlerinde biraz hay-
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vanlık ve ·hayVan yüzleriilde biraz inaalılık· ,görülüyordu. Bid 
diAerihe tabii ve korkLinç bir §ekilde intikal ediyordu. 

Bana arkada§ım Sesto'nun aniattı�ına göre Leonardo, so
kakta kalabalık arasında bir çirkin adama, ras�eldi mi bütün 
� onu takip eder ve hatlarını tesbite ·ultı'rujırinıı. 

üstad der ki: «İnsanda büyük çirkhılik, büyük güzemt 
kadar nadirdir.ı+ 

ılnsan yüzlerini hafızada tutmak için onun garip bir usulü 
var . .  Insan burunlarını üçe ayırıyor: Düz, e�i ve içe kıvrık! 
Düz burunlar, uzun veya kısa, sivri veya künt olabilir. Burunup 
kemeri yukarıda, ortada veya a§agıda olabilir. 

Leonarda bütün bu vaziyetlere bir numara vermi&ti.r. Yol
da enteresan bir yüz görünce burnunun, alnının, gözünün ve 
�enesinin sınıfını ıiot etmesi kafidir. 

Eve gelince bu notları birle§tirip bir tablo meydana getirir. 
Ustad, bir küçük krujık ica1i etmi§tir ki, ı§ıktan �ölgeye ge

çiı için lüzumlu boya miktarını bununla ölçer. Mesela muay
yen kesafet'te bir siyahlık için on ka§�k boya lazımsa, daha ko

yularını on bir, on iki �ıkla hazırlar. 
Ama bunlarla Leonardo kendini aldat(yqr. Çünkü resim 

yaparken kaidelere tabi olmaz, ilha.rnına uyar. Ne çare ki bü
yük bir sanatkar olmakla yetineıniyor. O aynı zamanda büyük 
bir alim olmak istiyor. İlimle sanatı, yani ilha.rnla matematigi 
Qyna§tırma.kı iştiyor. Ama ben derim ki, c�ki tav§anl kovaıayan 
hiç birini yakalayamaz.» 

Bu sözlerde belki hakikat payı vardır. Çömezi, Leonardo'yu 
tenkit ettilti halde, Leona.Mo onu daiına korumu§tur. 

�utsal ak§a.rn yemegi�+ tablosunda nasıl çalı§tıgını o, gör
mü§tü. «Sabah erken evden çı�, manastıra gider ve fırçayı 
e:inden bırakmaksızın ve yemeyi, içmeyi hatırlamaksızın, ka
ranlık hasmeaya kadar çalışır. Sonra bir hafta, iki hafta eiine 
fırça almadıa• olur. Yalnız bu esnada yine iskeleye çıkar, yap
tıaı §eyleri seyreder. 

Bazı ögle vakitleri münzevi sokaklardan geçerek m�tı
ra varır. Bir iki fırça darbesi atar ve yine çekilır .bugün Yalıan
nes'in başını ta.rna.rnlayacaktı. Fakat nedense evde kaldı, bütün 
gün sinekierin UMUDU tetkik etti. Sinekierin kanadına öyle 
dikkat ediyor ki, sanki dünyanın akıteti buna bagiıymı§ g"bi. 
Bir gün sine� arka bacaklarını dümen gibi kulla�dıgını keıı-. .  

F. 3 
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:tedmce .�vü:i�:� p8yaı1 olinimiı�tı. Onca bu �. Uçak 
yapmak ·için çok ·niühimdt Ama .ne 'kadat teessüf . olu.ııuı :ti.. 

.�e� kanadJ .  yüzW:ıd:� · Yolumıı�'in bqını ihmal ediyor� 
: Bu� büsbütün bqka bir şey� me§g;ı.ıl. Henüz -mevcut ol ... 

mayan bir � akademisi için bir anna hazırlıy.or. 
Kendisine Yohannes'in ba§lnı hatırlStbAJmda omzunu silk-

tl ve mırıld8ndı:· · 
· · 

4<Kaçacak d� ya, vakti var._ .. » 

Kont lrloro, sarayının duvarlarına bir dinleme borusu yap.
masını Leonarda'dan istemi§ti. Kont bununla sarayınm bel
odasında ıkonU§ulan §eyleri dinleyecekti. 

Leonarda ba§langıçta bu iııe hevesle sarıldı, ama sonra so-. 
'Rudu, işi tavsattı, Ç'Üllkü kendini ba§ka bir i§e verıni§ti. Bitkiler· 
üzerinde deneyler . • .  

O hayvanları da çok sever, bazan günlerce kedi resmi yŞ�r
par. Onların oyunlannı, uykularını, temizlenme!erini, bırlama
larını takip edet ve resıneder. Hayvanların birbiriyle mücade-
lesini de tasvir eder ve takip ederdi. 
. Binlere� §eye birden kendini verirdi. Bir i�i bitirmeden ... 

bir yenisine baıılardı: önca her i§ bir oyun ve her ·oyun bi.l"
j§ti. Çok cepbeli ve sebatsızdı. 

Sezara diyor ki: · 
"Nehirlerin ters akacaltna inanırıın da, onun bir tek işe

kendini verece�e ·intmmam.• 
Sad�ce tabiat ilimleri hakkında yazdıı%ı kitap ve b�ürl.e

rin sayısı 120 yi buluyor. Kendisinden, doldurulmu§ 5000 sayfa. 
ka)pııştır. 

Bilgi ihtirası ne kadar sons\ızdu! Tabiatı mü§ahedede göz
leri ne �adar keskindi. Göze batmayan ı;jeylerln bile farkına: 
·varri:iakta rie ltadar inahitdi. Cennetek1 ilk insanlar Ribi, her
§eye hayret ederdi ve çocuklar gibi §en ve mütecessisti. 

Bir gün odama girdi. Şunu dedi: 
«Giovannı, farkında mısın ki küçük odalar insanı konsan

tras�on'a sevkediyor, büyük odalar ise faaliyete te!;iVik ediyor.-
B�ka biJ:' gün �bulutl�ı • .  yaltD;ıurh.• havada eııyanın sı1uet

leri güneşli havadan falza tebarüz ediyon. Yine bir Rün •<topun 
kaidesi i�e barut cieposu arasındaki irifila\c o in�a benzer �. 
sırtıyla bir duvara yaslanır. ve .· bütün. gücüyle ,bir yükü · itmeıte
çalışır.» Ba�ka �ir gün 4<her lruvyet, �endinı yaratan sebebi 
hertaraf etm�ge. çalıııır ve �un:U beıtaraf .�nce sö:ı;ıer, t� 
hareketin oı%1U ve ' kuvvetin torunudlir: Onların mü�terek atasıı. 
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atırlıktır.» Yine bir gin mimarlara .3öyle der.: .aıfimaride bir 
b vis nedir? Kavis, iki �t zaafın dotw'dl.lJtu bir kuvvettir .» 

Leonardo ressamlık hıl}d[mdil· bir' kitap Y3ZfDBYl tasarlar. 
Buna ba§lar, fakat bitirmez. Son zamanlarda benimle birlikte 
ı.Jılı:, gölge, çizgi ve perspektif üzerinde 9J]ı§tı. Onwı söyledik
lerini kısmen zaptettim. İ§te bazı cümleler: 

.Güzel olan her py, rikıa iaaaDcla ôlebilir, fakat 88118tüa 
asla • . •• 

.Ressamlıfı hakir g6ren, dünyanın felM!fJ mütallasuu ha· 
kir görmüş olur. Çünkü resim tabiatın me§ri kızıdtr ve T .. 
nnın akrabasıdır. ;Resmi küçümseyen, Tanrıyı küçümsemlt 
olur.» 

«Ressam her şeyi kavrar olmalıdır. Ey ressam, senin çok 
cehpeliliğin tabia.! gibi olmalıdır. Tanrının başladığı şeyi ida· 
me etmelisin. İnsan, eserini çotaltmayı deliJ, Tanrı eserlerini 
arttrmayn çalış. Iümseyi taklit etme. Her eserin bir yeni Yll!r
ratma olsun.D 

•Para ihti.rasının sanat sevgisini boğınasına ıpani ol. Unut· 
ma ki şeref kazanmak, kazanma şerefiınden büyük bir şeydir. 
Zenginlerin hatırası ölümle nihayo; bulur. 8üginin hatırası 
ebedidir. İlim ve felsefe meşrU çocuklardır; para hazine�ıeri ise 
piçtir. �eren sev, lukaralıktan korkma. Hatırla 'ki  zengin .aoa· 
muş büyük filosoflar, ruhlarını parayla kirletmemek için keli· 
di iradeleriyle fakir hayatı yaşamışlardır.u 

ıKİiim, ruhu genç tuta.r ve ihtiyarlaııumın acılıjtını azaltır.& 
ccRessamlar tanırım ki, tablolarını hayisız derecede attıiı

la süslcrler ve derler kl daha faz.Lı. para bulsa4mJ.ı büyük res-
samlar kadaır güzel resimler yaparh:ırdı.» 

-

ııÇok defa para ib'.:irası iyi sanatkarlan �a işçilite .sevk� 
dcr. Benİnı hemşehrim Perugiu, bu ihtir�ı yüzüıld�n o k;ıdar 
süratli resinı y.ıpardı ki, bir briiıı karısına: •Çorbayı masaya ge
tir, soğuyuncaya kadar bılı- aziz ı-esnô yapayıiWJ demişti.» 

< 

«Kendinden şüphelenmeyen sanatkar, Mr şey yaratamaZ. 
Eserin tahmin ettiğinden "daha ·kıymetH olursa ile 818!» 

•Resmin hakkında söy1eneiı her. §eyl dlnle. Ve hatalar bu
lanın haklı olup olmadı�nı tart.-

•Bir düşmanın hükmü ç�k defa, bir .clo�un takdBrinden .daı
ha kıymetlidir.:t 
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cılnsanıu ruh�� . �  $8vgidien .. daha de:ri.ndir. Bir kinda
na bakıp, bir sev� bakışından daha keskindir� 

«Parlak renkleri halk sever. Ama sanatçı kendini kütleye 
delil, seçme insanlara belendirmele çalışir. Hakiki sanatçının 
gt,ll'Uru ışık v� ,

gölgenJn bir düzlüğü üç boyutlu yapmasıdım 

.erYalan o kadar hakir bir şeydir Id,. Allahın azametini över
ken bile onu küçültür Do!nJluk o kadar azamet1idir ki övdü� 
en mütevazı şeyi bile asllleştirir . . .  Dolru ile' yalan, ışılda ka
ranlık gib!dir.» 

Qülme ile aglaına halinde, yüz çizgilerini mukayese eder
ken derdi ki: 

erGözlerde, atızda ve yanakta fark azdır. Yalnız atlayan, 
kaşlannı çatar, almm kınıfınr, altz zaviyesini düşÜrür. Gülen 
ise .  kaşlarını açar ve atız zaviyesini yukarıya kaldırır.» 

ertnsanları gülerken ve atlarken, nefret ederken, severken, 
korkudan solarken ve ap-ıdan batırırken müşahede etmete 
çalı�.» 

Talebesi Sezaro anlatır ki: 
(�nardo, asılmaga götürülenleri takip eder ve onların 

yüzlerinde son ıztırabın ve deb:jetin çizgilerini tetkik ederdi.� 

Giovanni der ki: 
4<Leonardo, yolunda bir sülük görse onu ezmernek için yer

den kaldırır, fakat kendi anasını, aglarken seyretmeyi sever.» 

crDllsizlerhı Uade dolu hareka�lerlni takip et.» 

ertnsan hareketleri ,hislerl gibi sonsuzdur. Sanatçının en 
yüksek gayesi, yüzde ve vü.:ut hareketlerinde ruhi ihtiraslarıa 
Hadesini bulmaktır.» 

erResmetti�n çehrelerde duygular öyle canlı olmalı ki, bir 
ölüyü bile güld�rüp atlatabilmeli . . .  D 

• 

erElleri ·kemildi bi.r sanatçı, insanların elini kemikli res
metmeyi sever. Her sanatkir keııdi yüzüne ve vücuduna ben
zeyen yüzleri SL"ver. Onun için f,irkin bir san�ü;ı, model olarak 
çirkin yüzler arar. Resimde en tehlikeli hata, kendi vücudunu 
.resmetmektir. Ruh, kendi vücuduna şekil verendir.:. 

Ressamlıgın tarihi hakkında Leonarda §U notları yazmıstır: 
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uRomalılar Devrinden sonra ressamlar birbirini taklit et· 
mete baş'layınca, 581lat düştü. Sonra � Cio�to ortayı 
çıktı: O, hocasını taklide tenezzül etmemişti. Bir tl&llık bölge
de dofan bu sanatçı, gördiip keçilerln hareketlerini resmet
mekle başladı. Böylece Ciotto, l!arihln en biiyük ressa,mı oldu. 
Ciotto'dan sonra yine taklit ve yine düşme başladı. Nihayet 
Floransalı Tomaso dotcJu.» 

· 

tchk resim, bir duvara dii§en insan gölgesini çizmekle baş
lach.» 



X 

uDNAJU)O ·vE K.t\nlNLAB. 

' Seiare anlatır ki Leonardo .öoirü boyUn.ca mekanik ve hen
dese ile o kadar me§gul olmuştur ki aşk için zaman bulama
mıştır. <� diyor sezaro. <<Onun bakir kalmış olduguıta ina
namam. Çünkü ııehvetten olmasa da, aşk sırlarını ve anatomik 
özellikleri bütün diger tabi.at olayları gibi, tetkik fırsatı bul
mak için hiç olmazsa bir kere cinsi teması denemiş olsa ge
rektir» 

Beltrafio der ki <<Bir gi1n Sezare bana Leonarda'nun Flo
ransa'da peclerasti ile suçlandırıldıgını biliyor musun? deın.i.şü. 
Kulaklarıma inanam.amıştım ve .Sezare'ın sarhoş olduguna veya 
sayıkladıgma kani olmuştum. Ama o bana şu tafsiliıtı verdi: 

«Sene 14!76 idi. O zaman Leonardo yirmi dört ve bocası Ver
roçyo kırk yaşında idiler. Santemaeya kilisesinin sütunları 
üzerine imzasız bir kagit yapıştınlmış ve Leonardo ile Verroç
yo'ya homoseksüel münasebetler isnat edilmşiti. O senenin 9 
Nisan gecesi, kilisenin gece bekçileri meseleyi incelemişler ve 
bir ipucu bulamamışlardı. Yapılan ikinci bir ihbar da tahak
kuk edememiştir. Sonra da Leonardo, Verroçyo'nun atelyesin
den ayrılmış ve MiLino'ya. gitm�ti.b>> 

Sezare : «Tabii bu rezilce bir iftiradır>� dedi. «Gerçi o te
zatlarla doludur ve öyle bir dehlizdir ki, içinde şeytan bile ba
cagını kırabilir. Onun kalbi muamınalarla doludur. Bir taraf
tan hakikaten belki ba.kirdir, diger taraftan da . . .  ı. 

Bu söz beni öfkelendirdi: «Rezil neler söyleme�e cesaret 
ediyorsun . . ... , dedim. Muhatabım: <<Ne istiyorsun?ı. dedi. <<Bu 
sözün seni ö1!kelendireceAfm anlama.dım. 'Bir daha ondan bab
setmem . . . � 

Bunun üzerine içitimize devam ettik ve keyifli konuşma
larımıza dald'ık. Fakat benim için hila bir ·muammadır. In
sanlar büyüklerine oo,:le iftira atmakta hıangi adi zevki bulu-
yorlar? . .» ' 
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Leonardo der ki: �tçı. senin kuvvetin inzivandadır. 
YalDız oldulUn zaman sen tamamen seninsin. Başkalarıyla b� 
:nberken ancak yarı yarıya seninsin. Ama sana diyebilirim ki. 
başkalarından uzaklqmaık içiı;ı. lazım gelen kuvveti kendinde 
bulamıyacaksın. Henı dosta, ·hem sanata hizmet etmek müm
kün degildir, ama behemehal dosta ihtiyacuı varsa, atölye�e
rihdeki talebelerinden ve ressamlarmdan seÇ. Bqka her dostluk 
�arlıd!r. Sanatçı unutma. Kuvvet inzivadadır » 



Leonarda herhangi bir canlı varlıla, hayvan olsun, bitki 
olsun, zarar verilmesiiii istemezdi. Çocuklu�dan et yemezdi ve 
inanırdı ki ileride bütün insanlik et ''yeriıiyecektir. Bir ba)rvaıi 
kesrnek bir insan öldürmekle birdir. Bir gün kasap dükk:anı
nın önünden geçerken, çengele asılmış hayvanları göstererek 
şunları söylemişti: «İnsan vah§i hayvanların başıdır. Onun 
kuvveti vahşetindedir. Başka hayvanların ölümü pahasına ya
§alllaktayız.» 

Sonra talebesinin «Siz tabiat kanWllarına saygılısınız. Biz
zat tabiat. canlı varlıklara birbirlerini yemelerini emretmiyor 
mu?» demesi üzerine Leonarda şwıları söylemişti: 

«Tabiat yeni şekiller ve yeni canlılar yaratmakta sonsuz bir 
sevince sahiptir. Bu yaratılanlar ölenlerden fazladır. Onun için 
taibat yeni nesillere yer hazırlamak için bazı varlıkları diger 
bazı varlıklara yedirmektedir. Vebanın rolü de budur.» 



XD 

HAYATININ DRAMI 

1496 senesinde Kontes Beatrice, ba§ka bir eyilet kontu
nun karısı olan kızkarde§i lzabella'ya §U mektubu yazıyor: 

«Altes ve çok sevgili hem§irem; 

Ben ve zevcim Moro, sana ve ·K!ont Françesko'ya sıhhat ve 
!lladet dileriz. Arzunuz veçhile oglum Maximilyan'm bir por
tresini yolluyorum. Onu resimde göründügü kadar küçük san
mayın. Ölçülerini gönderecektim ama, ölçü almanın büyürneyi 
durduracagını söylediler, vazgeçtim. 'Bizim büyük bir kederi
miz var. Saray cücemiz Nanino öldü. Her kaybırnın bir telafisi 
varsa da bunun yerine birini bulabi!ecegimi ummuyorum. Bu 
kadar nadir bir budalalık ve bu kadar sevimli bir çirkinligi 
birle§tireni nerede bulacagız? Saray §airimiz Bellinsiyone, me
zarı ba§ında §Unları söyledi : 

«Eger ruhu cennete gittiyse, bütün gök halkını güldürecek
tir. Zerberus"u bile susturacaktır.>> 

Onu Dellagresia kilisesinde av atmacamızın ve unutulmaz: 
köpegimiz Putina�iım yanına gömdük. Bizim mezarımız da . 
orada olacagına göre öbür dünyada da bu ho§ �eylerden mah
nım olmıyacagız. 

Ben onun ardınd'an iki gün agladım. Teselli olarak kocam 
noel içıin bana gümü§ bir lazımlık vaadetti. Bu gümü§ün üstü
ne devierin mücadelesinin resmi yapılacak, içi saf altından 
olacak, örtüsü Karmen kırmızısı ipekten olacak ve üstünde 
kontlugumuzun arması bulunacak. Loren Prensesinin lazım
Iıgı da böyleymi§. Böyle bir lazımlıga hiç bir İtalyan prensesi 
sahip olmadıgı gibi, Papa da, Türk padi§ahı da sahip degilmi§. 

Şair Mesola, onun üzerine bir mısra yazacak: «Kim inkar 
edebilir ki bu alet göklerde hüküm süren Tanrıya layıktır.�> 

Kıocam istiyor ki Leonardo bu lizımlıgın içine bir küçük org 
yerle§tirsin, ama Leonardo kasvetli «ak:§am yemegi» tablosun
da «İ§im var» diye reddetti. Bir müddet için Leonarda'yu siz is
tiyorsunuz. Bana kalsa onu bütün bütün size yoU.arım. Ama ko-
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cam bilmiyorum neden ona pek fazla kıymet veriyor. Ama bu
na üzülmeyin. Çünkü Leonardo simya, büyücülük ve ,mekanik 
gibi çılgınlıklara dü§kün, sipari§lerimizi o kadar ihma.lle ,. 
par ki, bir melek bile sabrını kaybedebilir. 

'Bundan başka i§itti�e göre dinsiz ve Allahsızmı§ da . ..  Ge
çen gün kurt avına çıktık. ·B� aylık gebe oldugum içi:n· at� bin
rnek bana yasak. Benim için yapılmı§ bir arabadan avı seYı"et
tim. Fakat bu bana zevk vermedi. Çünkü kurdu vuramadılar7 
ormana kaçırdılar. Ah, ben olsam vunırdum. 

Vakti oldukça ho§ geçiriyonız. Ka�ıt oynuyoruz, kızak lta
yıyor. Bu kıza�ı bize Flander'li bir asilzade ögretti. Kış pek 
.§iddetli, göller degil, nehirler de . dondu. Leonardo sarayımızın 
parkında kardan barikulade bir ku� meydana getirdi. Ne ya. 
ı:ık babarda eriyecek. 

Siz nasılsınız hemşireci�m? Uzun tüylü kedi üretebildini% 
mi? E�er kırmızı derili ve mavi gözlü bir yavrunuz olursa ba
iıa yollayın. Ben de size ipek tüylü köpek yavrusu göndereyim. 
Aman karde§im, mavi atlastan geceli�nizin modelini yollama
yı unutmayın. Sonra bana sivilee ilacınızdan bir parça i:e tır
nak düzlemek için o Hint tahtasından bjr parça gönderin. Bi
zim müneccimler önümüzdeki yaz harp olaca�ını ve yazın sıcak 
geçece�ini haber veriyorlar. Köpekler azgın ve prensler kederli 
<>lacaklarmı§. Kocan için bizim saray hekiminin frengiye kar§ı 
hazırladı�ı reçeteyi yolluyonım. Cıva ile oginayı, sabahleyin aq 
karnma ve mehtabın ilk günlerinde yapmalıymı�. Duyduguma 
göre bu he.stalı�ın sebebi Mars ile Venüs'ün birbirine yakl&f" 
ınasıymı§!» 



XJi 
J. 

İKİ KADlN ARASINDA 

Lükreçya bir kadife yastık üstünde, Moro'nun ayagının di
})inde .oturuyordu. Yüzü kederliydi. Moro, Beatriçe'yi ziyaret 
etmedigi için ona serzeııiıılerde bulunuyordu. 

«.Al"tesıo> dedi Lükreçya, «Beni buna zorlamayınız. Ben ya
lan söyliyemem . . .  » 

Moro §a§kınlıkla: 

«Bu yalan söylemekı midir? Biz sadece bir sırrı saklıyoruz. 
Zevs dahi zevcesinden aıık sırlarını saklamamı§ mıydı? Hatta 
Teseus, Fedra, Medeah gibi antik devrin bütün kahramanları 
ve Tanrıları a§k sırlarını saldamadılar mı? Biz faniler, a§k tan
ı-ısının emrine kar§ı koyabilir miyiz? Gizli günah açıgından da
ha tatlı deg:i.l mi? Günahımızı gizlemek suretiyle yakınlarımı
zin İsevi vicdanlarını rahat bırakıyoruz . . .  :. dedi. Ve esrarlı gü
lümsedi. 

Lükresia ba§ını saliayarak masum gözleriyle Moro'nun yü
züne baktı: 

- Biliyorsunuz altes, sizin yanınızda ne kadar mesudum, 
ama bazan beni kardeııi gibi seven Beatriçe'yl aldatmaktansa 
ölmeyi terelli ediyorum. 

�ırak bunu yavrum;» diyen kont, kızı kucakladı. Parlak 
siyah saçlarını okııadı. Kız uzun kirpiklerini indirdi ve kendi
ni heyecansız ve ihtirassız, sogtık ve afif Moro'nun koliarına 
terketti. 

�nim sakin, mütevazı sevgilim, seni ne kadar sevdigimi 
bir bilsen ?» dedi kont ve menek§e, amberin a§ina oldugu ko
kusunu içine çekti. 

Bu esnada birdenbire kapı açıldı. De�et içinde kalmı§ bir 
hizmetçi içeri girdi ve korkuyla:  

4<lContes Beatriçe geldi. . .  » dedi. 

Moro sarardı. �ki kapının anahtarmı ven. dedi. «Anah
tar nerede?» 
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- Altes, Beatriçe'nin süvarileri arka kapının önünde bu
lunuyorlar . . .  

- Demek kapandayız. Ona kim haber verdi acaba? 
- Bu olsa olsa Sidonya olabilir. Onun esansları ve 

melhemleriyle sık sık bize geli;i bo§Una de�il. Size söyleıni§tim, 
bu cadıdan kendi.ni2i koruyun. 

- Şimdi ne yapacagız? Lükresia beni sakla. 
- Altes, Beatriçe §Üphelendiyse bütün evi arayacaktır� 

Ona açıkça söylesek daha iyi olmaz mı? 

- Hayır, onun ne biçim bir di§i oldugunu sen bilmezsin. 
llaveten gebe de . . .  Sakla beni Lükresia. 

- Ama bilmiyorum nereye? 
- Neresi olursa. olsun, ama çabuk . . .  

Kont, bu sırada tirtir titriyordu ve Truva kahramanı An
gilos'un torunu gibi degil, cürm-ü me§hut halinde yakalanınııt 
bir hırsız gibiydi . . .  

Lükresia onu yatak odasından geçirerek giyinme odasına 
götürdü. Büyük, beyaz bir gömme dolabın içerisine sakladı. 

Kont. Mukaddes Kristof'un bir muskasını çekerek duaya 
ba§ladı. Birdenbire odaya giren karısının ve metresinin sesle
rini i§itti. İki kadın bir §ey olmamış gibi, dostça gülü§üyorlar
dı. Gıiya Lükresia, Beatriçe'ye bu yeni evini gösteriyordu. Bu 
iki kadın arasında bir düello hiselesiydi. Beatriçe Moro'nun saklı 
oldugu dolaba yakla§arak: <Jçinde elbiseler mi var?>) dedi. 

Lükreçia: «Sadece gece elbiseleri,. görmek ister misiniz?,. 
dedi ve birdenbire dolabın kapısını açtı. Fakat Beatriçe bir §ey 
görmeden, ba§ka. bir elbisenin bahsi açıldı. Çünk� altes yaka
mozlar gibi parlayan üstü altın sülük desenleriyle dolu koyU. 
mavi gece elbisesini görmek istiFdu. Lükresia dolabın kapı
sını kapamadan kontesi o elbisenin bulundugtı öteki dolabıı'ı 
önüne götürdü. İçeride kan ter içinde kalmı§ olan Moro : 

«HiQ yalan söyliyemem demi;ti» dedi. <<Ne hazırcevaplık, 
ne sogtıkkanlılık, i§te kadınlık. . .  'Biz hükümdarlar politikada 
onlardan ders aJnıalıyız . . .  » 

İki kadın soyunma odasından çıktılar. 

Kont: 4d)ellagrasia kilisesine 200 düka altını va.kfediyo
rum,. ded! ve yine muskasına sarıldı. 
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Hizmetçi kadın dolabın kapısını açtı, saygılı ve 1§1 8Jlooo 
lıyan bir ifadeyle tehlikenin geçmi� oldugunu haber verdi. 

Moro tazimle haç çıkardı ve kuvvet almak için bir bardak 
şarap içti. Lükreçya §Öminenin yanına gelmi§, b�ını önüne 
eltJni§ti. Yanına yakla§an Moto'ya: 

«Bırak beni», dedi «git buradan . . .  » 

Ama kont onu dinlemiyor, saçlarını ve boynunu buselere 
garkediyordu. Onu hiç bir zaman bu kadar güzel bulmamı§tı. 
Sanki kadın yalancılı�ı ona yeni bir cazibe vermi§ti. 

Kı§ fırtınası §Öminenin hacasında uluyordu. 
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BİR BALO GECESİ 
.,_,. _, . .,.,... . ....,.,. '1'' """""""'Ml!mi!IMII'Iilöl!W\AIS-IIIft'!lln"!WP\11--1 · ·�ro•·,;ıı:ı;•"'<-�fl'Y.'-ıı:�,-,�·� 

1497 senesinin yılbruıı geresi Milano sarayında bir balo ve
ril\yordu. Leonard� da Viınçi'nin de iştirak ettilti hazırlıklar üç 
ay sürınüştü. 

Saat beşe doRru miSafirler gelme�e başlamıştı. İki bin kişi 
davetliydi. Kar yıgınları yolları doldurmuştu. Sarayın bahçe
sinde çeşit çeşit uşaklar bekliyordu. Arabaların türlüsüne rast
lanıyordu. 

Babası a�ır kürklere bürünmüş kadınlar ve erkekler 
yavaş yava� saraya giriyorlardı. Metha�de memluklar, Yunan 
Efzunlar, İskoçyalı silahendazlar, İsviçreli aylıklı askerler, el
lerinde a�ır tüfekleriyle sıra olmuşlardı. Garsonlar en şık el
biselerini giymişlerdi. Bir misafir içeri girince yanında iki 
borazan bulunan bir teşrfatçı, ismini söylüyordu. Pırıl pırıl 
aydınlatılmış salonlar birbirine açılıyordu. Bun·ların arasında 
kırmızı zemin üstüne beyaz güvercinler salonu, kontun aviarı
nı anlatan altın salon. Bütün duvarları atıasla örtülü erguvan 
salonu bulunuyordu. Leonarda'nun fresklerini ihtiva eden si
yah salon, hanımların giyim odası rolünü ifa ediyordu. 

Kalabalı�ın sesi arı kovanını andırıyordu. Kadınların Iüksü. 
pek cicili bicili ve zevksizli�e kaçan bir haldeydi. Yabancı mo
dalar İtalya'yı istila etmişti. 

Bütün kadınların omuzları ve gö�üs}eri açıh."tı. Altın sarısı 
bir örtü .alt•nda toplanmış saçlar, Lombardia adetine göre tak
ma saçlar ilavesiyle kalın bir topuz halinde görünüyordu. Kaş 
mod.ası inceydi. Kalın kaşlar yolunmuştu. Boyanmamak terbi
yesizlik sayıhrdı. 

Agır kokular sürünülürdü. Genç kızların ço�unun yüzü 
Leonardo'nun tasvir etti�i mat beyazlıktaydı. 

Birdenbire borular ve davullar çalındı. Misafirler büyük 
balo salonu olan Roşetta;ya yürüdüler. Bu salonun sarı yıldız
lar serpilmiş mavi tavanından mumları tutan demirler �ar
kıyordu. 

Tam müneccimlerin tesbit etti� saat ve dakikalarda ( çün
kü kont ve kontes müneccime danışmadan öpüşmezlerdi bile) 
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Moro Ue Beatriçe salona girdil�r. Hükümdar mantelarını giy
mqlerdi. Eteklerini saray adamları tutuyordu. Kontun gö�ün
de, öldürdü� yegeninden çaldıgı, inanılmaz büyükli.ıkte bir 
7akut parıldıyordu. 

Beatriçe zayıflamı�tı, solgundu. Koro bir iıjaret verdi. Or
kes.tra §efi asas_ını. kaldırdı ve müzik: b81İadı. 

Misafirler süslü masalarda yerlerini aldılar. Balo bqlıyor
du. O zamanın m�hur dansları 4<Venüs ve SavruS», «İnsafsız 
kad�. «Kupid�. çok yava§ tempoyla oynanırdı. Çünkü kadın
ların agır elbiseleri süratli hareketlere müsait degildi. Kaval
yeler ve damlar birbirlerine yakla§ıyor, sonra uzakla�ıyorlardı. 
Reveranslar, iç çekmeler, tatl ı gülümsemeler sahneye hakim
di. Kadınlar kugular gibi adım atıyorlardı. Refakat müzi� 
Petrarkae'nin §arkıları gibi hafif, yava�, ·kederli bir ihtiras 
ifade eder mahiyetteydi. 

Moro'nun ba§ kumandanı Sansaverino, beyaz ejbise giy
mi§ti. Uzun kollarının içi pembeydi. Pırlantayla süslü beyaz 
papuç!ar ta§ıyordu. Güzel fakat biraz sarkık, yorgun, biraz da 
yumu§ak yüzüyle bütün kadınları büyülüyordu. <<Zalim kader>>
dansını yar.arken tesadüfmü§ gibi bir papucunu kaybeder ve 
aldırı§ etmiyormu§ gibi dansa devam ederdi. 'Bu da büyük za
rafet sayılırdı. Kontes dansı severdi . Ama bu ak§am mahzun
du. Misafirsever ev hanımı rolünü gü.�lükle oynuyordu. Zaman 
zaman p,özya§ları CO§acakmı§ gibi, bezgin�e§tigi oluyordu. Hın
cahınç dolu salonlarda dola§ırken küçük bir odaya daldı. Ora
da bir kaç genç kadın ve erkek sohbet ediyorlardı. 

Kadınlardan biri : <<Platonik a§ka dair konu§uyoruz . . .  » de
di. «Fregozo idJia ediyor ki', eger bir erkek bir kadını semavi 
bir a§kla seviyorsa, onu dudaklarından öpmesi caizdir.» 

Kontes: «Bununla neyi isbat etmek istiyorsunuz?>� dedi. 

Adam: «Ben iddia ediyorum ki» dedi, «dudaklar konu§ma 
vasıtası oldukları kadar ruhun kapısıdırlar da . . .  Dört dudak 
platonik bir busede birle§ince sevi§enlerin ruhları dudaklara 
dognl hareket eder. Onun için Eflfıtwı buseyi yasak etmez >� 

Dinleyiciler arasında .açık sözlü, ya§lı bir baran: «Ben bu 
J,ncelikleri anlam�Ill>> dedi. «Ama demek istiyor musunuz ki, bir 
.koca., karısını bir erkegin kolları arasında görüp de buna t;ı
bammül etmelidir.,. 



- 48 -

Adam: 4(Tabii. .  .» dedi 4Ctabt a§kın kaideleriAe gare böyle• 
. ) 

- Ya izdivaç? 

.-- Biz burada izdiv.açtan degil, aşktan bahsediyoruz; dem 
Barones Fi�ondi ve çıplak omuzlarını kunıldattı� 

- Ama izdivaç da insanı kanunlara göre . . .  

- Böyle seviyeli bir konu§Illada sokak takımının yarattı-

.gı kanunlardan ne diye bahsediyorsun? O kanunlara bakarsm, 
.o canım a§ık ve ma§ılka yerine karı koca kaim oluyor.•> 

· 

Beatriçe, bu Freogzo'nun son derece açık saçık bir §ürinin 
.agızdan agıza dola§tı�ını biliyordu. Bu, pederastiye dairdi. 

Kontes burada sıkıldı. Biti§ik salona geçti. Burada Roma
dan gelmi§ bir şair, §iirlerini okuyordu. Beatriç ciınleyiciler 
arasırıda Lükreçya'yı görünce haıifçe sarardı; fakat hemen 
kendini top:adı. 

Burada da sıkılan kontes, U§a�ına bir ı§ık alıp kerdisiı:ıi 
yatak odasının kapısında beklemesini emretti. Salonları geçti, 
bir galeriye vardı, oradan merdivenleri inerek bodrwnu bul
du. Orada kontun gL!li mektuplarını s2Ladıgı bir me§e dolap 
vardı. Sandı�ı açmak istedi, f��o sandık bo§tu. Anladı kı, 
Moro, bu sandıgın anahtarının çalındıgını farketnu§ ve mek
tupları ba§ka bir yere ta§ımı§tı. 

Dı�arda kar, beyaz heyulalar gibi ya�iyordu. Burada Leo
narda'nun duvarlara yaptıgı boruya kulagını koyarak sesleri 
din:edi. Birdenbire aklına saray §airi Belli.nsiyoni geldi ve 
�<Ondan her §eyi ögreniriin» dedi. 

Şairin bir mazeret uydurarak baloya gelmedi�ini hatırladı. 
U§agına: «İki haderne bana bir tahbrevan hazırlasın, ama bu
I\U kimse duymıyacak . . . > dedi. 

Şair Bellinsiyoni salq evine «kurbaga ini» derdi Eline 
epeyce para geçerdi ama, ya içerdi, ya kumar oynardı ve f1.ı
karalık, kendsini, kendi tabiriyle, sevilmeyen ve fakat sadık 
olan bir kadın gibi takip ederdi. 

Bir aya�ı kırılmı§ karyolasında, ucuz §arabından bir ka
deh dr�a içti ve birisinin köpegi için yapılacak bir. mezar tqı
nın yazısını hazırladı. 
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Sqraya gell,lleyişin4t se�bi rı$i.P . ı  bir,, §3irjıı. .ora)·a dAvet 
edilfiıesiydi. Odwi. tfrkeıiıiıek üZereydi Bil'denbire kapı � 
linaı : 

- Kim o . . .  diye bagırdı. 
. . J�pı kırılırcasına açıldı ve içeriye kürklerlne bürünm, 

.bir &dili girdi. o o .  

<�u saadeti hangi talihe borçl�yi.ıriı.� dedi �aif. «ller halA. 
bir 8§k şi�ri ısnıarlıyacak.� .� 

_Kadın maskesini çıkardı: 
«lııte beniı:ıı. o .» dedi. . 
Şair büyük bir §aşkınlık içinde hıaç çıkannajta �ladı. 

Kontes: <<Bellinsiypni>> dedi, «bana çok büyük bir hizmette 
biıhinabilirsin. . .  Bizi dinı!eyebilecek kimse yok ya?» 

�yır . . . » ı 

- Öyleyse dinle. . .  Ben biliyorum ki Lükresia için a§k §i
ir leri yazıyorsun. . .  Her halde Kont Mora'nin aşk mektubu ve 
�Lr siparilşerine de sahipsin. Korlana. Kimse bilmiyecek. Ba-
na hizmet edersen seni altına bogarım . . .  

- Altes, inanmayın, bu iftiradır. Bende mektup .filan yok. 
Kadın kaşlarını · çattı. Gözlerini şaire -dikerek: 
- Yahin söyleme, dedi. 'Ben her şeyi biliyorum. Eger haya-

tına kıyınet veriyorsan kontun mektuplarını ver. 
-- Nasıl emrederseniz, dedi şa!r. Bende mektup yok. 
·- Öyle ise bek:e rezil meyancı. Saıia beiı a6� 

. söy:etirim . . .  Seni bogacaguıi.. .  · ·  

Ye hakikaten ince parmaklarını adamın boynuna ·öyle sa� 
dı ki, riefesi kesil-di. . .  

Bellinsiyoni ömrü boyunca bir saray mecnunu ve satı lık 
bir şairdi. Fakat hain degildi. Damarlarında kontunk�nc!en 
d·aha asil bir kan dolaşıyordu. KiOntes boynıinu bıraktı ve ıam
bayı eline aldı. Bitişik odaya giı:di. Şair kapının önüne d.kile
l't�k önu geçirmernek istedi. Iı'akat kontesin bakışları ş.ltında 
mukavemet edemedi. Kontes kitap rafının önüne geldi ve ki .. 

gıtları karıştırmaga başladı. Saray veznedarına hltap ed.:mi� 
bir sürü dilencilik şürleri. Yemek, elbise, şarap dilenen mek
tuplar . . .  

·Bir paket üstünde Mora'dan Sesilya'ya ke:in:ıe��ri .. y�ılJy-
1iı. Derken abanozdan bir kutu i'ç�iıde itina ile katlaıünış bir 

P. � 
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�"'tu.p paketi buldu. Lükresia'nın adını okudu. Moro'nun el" 'J;azısı:rtı tanıdı. Moro'nun Lükresia için sipari§ ettigj a§k rnek-� �pları ve. §_iirleriydL Bea�ri� paketı elbiseSinin iÇine soktuL 
:Şaire, köpeg'e kemik ·atar gibi bir kese a:t:n fırla.ttı. 

· 

!,, . , .. l3�ı:ı.tr�çe, �alo sa�o,z:ı�� Çöndü ve biraz solgwı yüziiyl� ko� .. 
castna do gm · y-cıkla§tı ve yemekten sonra bir� İstirahat etme� 
ihtiyacını hissettigini söyledi. ' · · -

<�eatriçe» ded'i kont ve karısının so�uk ellerini tutarak::: 
«HaSta: . isen ,haber ver. Unutma Jri ·· gebesin'. İstersen balonun _ 

_tkin,ci . kısmını yarına bıra.kalım. Bütiliı bunlar senin için ha-
Z!rl.a.hdı�ı+ \ 

. o • 

' . 

- cJ!ayır», dedi kontes. «Bugünkü kadar hiç bir zaman 
k�ndi.m.j, _iyi his�tmedinı. Leonarda'nun hazırladı�ı cennet tab-� 
loslinu 'gotmek ve dansetmek istiyorum . . .  » 

- �  . . . 

- Kont:. <<Allaha şükü,» dedi ve saygılı bir nezaketle karı-. 
sının elini öptü. 
. Misafirler , tekrar balo sa�onuna geçt:ler ve Leonardo"nun 
ha.Zıt1adı'�i · ceiiriet tablosunu b-eklemeğe ba§ladılar. Herkes ye
rini alıp ı§ıklat söniliıce leonar.do'nwı sesi i§iti:di': Hazır . 

.. , _ .
, 

Bir ı§ık çaktı ve karanlıkta ·küresel güne§ler §eklinde bil-. 
blılar ışık saçmaga ba.§ladı. Bu küre:er gök ku§a�ı renginde- 
parlak ıştklarla aydınlatılmı§tı. 
. . . Bir kadın komşusuna: ccBalo> dedi <cLeonardo'nun yüziliıe,. 
hakiki bir büyücü gibi. İ§in sonunda bütün sarayı bir masalda. 
rudu� giti havaya uçuracak.» 

Komşusu : «Ate§:e oynamamalı» dedi. «Ne kadar kolay· 
�gın çıkabilir . . . » 

Billur kürelerin arkasına siyah yuvarlak kutular yerle§ti-
r2lmi§ti. Bu kutuların birinden beyaz k�natlı bir me:ek çıktı 
ve: «Büyiik hükümdar kürelerini idare ediyor . . .  » diyerek tem
li1ilin ba§lad·ı�ını ilan etti. 

'Bu anda küreler hafif, tatlı sesler!e mihverleri etrafında. 
dönme�e ba§ladılar. Bu tatlı sesler Leonarda'nun icadı olan: 
cam çanlardan geliyordu Küre:.er hareketlerine devam ediyor
lardı. Her blrisinin üstililde bir esatir tanrısı yer almı§tı : 
Jupiter, A.-pollon, Merkür, Mars, Diana, Venüs, Satürn, bütünı. 
tanrılar Beatriçe'yi selamlayarak geçiyorlard;ı. 
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Mesela: Merkür §öyle 4iyoTdu: «Ey bütün yıldızları karar
tan, ey canlıların giine§i, gö� aynası,. � tanrıların babası
nı güzelliginle büyülediiı, ey ı§ıkla,r ı§ıgi. · ey · mucizeler muci-
zesi. . .>>. · · · . .  

Venüs, kontesin :lcir§ıSında diz çöküp . §Öyle diyordu : «Bü
tün caz:be:erim senin kar§ııida eriyip gitti. Artık Venüs adını 
ta§ıyamaın. Senin ı§ıklahrun altinda, ey yem güne§, gıpta ede
rek soluyorum . . .  �» 

Jüpiter söylüyordu: «Baba, teni ona köle olarak ver . . .  

Tanrıçalar tanrıçası Milano kontesine . . .  >> 

Temsilin sonunda Jüpiter kontese Yunan güzel:erini ve. ye
di hıristiyan faz:letini takdim etti. Bütün Oleriıp beyaz melek 
kanatlarının gö:gesine ve ümit seml:olü olarak ye§il lamba 
larla çevrelenmi§ bir putun altında dönmege devam ediyordu. 

Kontes yanında oturan birisine: <�eden?» dedi. «Temsilde 
Jüpiterin kıskanç kar!sı Jüno yok. O ki ba§ından tacını fırla
tır ve incilerini yerlere atar.:. 

.Kont bu sözleri �itmi§ti ve karısına baltıyordu . Beatr:çe 
o kadar garip ve manalı gülüyordu ki, Moro'nun üstünden bir 
soguk ürperti geçti. Kontes yine kendine Mkim oldu ve mev

zuu degi§tirdi Yalnız elbisesinin altındaki mektup paketini da
ha sıkı bastı. tntkam zev.ki onu büyülüyor ve ona kuvvet, sü
kUnet:. hatta bir nevi n€§'e veriyordu. 

Beatriçe dansediyordu. Zaman zaman bogazını bir . hıçkırık 
veya gü:me krampı sıkıyordu; gözleri kni'arıY,ordu. Şakakla
n dayanılmaz b r agrıyla atıyordu, ama, gülümsiiyordu. Dans 
bitince kimreye farkettirmeksizin oradan tızakla§tı. Hazine 
daires:nin münzevi kulesine girdi; buraya: kocasıyla kendisin· 
den gayri kimse giremezdi. U§agının e:md�iı �ıriumu a1dı ve b;r 
kiler gibi so� ve karanl · k o an tüyi.iv. r or-lu girdi b:r masa
ba§ına geçti� mektup paketini ru;tı. Tam okumaga l:a§1ayacagı 
s•rada bacadan öyle b:r rüzgar esti ki her taraf in'edi ve mum 
söneyazd.ı. Beatriçe'nin kulagına a§aı;ıda bodrumd.an z"nc·r §a
k·rtıları ve yukarı salonlardan bal o m üzi gi ge:iyordu. Sanki ar
kasında, karanlık kö§ede birisi sa..1danmı§ gibi hissediyordu. 
Kendini zorlayarak o gölgeye baktı Geceden daha karanlık, 
uzun, s"yah yüzü maskeli birini gördü. Ba�:nnak istedi. Fakat 
.esi çıkmadı. Kaçmak istedi, diz"eri tutmadı. Yere çöktü: «Yi
ne mi sen?» dedi. «Ne istiyorsun?» 
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Kö§edeki, öldürülen kônt Ciyan•1h koi-kunç yiiZüydü. 

. Kontesin bagırınası üzerin� i�ri giren U§ak onu. baygın 
bir halde :terclli btildU. Bafo sa.Iohuna ko§lU. Çllgın bir korku 
içlııde: ' 

�Jutes� d��« Madam hasta. Çabuk imdat . . .  » 

Vakit ge� yarısıydı. Bıiıloda ta§kın bir ıie§e hiikfun sürü
yordu. Yapılan dans sadı·k i§ıklaiın zafer sütUilu altından geÇ
me dansıydı. �kı temsil eden bir .adam yukarıda elinde uzun 
bir boroyla duriıyôrdu. Sadık A§ıklar yakla§tıkça tatlı bir m� 
Jodiyle kallılıyorchı. Sadık blmıyanlar ise sütun altı:ndan ge
temiyorlardı. 

Kont, -sadıklar sad.iıgı olarak- , sütunun altından henüz 
geçmi§ti · ki u§agın imdat sesleri duyuldu: UŞak 'konta: 

. . 

«Yine mi hasta?» Sonra kendini toplayarak <�lıriı ba§ıria 
topla, nerede yatıyor?» 

� Kulenin hazine odasına 

Moro oraya ko§tu. Çokları onu takip etti. «Yangm var!» di
ye bagıranlar oldu. Bir saray adaniı : «ÜnÜ zehirlediler . . . » de
di. «Öldürü:en Cian"ın karısı İzabella, onu tedrici tesir eden 
bir zehirle zehiri edi. . .» 

Öteki salondan müzik sesleri geliyordu. Yapılan dans Ve
nüs ve Savrus'tu. Damlar kava:ye1erini altın zinciriere Vl;ll"
JllU§ sürüklüyorlardı. Sonra kavalyeleri yere yıkılıyor,

. 
damlar 

bacaklarıy:a onların enselerine basıyorlardı. Nihayet bır saray 
adamı içeriye girdi: 

«I>Urul)-> dedi. c<Kontes hasta . . .  » 



XI 

BİR DOt.UM VE ÖLtlM SAHNESI 

Haderneler ince, uzun bir yata�ı ta§ıyorlardr. Bu yatak 
uzun asırlardan beri sa:çay �ogumlarında kullanılırdı: Sforça 
hanedan, -��� b}-J Yl!l.t�� ��ginl,l§tu,. 

Herkes çeııit çeııit tefsirlerde. bulunuyordu. Bir kadın: 
. • ; �) • ,. • L • -:- . �·· .... " .... ·, • • • ... • • ' '· • , • 

<<Bu, bir korkudan ileri geliyorsa,.> dedi «Bir yumurta akı
na, ince doıtranmt:j kırmızı ipek karıııtırıp kontese yuttıirma-
lı . . .  » Başka bir kadın : · · 

«Yedi yumurtanın akını alıp sekizincinin sarısı ile karııı
tırmalı da yedirmeli. . .  �> diyordu . 

• ' • -· ,._. r:.· ... 

Bu sırada bir kati:ın çocuk çamaııırları ta§ıyordu. Tavsiyeler 
birbirini takip ediyordu. Birisi: · · 

«Gebenin sat baca�ını yılan derisiyle sarmalı . . .  » Bir di
�ri: «Onu kaynayan bir. kazana ot urtmaiL .>>" · diyordu. · Bfr 
üçÜncüsü : <<Kodısının ııapkasını karnma ba�lamall; . .> Bir kO: 
ca karı: �<Bir ka.rta.l; ba§ıni sag ko:tuguna ve bir İiııknatıs taııını 
sol koltuguna koymalı . . .  >> diyordu. 

IKont ko§a ko§a gelmi§, kafasını ell.eri arasına alıp bir ço-
CU:k gibi J.ııçkıı:JY<?E�l!: . 

c 

<<Bütün kabahat bende, ben mel'unum . . . » diyordu . 
. • - •• :· · :- ., : •;o. • �-; 1 

Kontesin kendi$ine ,·az . evvel� <.ffiırak. beni, Lükresyaya 
git . . .  » di :ye bagırdıgmı hatırlıyorau. 

· · · ' 

Bir hekim tasla� konta b� t.abak uzattı : «Canavar et� 
dedi. «Koca canav� eti yepe, ,��� J<İ�;t!:k �ur . . . » 

Kont b� siyah �e sert eti! l'U:f:maga �ı§tı, 
•. t· .. 1 

od:ad� çılt�ı. :K:.oni: 
Sarayın ba§ hetirni Marliyani b�� hekin.:ıJ�� r.���tinde 
«Hasta nasıl?�> dedi. ·· · · · · 

Hekimler �;usuyorlardı. Nihayet b�: 
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«Al te�> dedi. «Elimizde ola:ı:dier ıjeyi yaptık. AllahWi ümit 
kesilmeız . . . � 

B� hekim· .y3nındakilere Latince olarak: 
+�Üç dirhem salyangoz, içine kırmızı' metcan koiısun . . . � 

- Bir hekim,_ biraz -kan. alsak . . . » de&i. Ama ba§ hekim: 
.-Maalesef olmaz . .  :» dedi. <cÇünkii Mars, yengeç burcunda bu
lunuyor ve bugün tek gün . . .  :. 

Bir üçüncü . hekim: <&I yangen hülisasuıa biraz inek ·güb
resi karı§tırmıyalım mı?» dedi. 

<<Evet, çok iyi olur . .  .» dedi bqhekim ve konta: <<Bütün 
btmlar ilmi ri emridir .» 

..Jlminizin Allah belasını versin .. . » dedi kont. «Karım ölü
yor . . . Siz hala inek gübresiyle ugr&§ıyorsunuz . . .  Hepinizi ipe 
çekmeli. . .» 

Birden gözü Leonardo'ya yöneldL 
«Dinle L-eonaı'do'm . . ;» dedi. �n bütün bu hekimlerin to

pundan daha akıllısın . . .  Sende · esrarlı çok . §eyler var, inkar 
etme . . .  Dostum yardım et bana . . .  » · 

Leonarda. bir cevap· vermek istedi, fakat kont ge!mi§ olan 
rahibeyi gördü : 

- Mukaddes Aınbroziyos'un emanetleri, mukaddes ebe 
<<Şükili,» dedi. «Nihayet geldiniz, Ne getirdiniz?» 

Margarita'nın kemerir mukaddes Krlstofer'in di§i. Meryemin 
bir tel sacı, . . . .  

<<Ala, ala, içeri girin ve dua edin . . . ?>. 
Morö hastanın odasıria girmek istedi. Fakat· hasta öyle kor

kupç inliyordu ki, Moro kulak:anm tı.kadı ve sarayın mes-
ciciine giderek Meryem Ana'nın kar§ısına diz çöktü: 

<<Me1'un ben . . . · günah �Iedim . . . Me§rıi �tbuurn olan Ci
yiüı'ı öldürdiiırt. An:ıa sen "tek §efaatçiıiı.iz, bana fnayet et . . . 
Onu kurtar. Onun,,yerine �:rtı., ruhumu kabzet. Bütün gü-
nahlarım için tövbe · �tmek. -is?,.yôrwn� .. » . 

Moro. Ro§etta salonuria döndü. ,Çocuk çam&§ırı i!e dolu bir 
şepet geçiriyorl�dı. Kadın, kon�: 

· · --,., Mp,daı:ıt· d9r.tnrdu.Iar.:. dedi. 
:Moro solgun: ı:ı- ' · 
- Ya§ıyor mu? dedt ... . 
- Evet, Allaha §Ükiii'. Fakat çoc'ü.k. ölü. Kontes çok za-

yıf ve sizi görmek istiyorlar . . .  
Kont hastanın odasına girdi H.�nın yüzü ufalmı§, göz,.. 

leri irile§mi§ti. Kont yatatra yakl�ı. Hastanın yüzüne egildi,' 
hasta: 

- Çabuk, Izahella'yı çagırt!. .. dedi. 
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A:z sonra muztarip yüzlüt ince, uzun, bir kadın, lzabetla. 
:içeriye girdi. 

· 

Moro kenara çekild,i. tki kadın bir §eyler fısılda§tılar. SO'D
:ra İ:Qbella kentesi öptü ve veda etti. Hastanın yanı �ında diz 
·-çökerek elleriyle yüzünü öptü ve duaya :bS§ladı. :: 

Beatriçe kocasını ça�ırdı : 
. . <<Affet . . . � dedi. «.Aglama . . .  D�ün Id ben daima senin ya-
nında olaca�ım . . .  ve biliyorum ki sen yalnız beııi . . .  » . 

Sonunu getiremedi. «Beni seviyorsun . . .  » . demek istiyecelıti. 
'>Güç i§itilir bir �esle: «Öp beni». dedL 

Moro dudaklarını hastanın alnına degdirdi. <:d>udaklarıını 
öp, . ;>> dedi kontes. 

Bir rahip ölüm duasını okudu. Akrabalar odaya girdiler ... .  
Kont, karısının soguyan dudaklarını öptü. 

Ba§ hekim: «Hasta öljiü . . .  » dedi. Odadakiler haç çıkararak 
diz çöktüler. 

Kont bir dalgınhktan uyanarak koliarını açıp: «Biçe .. .» 

diye ba�ırarak ölünün üzerine kapandı. 

Bütün hazır olanlar içinde yalnız Leonarda sükfınetini 
muhafaza ediyordu. O nafiz ba:kı§:arıyla k:ontun yüzünü ta
kip ediyordu. Böyle anlarda sanatkarın bilgi tecessüsü bütün 
hislerine hakim oluyordu. İnsanın yüz ifadesinde ve hareket
lerinde güzel bir tabiat belirtisi gibi, derin ızdırapların tEJZS:
hürlerini ara§tırırdı. Moro'nun ıztıraptan katıla§mı§ yüzfuı'ü 
derhal resmedebiirnek için hemen sarayın alt katına indi. Res-
me ba§!adı. 

Orada, bir kö§ede, balo temsilinde altın ça�ı temsil ebniıı 
olan bir çocuk uyuya kalmı§tı. Çocuk sogtıktan büzü§mii§tü. 
Leonarda Ç'OCU� uyandırdı ve kuca�ına aldı. Çocuk iri IDB
nek§e mavisi göz!erini açarak hıçkırmaga ba§ladı. Leonarda, ço
-cu�u bir koltu�a yerle§tirdi. Paltesunu ÇJkararak ona örttü. 
Kendi kendine Moro'nun yüzünü dü§ünüyordu. . .  Yukarı d* 
ru kalkmı§ ka§lar, üstündeki lkırı§ık dudaklarda:ki tebessüme 
benzeyen acaip hareketi ki (en hüyük saadeti ve en büyük ız.. 
·tırabı ifade edebilirdi . . .  ) hatırladı. 

Beatriçe 2 Ocak 1497 de ölmii§tü. Kocası 24 saat ölünün ya
nında kaldı. Uyku ve yemek hatırına ge:medi. Yani onun çıl
dıraca�ından korkuyorlardı. Nihayet ölünün �elll!jiresi lzat:JeJ.. 
la D'est'e §U mektubu yazdı: · 
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, ot<O,nunı yerine ben ,ölsem daha hayırlıydı. Bize teselli' için. 
kimseyi yollamayuı. Çünkü bu, ızt�r.abıquzı arttıradı.ktır.» 

A 1 ı !  . • • , • ': 

_ B� sırada Moro öl\i dogan çoc;:uguııa pir, mezar kitabesi yaz
Ciırmı§ ve oriu latinceye 'tercüme ettinni§ti : 

'·' r.· '( . ._• . • ol••· "' .�. ,. • · ' · ' 

«Ben gün ışı�ını görmeden ölmüş bir bedlbaht çocqgum. 
4Jınemin hayatına, �abanım da kapsına mal olmuıj olmak beni 
büsbütüri bectbaht etti, Bu �ı kaderde tek tesellim tanrıya 
��ye� 6� ,��-b����� do��Ş �-��tır �� 

· · 

Leonarda'nun eseri olan "(Kutsal akıjam yemegi) tablosu 
·.ıuıa,p�:awarsns raı.��eqe.ınsı ıpaqa UJU.OOp:reag 

. ' . . . . 
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BİR ÇİFTE METRES 

1497 yılının yazında Lü�eçya'nın konttan bir oglu oldu. 
Ayni ·konttan piçler dogtımiwJ ·olan Sesi! ya, çocugu vaftiz. 
anası olmak isted�·. Böyl�e iki metres 'birbiriy:e dost oluyoro. 
du. Saray §airi bu ikisi hakkında yazdıgı §ürde Lükreçya yı 
sabah kızıHıgına, Sesilya'yı da ak§aın gü,ne§ine benzetmi§ti. 
Moro da bu iki ı§ık arasındaki karanlık geceytii. Beatriçe de 
güneş. 

'Moro, Grivelli sarayına gitliginde iki kadını §ömine ba§ın� 
da buldu. Bütün saray kadınları gibi ikisi de matem elbiseleri 
giymi§lerdi. · 

(Ak§am güne§i) Sesiliya: 
«Nasılsınız altes?» dedi. pnun teni mat beyazdı. Saçları: 

ate§ kırmızısı, gözleri bii dag gölüniliı suları' gibr §effaf ve 
yeıjildi. · ' 

" 

Moro, «Talunin edersiniZ» dedi. «Benim sıbhatim nasıl olur. 
Müırikün o.Jdugu kad� tez, 'küÇük güvercinimin yanınıda ebe4i 
uyk�ma ' �al�� iS��yo� . . .  '•• . 

. . . . . . 

Sesiliya: «�ayır alte��� d�i, �J;>öyle; s_ö,ylemek büyük gü
nahtır .. Her acı tanrıdan: gelir. Onlın verdiklerini kabule mec-
buruz ,. · · · ' · · 

«'rabi>:J. dedi ·:Mı:ıro. «Tanrı her. �eyi ·biz1:1� iyi bu,ir. (litır�p 
çekenler ne bahtiyardırlar ıki teselli bulacakl�du;-.)» 

· 

İki sevgilisinin ellerini tuttu: . 
«Siz bu bedbaht dulu terketmediginiz için Tanrıdan iyilik 

görün . . ... 
Gözlerinin y&�ını sildikten soma cebinclen iki kagıt çıkar

dı. Birisinde, bir çok tarlalarını Dellagrasia manastırına vak
fediyordu. 

«A.ltasCN- dedi. Sesilya, .&ııırdım ki siz bu toprakları sever
diniz . . .  ,. 

«Heyhat. dedi Moro, 4<İllsanın çok topraga ihtiyacı var mı?,. 
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İkinci ka�ıtta kont, Lük:resia'ya ve gayrı me§ru çOcuıuna 
bir sürü arazi bırakıyordu. Vakfiyede �u yazılıydı : «Bu kadin. 
Lükres:a, bize barikUlade 8§k ba�lanyla sadakat gösterdi· ve 
bize o kadar yüksek hisler rujıladı ki, onunla geçen ho§ saatle
drrıizde büyük endi§elerimizden sıyrıldı�ımızı hissettik>> 

Rakibe SesiEya bunu alkışhyor ve bir ananın göz yrujlarıyla 
Lükresia'nııı boynuna sarılarak: 

. «San;ı demedim mi karde§im. kontun altın bir kalbi vardır. 
Şimdi oglun Milano'nun .en zeııgin mirasçısıdır.•> diyordu. 

Bu tarih .2? Aralıktı. Tam Beatriçe'ıin bac;kın verdi� gün 
ve saatin yıldönüınüy�ü. 

Lükresia'da Sesiliya'nın bu gayri tabü sevgisi baya�ı bir 
bulantı uyandırıyordu ve ondan· kaçriıak istiyordu. Fakat kont 
-elini tutmuştu. 

Sesili ya, · marido'ıiiıi eline .alıd1 ve aynen Leoıiardo;nun ken
-d!.sini on iki yıl evvel resmetti� (Yeni Saffo) d'uru§unu aldı 
ve Petrak'ın «gökte bultujma» isimli şarkısını söyleme�e bıi§ladı. 

JVforo bir taraftan a�Iıyor, bir taraftan' da Liikreçıya'yı ku
.caklıyordu., -Lükreçya utanıyordu. Bunun üzerine Sesil iya bir 
kız kardeş ·gibi aya�a kalktı ye yatak odasına de�il öteki odaya 
geçti. (Akıjam güne§i) sabah güneşini kıskanmıyordu. Geni§ 
tecrübesiy:e biliyordu I? sira bir gün yin� k�sine gelecekti 
·ve Moro;ya siyah saçtan sonra ateş kızılı saç daha i§tiha açıcı 
görünecekti. Mqro, Lükreçiya'yı ),qıça�ına almı§tı. Ka.dmr,n 
gögsünü açmı§tı , siyah elbiseler altında :m,at . teni· çok parlak 
görünüyordu. Şôminenin üs'tünde çıplak aşk tanrıları· danslan
nı yapıyordu. Uzaktan Sesi liya'nın m:indolin .sesi geliyordu. 
Küçük, eski Tanrılar Petrark'ın ilahi visalini 'dinliyorlar ·ve 
.co�kunlukla. gü.lüyÇ-!lardı. 

· 
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BİR ATEŞ TECRÜBESİ 
Leonardo, Kristof Kolomb'un kutup ylldıı;ının hareketleri

ne dair yaptı�ı hesaplan inceliyor ve o kadar kaba hatalara 
rastlıyordu ki gözlerine inanamıyorıdu. 

· 

«Ne cehalet!>> diyordu. «Sanki. adam karanlıkta ve bilmi
yerek yeni• dünyayi ke§fetllÜ§ ve sanmı§ ki orası Çindir veya 
dünyanın cennetidir. İ§in hakiıkatını kavr.ama�a ömrü yetmi
yecek . . .  » 

Leonarda, Kolombos'un 29 Nisan 1493 tarihli mektubunu 
inceliyordu. Bütün gece hesaplarla ve haritalarla me§gul oldu. 

«Ne kadar az §ey hilmi§ ve ne büyük i§ler ba§armı§ . . . » de
di. «Bense bütün bilgilerime ragmen hareketsizim, mef:uç gi
biyim. . .  Ömrüm boyutıca meçhul alemleri araıd·ım ve onlara 
bir adım biie yana§aınadım. Derler ki her §ey imanla o-:ur. Ama 
kamil iman ve kamil ilim aynı §ey degil midir? Benim gözlerim 
Kolomb'un-göz:erinden daha uzagı görmüyor mu? Yoksa insa
nın kaderi• bu mudur: Bilmek için görmek lazım. İcra edebil
mek için ise kör olmak lazım . . .  » veeizesinde mi belirmektedir. 

Leonarda gecenin nasıl geçtittini farketmedL Yıldızlar sön
mÜ§�erdi. Kiremit damları kırmızı bir I§ık ayıd1ınlatıyordu. So
kaldardan insan sesi geliyordu. 

Birisi !kapıyı çaldı. İçeri giren (Ciovanni) idi. Üstadına bu
gün ate§ tecrübesi yapılaca�mı haber verdi. 

c<Ne biçim ate§ tecrübesi ?» dedi, Leonarda . . .. 
savanarola ve Randinelli buıtün ate�e atı1acak1ar. Kim 

yanmadan çrkabilirse onun haklı oldu�u anlaşılacak. 
«.Pekala Sen git,» dedi Leonarda. «İyi e�lenceler dilerim.» 
- Siz gelmiyecek mis�niz? 
- Hayır, görüyorsun ki me§gulüm. 
Fakat talebesi ısrar etti. 
- Hakikaten bu ikisinin ate§e atılacaklarına emin misiniz? 
Bütün sokaklar insan dolmu§tU. Yüzlerde tecessüs ve bek-

leyiş beliriyordu. Duvarlara 8 maddelik bir beyaıuıame asıl
mıştı. Bunlar şuydu: 
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1 - Tanrının kilisesi yenilenmelidir. 
2 - Tanrı kiliseyi terbiy edecektir. 
3 - Tanrı, kiliseyi reforme edecektir. 
4 - Bu reformd1an sonra Floransa'da yenilenecek ve bü-

tün milletiere hakim olacaktır. 
5 - İnanmıyanlar yanacaklardır. 
6 - BunJ;aı; çabuk olacaktır. 
7 - Papa Aleksandr'ın Vanarola'yı afaroz �şi h�üm-

süzdür. 
· 

8 - Bu afarozu kabul etmiyen günah işle�i§ olmaz. 
Hal� arasınOO, türlii: konuşmalar g�çi�ord:l:l·' 

Sokalıın ortasında bir odun yılıını hazırlanmu�tı. Bir yan
dan Fransisken papasları, öte yandan Darniniken papa'sları ge
Uyordu. l:lalk diz çöküp dua ediyor ve bir mucize bekliyordu. 
llu iralık gök ·bulutlarla örfüldü. 

· · 

. ! : ' � .. ; 1 ; • ' • : ' • 

Savanarala duasınJ yapt*tan sonra halkın karşısına geçti 
ve sus i§areti verdi '_Ç.am bu sır�da gö� gürledi, Ylldırım dü� 
tü ve· sagiıi:ık halinde ya.gmur ya�aga başladı. Bu suretle ate§-
fe yanmak tec�ubesfue imkan kalmami§tı. 

· · 
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tibt 'l'ARrtşMi s.AHNI:si 
Kont Moro'niın sarayında bir bilginier tarb§ınası olmwı ve 

bu, .kontun peli: ho�una gitmiştL Fakat bir harp beklendiı;ti için 
yeni bir tartı§ma yaptırılmıyaca�ı sari.ıhyordti. 

. . Moro böyle d�üruriüyordu. Harbe hiç ehemmiyet verme
digirii göstermek içiıi tahtının ilim ve sanata dayandı�ını isbat 
-edecek vesile:er aradı. Onun için münakaşayı tekrarlatıyordu. 

Sarayın bab salonuiida .Pavya üniversitesi dekanları, profe
sörleri dört köşeli başlıkları, kırmızı mantoları, menekşe e.di
venleriyle salona do:uyorlardı. Saray kadınları zarif balo elbi
seleri giymi§lerdi. Moro'nun ayak uı;:.arında Lükreçiya ile. Sesili
ya yer alrru§:ardı. 

Celseyi açan Merol'a Kont Moro(yu Perik:esle, Troyan 
la, Tit4s'�e mukayese eden ve Milano·nun eski Atina'yı geçti
Wni sôyliyen bir açış nutku iradetti. Sonra Meryem'in baltire 
oldu� halde hamile kalması meselesi müıiakaşaya başlandı. 
Sonra tıbbi meseıe:er ortaya atıldı. Güzel kadınlar mı daha do
��andır, çirkinler mi? Kad�n tabiatın gayrı mükemmel bir 
eseri m:d'r? İsa'nın yarasından akan su hangi uzvunda teşek
kül etmişti? Kadın mı şehıvetlidir, erkek mi? Daha sonra fe�se
fi bir mesele ele alındı. Maddenin aslı tek cepheli' midir, çok 
cepbeli midir? 

. 

B�risi «ilk madde,» ded'i. «ne cevherdir, ne arazdır » Bir 
başkası «her yaratılan madde ruhıi olsun, bedeni olsun maddi
dir.:. Bir başkası «düny�> diyordu, «bir a�açtır. Kökleri cev
her, yiıprak:arı araz, dalları madde, çiçekleri ruh, meyvaları 
melek, bahçıvan da tanrıdır.ı>> 

Leonardo her zamanki gibi susuyor, yalnız zaman zaman 
dudaklarından hafif bir gülümseme geçiyordu. 

Bu sırada Sesiliya, konta Lein.ardo'yu göstererek: <<BU da 
münakaşaya karışsın» dedi. 

Kont, «Görüyorsun» dedi, Leonardoı'ya, «hıanımlar istiyor. 
Hoşa gidecek bir şeyler anlat.•> 
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«Beni affet alteS>)I dedi Leonardo. <�Madaına hürıneten yap
etmesini sevmezdL Onca fikirlerle, kelimeler arasıhda perde
mak isterdim. Fakat muktedir degi.lim . . .  » 

Leonardo'nun ın.azereti sebeps:z de�di. Kalabalıga hitap. 
ler varıdlı. Her kelime ya fikri müba�aga ediyor veya manayı 
degiştirerek yalana sebep oluyordu. Iyi ·:konU§anları hem ten
kit eder, hem de

.
ha�ırhah bir hayranlık gösterirdi. 

Leonardo iti.Zar 'ettikçe hanımlar ısrar· ediyorlardı. <<Bak>> 
diyor:ardı. «Sana nasıl yalvarıyoruz. Mesela insanlarin bir gön 
nasıl uçacagını 'an:at>> diyordu, bu kadın. ccBiraz büyüden balı
set . . .  » Başka bir kadın. «Ölüleri diriltmeyi anl.g.t>> diyordu b� 
üçüncüsü. 

«İnsaf bay=ınlar>> diyordu. «temin ederim ki l:en hiç bir
zam�n ölü diriltmedim>> diye 'itizar ediyordu: Leonardo. 

�iyanı yok» diyorlardı kadınlar, «Matematik olmasın da 
her hangi bir §eyi anlat . . .  » 

Leonardo, kendisinden istenen bir §eyi reddedemezdi. <<Ne 
yapacagımı bilmiyorum bayanlar;.> dedi. 

�u arada ihtiyar ve sagır ilahiyat deka.!u, <<Bu adam da 
kim?» diyordu. Yanındaki: <<LeonardC•> dedi. 

Bu meşhur, Pisanoglu matematikçi mi? 
«Hayır, bizzat Leonarıd:o da Vinçi.» 
cc() da kim? Doktor mu? Yoksa lisansiyet mi?» 
«Ne doktor, ne lisansiye. Bakaloryası b:le yok. Sadece sa-

natçı. Akşam yemegi tablosunu yapan sanatçıu 

«Resme dair mi konuşacak?» 
ccHayır, tab::at ilimlerine . . .  » 
«Tabiat ilimlerine mi? ş:mdi sanatçılar bir de aF m mi 

oldular? Leonardo . . .  Bu ismi hiç duymamıştım. Yazdıgı bir Ş,ey 
var mı?» 

«Hayır. Hiç kitap neŞ,retmemiştir . . .  » 

Bu sırada araya katılan başka bir'si, «O solakmış» dedi. 
«ki;mse anlamasın, diye gizli bir yazı ile yazannış '» 

�öyle ise iyi eg!enecegiz» dedi dekan. 
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�ardo, koiıta YaJv8ran, bit.. göz atti. Lakin Sesili)a 
paımagı ile !Sraf işareti: ya,pıyordu. 

Leonardıo, �resi� dedf .. «İfuaz SQnra Kolos heykeli için 
onlardan bronz istiyecegim. Gönüller�ni · yapmam lazım . . .  Ak
lıma geleni söyl�rlm . . .  » 

Böyle dii§ünerek kürsüye çiktl: 
«Efendim» dedi. ;Kekeleyerek ve kızararak: (�azırlıklı de-

lilim. Yalnız konttm emri üzer:ine . . .  » 

· 

Ta§la§lllı§ deniz hayvanlanndan bahis açtı. Deniz yosunla
("ınm ve mercanlarının, deniz:ıt çekildlgi magaralarda ka1mış 
izlerini ele aldı ve böylece yav� yava§ tezini ilerleterek zaman
lar boyunca dünyanın §ekl�ni nasıl deği§Ürciigini anlatmaga 
koyuldu. Şimdi kara ve dag olan yerler bir zaman:ar deniz. 
dibiydi. Tabiatın kımıldatıcı kuvveti olan su, dagları yıkar. K.ı
yılar denizin ortasır;ıa dogru büyür, ülke1er arasında ka:an iç 
denizler, kuruyarak, bazan bir nehir yatagı arta kalır .. Böyle-· 
ıce mese1a Po nehrl Lombardiy�'nun sularını kurutmu§tur. 
Adriyatik denizi de böyle olacak. Nil nehri Adalar denizini, 
Mısır ve Libya gibi �um tepeleri haline getirecek ve Cebelita
nk da Bahri Muh:te açılac!tk. Ben eminim ki, kimsenin dJcltat 
etmedijti ta§la§mt§ nebat ve hayvan baıltiye!eri ardımız hakkın
da, onun mazisi ve istikbali hakkında yepyeni bir ilmin dog-. 
masına imkan verecektir. 

Leonardo, fikir�erini o kadar vuzuh ve katiyetle söylüyor
du ki, ilmin zaferine imaniyle, skolastik mensuplarını hayret
ten hayrete dü§ürüyordu. 

Moro söze karı§tı ve: «Leönardo,» dedi. Senin kehanetle
rin in§allah tahakkuk eder ve Adriyat'k denizi kurur da düıı
manlarımız Venedik:iler kurnda yengeç gibi dehlizle
rinde mahbus kalırlar . . .  » 

Herkes kahkahalarla gülüyordu. Bu sırada, Pavya üniver
sitesi rektörü güınü§ beyazlı saçı, ha§nıet:i, fakat tudala yü
züyle: 

«Mösyö Leonardo .-> dedi. (<Sözlerin'z enteresan, fakat size 
bir ııey söyleyeyim. Bu küçük ve eglend:r·ci fos:Uerden bir 
ilim meydana getireceginize, onları tufanla izah etsen:z daha 
iyi olmaz mı?» 

Leonardo daha serbestlikle: 
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. «Evet,» ��di. c<Biliyonım1 herkes bu.pu . �ufanla .izah etmek 
istiyor ı . .  Faiat tuflin ·ruttan.yesi �b.�ş:cıır: Jncile gÖ*e 4ıf� e� 
nasında su seviyesi en yüksek ·  Ôa"RJiı Dri beŞ �ın üstündeymi�. 
-Q-}ı·�e ,da}g��ın siil'9-l:ded�gi �o�l�ri� .�karıd� qagıya çök 
m.eleri lazım .. Halbuki toprale tabakalarında kat .kat tosil kitle-
leri göruyonii. SOnra lımiımiyetle toplu :Ya�yan payvanların 
folisil:erini hep bir arada buluyoruz. Ben ·kendim ta.§laıjmış ka
buıkları Lombardiya daglar.ında. -ara§tıtdıin. · Sal�goz yavq 
_yürÜyen bir ha.yvand:ıı·. Günde ancak üç dört ar§ınlık yer ala
bilir. Böyle bir hayvan, tufanın- devam �tigi kırk güiı iQinde, 
nasıl olur da iki yüz elli milJik yol alabilir? Çünkü Adriyatik 
kıyılarından Mon Farrat tepesine. bu kadar me�are vardır Bö�
le" bir §eye aneak tecrübe ve m�:iliedeyi hakir gören ve sadece 
ltitaı)ıara bakari budai8.ıar inariabilir".»' 

Ortalı�ı sıkıntılı bir susma kapladı. Herkes rektörün fik
;öniıi zayıf oldultllıiu biliyordu; nihayet saray müıleccimi i�e 
karıştı. Ve fosillerin yıld·ızların tesiriyl� meydana geldig_ni 
.soyledi ve «BU büyüdiir» -dedi. 

Leonardo sihir kelimesim duyunca dudaklarında can sıkın
tısını ifade edeıi bit ·gülümseme geçti ve şöyle dedi: 

- İyi ama, aynı bir yıldızın, nasıl olup da aynı yerde bu 
çe�itli fosilieri halketti:gine inanalım? Ben şunu da mü§ahede 
ettım ki, salyangozlarm kabugundan agaç köklerinde oldugu 
gibi, ya§larını okumak da kabildir. Sonra dagların tepes:nde, 
kayalık:ar üstünde, yaprakları-n bıraktıgı int:baları nas I izah 
etmeli? Bütün bunlar yıldıziann tesiri mi? Bunların heps;ni 
yıldızlar meydana getirdiyse Astroloji'den gayri bütün ilimler 
.sahte olur. 

Sko:astik hocası söz aldı. Münakaşanın yanlış yola dökül
dügünü anılattı: 

- Ya, dedi, bu fosiller süfli, yani mihaniki ilimiere aittir. 
Yani nietafizikle ilgili degi.:dir, bu da kotıuşma�a degmez; ya
hut en yüksek ilim, yani dialektik'e aittir Bu ta kd: rde de tar
tışmayı dialektik ika!delerine göre yürütmek lazımdır. 

Leonardo: «İsmin yükseiti, alçagı yoktur» C:iedi. c<Her ilim 
tecrübeye dayanır» 

- Tecrübe mi? dedi dekan; Aristo'nun, eflatun'un metafi ... 
zi� neye dayanır? 
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Leonardo sükılnetle: <<Ünlarm hiç biri ilim degiki'ir . .  .» ci� 
.m. «Ben eskilerin kıymetini takdir ede:rim, fakat oniarın heıl
:si ilim sahasında yanlııı yollardan yürümüşlerdir. Onlar idrakl 
;mümlkün olmıyan §eyleri idrake gayret ettiler. Halbuki elleri
-nin altındaki irnıkanları hakir görmüş:erdir. Kendileri aldan:
mışlardır ve asırlardan beri insanlıgı hataya sevketmi§ler�.· 
Çünkü insanlar isbatı mümkün olmıyan bir şeyden bahseder
lerse anlaıjmaya varılamaz. Delil olmayan yerde §aliıata. hüküm 
sürer. Hakiki bilgiye sahip olan ise bagırmak ihıtiyacmda de
.ltildir .» 

Leonarda daha bir çok §eyler söylemek istiyordu, fakat et:;. 
Tafına bakınaralı:: susttL 

..._ Ya demek öyle dedi skolastik hocası. Şu halde bizim 
ruh, tanrı, ba,'s-ü-ba'del-mevt haı_ltkınd·aki bilgilerimiz incilin 
:hükümleriyle isbat edilmiş olmuyor mu? 

Leonardo : «Ben, bunu demek istemiyorum, Allah kelamı 
<Olan kitapları bir yana bırakıyorum, çünkü onlar en yüksek 
haıklkatlardir . . .  >> dedi. 

Leonarda'nun sözü kesildi. Herkes ayaga lta!kmış, bar,rırı
sordu: 

- Bunu nasıl konU§turuyorlar böyle? Mu.kadaes kilisemi-
-ze dil uzatıyor. Allahsız! K.afir! . . .  

Leonardo susuyordu. Yüzü sakin ve kederliydi, kendi$ı,i. 
a�im diye tanıti.lll bu kalabalıgın içinde yalmzlıgını hissediyor
<lu. Kendisini hasımlarından ayıran uçurumu görüyordu: Kendi 
kendisini de tenkit ediyordu. Çünkü tam zamanında susmasım 
bilernemiş ve münak.aşayı azdırmıştı. İnsanlara her hakikatm 
söylenebilecegi hakkında aldatıcı ümide kapılmıştı. 

K.ont ve bayanlar bir �y anlamadıkları halde münaka§ayı· 
2evkle takip ediyorlardı. 

Sesi:iya: «Ne güzel?» diyordu. «Tam muharebe. Nereıdey� 
:se birbirlerine dayak atacaklar. Ne garip adamiar bu alirnler? 
Fosiller için kavgaya tutuşuyorlar. Hele biz:m sakin Leonar .. 
'do'yaı ne oluyor?�> 

Saray, tartışmayı bir horoz dögüşü gibi takip ediyordtL 
Moro : «Şimdi .artık Leonardo'mu kurtarmalıyım?» dedi. «Yok-· 

:sa kırmızı başlıklar onlara lime lime edecedtleri» 
Moro'nun bir tebessümü fizik ve metaii:1:'k tamftar:arım 

:barışt_ırmaga kafi gelirdi. Onları yemege davet ederken 
F. 5 



- 69 -
<-<Efendiler-), d�i. <-<Dögü�tün� ve kııı§tınız, §imdi bir §eY

-ler yemelisiniz. Umarım ki Adriyatiktep. Qikarılinı§ �Ian. � 
.I'J,l,Ü] hayv�lar Leinardo'nun fosiJ:eri k;ıd;;ı.r ltavg�ya sebep 
.Olmaz,,;: . 

,Akpnı. yen,}e�inde rabip Paçioli, Leonardo'ya: 
<'<l>ostum», dedi. <<Başkaları size çullanır�en sustu� için. 

-�i mazur gör. Seni anlamadılar. Hai.buki bunlar birbirine 
:�zat §eyler degil.� 

· 

- Tamamiyle mutabrkım; 
- Daima barış içinde bulunmak daha iyi degil mi? Me-

tafızik iyi bir şeydir, matematik de güzel. Siz. bize anlayış gös-
terirseniz biz de size . . .  

· - Elbette . . .  E:bette . . .  
- Mükemmel, artık ankı§IJıazlık olmaz. 

Sofradan birisi anlatıyordu: «Bu sanatkarlar ne acnip adam-. 
. � . . .  B:r gün bir resim ısmarlamak üzere Leonarda'nun atö�ye
�e gitmişt;m: Usta sipariş kabul etmiyor, meşgul. . .» dediler. 

- «Ne ile meşgul » dedim. 
- Havanın agırlı�ını tesbitle! dediler. Benin.!e alay edil--

diglıii zannettim. Leonarde>ı"ya sordum: 

- Sizin havayı tartmak istediginiz dogru mu? dedim. 
·- Evet, dedi ve bir deliye bakar gibi bana baktı. Bir bar 

'kası: . 
- 'Bu da bir şey mi? dedi. İşitFgime göre Leonardo bir-

f.� . .yık icat e1;ırıiş ki, küreksiz yürüyormu§! \ 
- Kureksiz mi dedin? 
- Evet, küreksiz. Buhar kuvvetiyle . . . 
Buna kimsenin inanaca�ı gelmiyordu. Leonarda'ya göre

buharda öyle kuvvet giZliymi§ ki onunla yalnız kayıkları de-
gil, en büyük gemileri işletmek mümkünmü§. 

· 

Kon,uşmaları tatlıya ba�la.ına:k için kont: 
- Her §eye ragıDen onu seviyorum; dedi. Onun bulundugt! . 

yerde çan sıkılmaz. 

Leonardo })ir yoldan yürüyordu. Yanında bir kücük ç9cuk 
vard'l. Üstad ona bir e�ma vermişti. Bir eyQ.eıı çocu� büyük 
annesi ça�ırdı ve kula�na bir şeyler fısıldadı·; · Çocuk elmayı 
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yemeden attı. Çünkü büyük anne çocugun büyülenecegi.nden 
korkmu§tu. Çocuğun deh§ete gelen bu masum gözleri kar§ısın
da, Leonarda, �ndisini teldif eden ulema meclisinden daha 
fazla yalnızlık duydu. · · 

Eve gelince cis.inl-lerin ild yfizeyler üstündeki hareketı� 
rine dair kanun!arı ara§tırma�ta ba§ladı ve her gün oldu� gibi 
bu matemaUkte s�kftnWlll �p]dıı. Sollfa defterinden bir ka�tıt 
çekerek §unları y�qı: 

· 

«K;tap bil�nleri, ezbercller, Aristo Ç'rakları, yeniyi, yani 
ka�#i ha:kir görüyorlar.. Bijn pnlara l\{a,ryüs'ün Roma asilzade
lerine söyledi(iini söyliyebilir'm: <<S:z, yabancıların eserleriyle 
kendinizi süslüyorsunuz. B� ke:Qdf meyvalarımı bırakmı
yorsunuz . . .  » 

«Ta':ıiat ara§tıncı!:anyla eski de'Vt";� mutaassınları arasında 
bir c's;mle onun hayaH arasındaki f� vardır. Ben onlar gil>i 
eski kitan1ara dayanm$ btemiyoruri:ı:. Ben kitaplardan daha 
gerçek olan bir §eye. t�bey� day�ıyg:rqlll . . .  � 

'· 
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BİR DABİ'MN IZTIRABI 

IM senesinin Kasım ayında Leonarda sefaletin en son 
derecesine düı,tü� bir gün Moro'ya bir mekfup yazdı. Bunun 
müsveddesi ele geçmiı,tir: 

«Efendimiz, biliyorum ki, siz daha mühim i§ler:e me§gul
sünüz. Fakat korkuyorum ki susmam. velinimetimin öfkesini 
mucip olabilir. Onun için küçük ıztıraplarımı ve atalete mah
küm olan sanatımı hatırlatmaga cüret ediyorum. İki senedir 
maa§ almıyorum. Maiyetin!zdeki başka adam:ar munzam ka
zançlara sahiptirler. Halbuki ben yalniz sanatımla meı,gulüm. 
Hayatım hizmetinizdedir. Heykelden hiç basetmek istemiyo
rum. Çünkü vakitler müsait de�. Benim icin ne acıdır ki ek
megimi kazanma zarureti, �imi bıra:km:aga ve bir ı,eye yara
mıyan §eylerle meı,gul olmala sevıked:iyor. 56 aydan beri elli 
dükayla altı adamı beslediin. Kuvvet�mi nasıl kullanacag�mı 
bilmiyorum. Şan ve ı,erefimi mi, kuru ekme� mi dii§üne
yim? • . .  » 

Bu mektubun yazıldıgı gün, ona teı,rlhi araı,tırmaları için, 
idam edilmi§ insanların cesedini getiren iki adam, paralarını 
istemege gelmiı,lerdi. Parayı ödemezse engizisyon mahkemesi
ne ihbar edeceklerini söylüyorlardı. 

* 

Bir gün talebelen hOcalarının gizli evrakını karıı,tırmıı,
lardı. Şu yapragı buldular: 

Güneşin mcthi: 

.&n, güneşi ancak göröndü!ü kadar büyük sanmış olan 
EpUtiir'e inanmaDL Onu yanan bir taş sanmıs. olan Sokrat'a da 
bel batlamnm. İnsanı güneşten fazla Allahla.ştırnuş olaırlan 
takbih ederim. İnsan biçimind� tanrılara tapanlar rJdanıyor
lar. İnsan dünya cesametlnde olsa bile en küçük seyyareden 
yine küçüktür. Bundan ba� insan fainidir.» 
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cA:vrupamn her köşesinde 'büyük milletler Asyada doiJnut 
bir büyük insan için a!]ıyacaldar . . . » 

aRuh, vüeutsuz ofaıiıaz. Etin, ı'fe�, kemiğin olmadılı 
yerde ses ve hareket de olama.z. . . » 

uBin yıl evvel ölmüş olaıılar,. eanWan besliyeceklerdir.» 
«Kadınlar, erkeklere !Fhvetlerbıi ve gizli rezaletler.i.ni itiraf 

edeceklerdir . .» 
ccSihirlerle ujtra�laı1 budala halkı aldatıyorlar. Onların 

hiJelei'İınji keşfedenleri de mahvediyorlar.» 

Az kalsın· bu sözler engfziSyon mal;ıkemesine intikal ede
oektL Fakat ansızın Leonardo çıkageldi. 

* 

1499 yılının Mart ayında Leonarda'ya · maliye� beklemedi
gi bir anda ilti' yıl birikmi§ maa§ını ödedi. Dola§an §Byialara 
göre, Moro, kendisi aleyhine; Papa, Vened.ik ve Fransa arasın
da vukua gelen anlaıjma neticesinde, Alman imparatoru nez
dine kaçınayı tasarlamaktaydı. Teteasuun sadakatini temin 
için vergi:eri ind.irm:§, borçlarını ödemi§ ve hediye:er da�ıtm:§tı. 

Leonard'o, konttan, maa§mdan ba§ka 16 hektar arazi de he
diye olarak aldı. Sanatkar konta te§ekkür için bir ak§Bm vakti 
ziyaretine gitti. 

Kontun huzuruna gi.rebi�k içi..n gece yarısına kadar bek
lernesi icap etti 

Kont, Leonarda'yu kabul etti� zaman, gecil� için özür 
diledi. Leonardo, bir rever.ans yapmak istedi.- Fakat kont ma
ni olarak alnından öptü: 

- Dostum nasılsm? dedi. 
Leonardo: «Altes, t€§ekkiirler3mi sunma�a geldim . . .  >> dedi. 
Kont. <<Bırak bunu» dedi <� çok daha ba§ka bediyelere 

layıksın. Bana zaman bırak, seni liya.katin derecesinde mii!ka
fatlandıracagım . . .  » 

Kont, Leonarda'ya yeni ke§iflerden sordu. Onlar arasın
da su içine d'a1maj4a mahsus bir çan� insan vücuduna takılacak 
kanat vardı. Leonardo veda edecegi zaman kont dalgın dalgın: 

«Selametle, seJametl&> dedi. O henüz kapıya varmamı§tı ki. 
geri çagırdı, ellerini omuzuna koyarak kederli bakı§larla l.,eo.. 
nardo"nun gözüne baktı: 
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«Leonardo'm, Allaha ısmarladık», dedi «Belki de birbirimi-
zi bir daha götmiyece�z . . . >i. 

- Altes bizi terk mi ediyorlar! 

Moro içini Çekti ve birat Sııstuktan ,s.onra: 
<<Evet, dostu� dedi. «Seninle on altı Sene beraber y� 

dık. Senden daima j)(ilik. g.pmüm� her· .halde sen de benden! 
lt�k he derse desiiı, gelecek asır1arda Leonardo'nwı .adı anıl
dıgı zaman Kbnt Moro da hatırlanacak.» 

Sanatkar hissi tezabiir.atı Se\Tmezdi. Saray adabı için daima 
kullandıgı bir cümleyi tekrarladı: 

.___ Hizmetinizde harcaıiinak ittere bir ço� canlarım olma
sını isterdim . . .  

«Sana inanırım� dedi Mora. «Bir zaman gelecek sen de 
beni açıyarak hatırlayaca!ksın � 

Sözünü bitiremedi. Hıçirnmaga bti§ladı. Leonardo'yu ku
Ciikladı ve öptü: 

- Allah yardımcın blstlıı . . .  dedi. 



XVI 

ENGİZİSYON İDAMLABI 

Leonardo'ya, 1498 yılı�da talebesi Ciovanni, şahit oldugu Ça 
:sahneyi anlatıyordu: Kilisede bir . devrim yapmayı dü§ündü� 
için papanm emriyle Engizisyon Mahkemesi tarafından idama 
rnahkftm edilen üç ki§inin idamları §Öyle olınu§tu: 

1498 yılının 23 Mayısıydı. Veçyo sarayının önünde yakma 
_yeri hazırlanmı§tı. Odun yıP.;ınları üstünde bir daragacı görü
nüyordu. Dara�.acına baP.;lı bir çıkıntıda dem:r zincir:ere ba�h 
·Üç dügümlü ip sarkıyordu. Öyle ki manzara bir haçı and:rrr 
yordu. Mahkeme salonund'an üç mahküm get!ri:mi§ti. Bunl.ar 
·reform taraftarı olan Savonarola. Bunoviçini ve Maıuffi idiler. 

Papa Aleksandr'm gönderdigi piskopos Vayson orada bu
lunuyordu. Pisıkopos ayaga kalktı. Savonarola'nın elini tum
rak kilise camiasından tardedild'igini ilan etti. Fakat telqla 

veya cehalet yüzünden hüküm cümlesini yanlı§ telaffuz etmi§. 
Vavonarola bunu düzeltme�e mecbur kaldı. Çünkü papa&: 

-c<Seni sava§ail ve muzaffer olan kiliseden tardediyorum» d� 
mi§ti. Halbuki ibarenin aslı «Sava§an fakat zaferle ögünıne
_yen» olacaktı. Çünkü zafer Tanrıya mahsustu. 

Malıkumiarın elbiseleri soyuldu, üstlerinde birer gömlek 
bırakıldı. MahkUmlar mahkeme azalarının önünden de geçme
ıe mecbur tutuld�lar. DaraP.;acına gide11ken mahkumlar tökez
lediler. Sokak çocukları yeri kazmı§:ar ve oralara tahta par

çaları gömmüşlerdi. Maksatları <•me�ıinlara» eziyet etmekti. Ma
ruffi ilk olarak asılaca:ktı. Şa§kın bir yüz ifadesiyle merdiven
leri tırmandı ve cellat ipi boynuna geçirince gözlerini göge 
•dikerek: <<Tanrım» dedi. «Ruhumu ellerine teslim ediyorum_.> 
Sonra kendili�den merdivenden sıçradı. Bunoviççini ise ade
ta sevinç:i bir sabırsızhk içindeydi ve cennete gideceginden 
ıemin bir tebessümle daragacma tırmandı. Savonarolla, tırma
·nırken gözleriyle halkı seyretti &ıynuna ip geçirildittinde ha1k
tan birisi: «Tanrılll» diye ba�rdı. <�Bir mucize göster . . . >> O da 
asıldı. Sonra odun yı�ınlarına ate§ verildi. Ate§i veren: «Baba. 
o�l ve mukaddes ruh adına . . .  diyordu. Bir aralık rüzgar çık-
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tr, alevler yan tarafa do� yöneldi. Halk «<nucize, mucb&) di
ya bagırıyorlardı. «Yanmıyorlar . . .  » Fakat az sonra rüıgar sa-
kinleııti ve cesetler yandı. 

Girolamo'nun ellerini ba�Jayan ip yanmı§ ve eller serbest 
kalınujtı. Uzaktan manzara halkı takdis ediyor gibiydL Ceset-. 
ler yanıp bittikten sonra Savonarola'nun talebeleri, din §ehi
din;n ceset baJdyelerini toplamak istediler, f.akat bekçiler bı
rakmadı. Yalnız küller götürülürken talebeler arabalara hü
cum ettler ve Savonarolarının külünden ve yanmamı§ kalbin
den bir parçayı aldılar. 
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TÜRK PADİŞAHINA BİR MEKTUP 

1498 senesinin 17 Eylülündeydi. Moro her taraftan ihanet 
görüyordu. Hele l,Jaşkumandan tayin ettigi Bernardino'mın Mi
line kalesini, müdafaa etmeden rü.§vet alarak Fransızlara tes
lim ettigini ö�"tendigi zaman bitkin haldeydi veı §Öyle diyordu: 

«Yudas-Isa' ya ihanet eden - tan bugüne kadar Beman
dino'dan daha alçak bir hain görülmemi§tir.» 

Gece geç saatti, gözüne uyku g!rmiyordu; katibini çaıtır
mı§, Türık padişahına eönderecegi gizli elçiye verecegi mektu ... 
bu d'ikt.e ediyordu: 

oUZit-1. haşmetanelerine kF..r� duydujtum dostane saygı ve 
sadakate istinaden ve kaybettiğim vatammı Osmanlı tahtmm 
haşmetli hükümdanam yardımıyla tekrar ele geçireb11eceğime 
lnanarnk, üç ayrı yoldan üç elçi gönderiyorum. Bunlann bit 
olmazsa birisi mektubumu takdim edebilecektir.» 

Moro, Padişaha Papa Altıncı Aleksandr'ın ahlaksızlıkların
dan §i:kayet ediyordu. Katip lrulak:arına inanamıyordu: «Papa 
mı?* diye sordu. 

«Evet,» dedi Moro, «çabuk yaz . . .  » 
Moro di.ıkteye devam ediyordu: 

uZat-ı haşmetinelerince malum oldulu veçhUe dojtuştaD 
hile!d.r ve ahlaksız olan papa, Fransız kralını. Lombardiya. 
aleyhine harbe teŞvik etti. Bu haberi almcao deh�te düştük 
ve imparator M�"ksimiliyan'm nezdine giderek, zat-ı haşmeti
nelerinden gelecek yardımı bek1ellie�e kar:üo: verdik Herkes 
bana ihanet etti.. En a'lçakças.mı da başkumandanım Bernaruli
llo yaptı. Göitsümüzde hüyüttüğiimüz b�r yılan olan ve lôtuf
larımıza garl[ettiğimJz bu köle, Yudas gibi hizi sattu, 

Bu söz a�ından çıkınca Moro, hatırladı ki Türk padi§ahı 
hıristiyan de�ildir ve bu kelimeyi çıkarttı. Sonra padi§ahtan 
yardım niyaz ederek karadan ve denizden Venedi�e saldırma
sını ve Osmanlıların en büyük dü§manı olan V enedik'i mahı
"Vetmesi.ni yalvardı. Sonra §unu ilive ettı: 
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eıUt-ı başmetaneleri emin olsunlar ki bu seferin!zde ve 
"bütün seferleriBizde malik oldutum her şey emrlnizdedir ve 
Avrupada en sadık ve en kuvvetli müttefikiniz ben ofacatım.• 

Bu cümleleri dikte ettikten sonra katip, Moro'nun yere çök
tültünü ve hıçkıra hıçkıra altladıgını gördü. Moro : 

«Niçin, niçin» diyordu. «Tannm, senin adaletin nerede?» 
Katibine döndü: «Vicdanen söyle» dedi. «Bu hareketim 

do� mu, yanlı§ mı?» 

Katip :  ��Yani büyük Türice mektup y.azı§ını:r.: mı?» dedi. 
Moro : ��vet», dedi. Katip : 
-:- Tabii, dedi. Canavarlar içinde ya§ayan, onlar:a uluma

sını bilmelidir. Fakat bendenize kalırsa bu mektubu gönder
mekte acele etmeseniz. 

Moro: «Katiyyen» dedi. Ben kafi derecede bekledim. On· 
lara gösterecegim ki bir Milana prensini k:rU çama§ır gibi ata
maz:ar. Büyük Türkten degil, §eytandan bile yardım istiye
bilirim . . . » 

Katip: �-<AJ.tes,..,. dedi, «Türklerin buraya giri§i hıristiyan 
alemi ic;in beklerimiyen neticeler dogtırınaz mi >> 

Moro: ��ehim bunu dü§ünmedi�imi mi sandın Mukaddes 
kiliseye bir zarar verecegime, ölmeyi bin defa tercih ederim. 
Sen benim planlarımı tam bilmiyorsun. . .  Evvela dü§manl.a.rı
mı yeneceg:m, sonra da büyük Türk'ü mahvedecegim ve Mu
hanuned'in bu Allahsız kullarını helak edip mukaddes mezar
ları onların hükmünden kurtaracagım.,. 

�tip �a§ırmı§tı. �<Her halde Moro sayıklıyor>) dedi. 

O geco Moro, Leonardcmun eseri olan bir Meryem tablosu 
kar§ısında -ki Sesiliya'ya benziyord'u-, Tür• padi§ahının Yar
dımını temlıı. etinesi için sabaha kadar dua etti. 
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LEONAR'DO YiNE TAYYARE PEŞİNDE 

Bu .  sırada Leonarda yin� tayyare yapmakla meşgaldü. Bit 
sabah, daha ortalık agarmadan planlarınm ve hesaplarının ba
şındaydı. Bu defa hazırladıgı model, bir yarasa:ya degil, kırlan
gıca benziyordu. Borularla meydana getirdigi iske.et, kadife 
ve yüzme derisiyle gerilmişti . .  Kanatların birisi hazırdı ve yer
den tavana kadar uzuyordu. Bu defa Leonarda kuşların vücu
duna çok yakın bir makine yaratmak istiyordu. Uçmayı mi
hanik kanunlarıyla halledebilecegine inanıyordu. O zaman 
için bilinmesi kabil olan her şeyi biliyordu. Fa!kat içinde o his 
vardı ki uçmak için henüz mihanik kanunlarıyla çözü:emiyen 

oir s'Ir olriialıydi. 

Talebesi Astro, kanadın yaylarını yapmakla m�guldü. Ve 
hocasına: 

Ne derseniz deyiniz, bu işi bitirmeden gitmem . . .  �+ diyordu. 
«Şimdi bana kanat modellerini verin . . .  » 

Leonarda: �lde bitaz>> dedi. <�aha onu düşünmem IA
iım . . .  >j ve ilave etti : «Bizim tayyaremizin kuyrugu dümen va
züesini görecektir. ER küçük bir hata yaparsak bütün emekle
rimiz boşa gider . . .  ,: 

Talebesi sabırsızlanıyordu: , 
c<Hocatn>> dedi. «Sizin hesaplarınız yine bu makineyle uçtıl

maz hükmüne varacaksa, ben yine uçacagım. Mekanik kanun
larımıza ragmen uçacagım. Evet, ben artık beklemiyecegim, 
sabrım sonuna geldi.>> Sonra: <<Üstadım», dedi, «bana açık söy
leyin, uçacak mıyız, uçmıyacakl mıyız?» 

Leonarda, talebesinin yüzündeki bu ümidi kırmak isteme
di. «Tecrübelerimiz tamamlanmadan>-> dedi. «bunu kat'i söy
leyemem ama düşünüyorum ki uçacagız.» 

«Btı bana yeier» dedi talebesi. «Siz madem Id uçacagız di-
yorsunUz, o halde uçıicagız . . . » 

_ _ . _ . . 

Genç talebe sevincindEm bir asabi kahkaba attı. Sonra ken• 
diöl io:Pıaya:raıt: 
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«.Affedin üstadım» dedi, «Fransızlar, Milano!ular, Moro 
birbirleriyle bogtı§Urken b�yük iş!er yaptıklarını zannediyor
lar. Ve hiç b:risi burada bir harikanın hazırlanmakta oldu
�dan haberdar deRil. Bir düşün üstadım. Onlar, insanın ha
valarda uçtugunu görünce nasıl şaşıracaklar! Bizi Tanrı sana
caklar. Ben belki şeytana benzeyecegim, ama, siz kanatlarınız
la bir ilah gibi görüneceksiniz. O zaman artık harp olmıyaca.k .. 
kanun!ara lüzum kalmıyacak. ne efen-di . ne köle kalacak ve bu
gün tasavvur edemiyeceRimiz yeni bir zaman başlayacak. Mil· 
letier birleşecek ve kanatlar la melekler gibi U!:'acaklar » 

Leonardo: «Zavaaı çocuk.;> <<Ne kadar inanıyor. Belki de 
aklını kaybedecek Ona hakikatı nasıl söyliyeyim'!» 

Bu sırada kapı ç-.alındı ve içeriye dost bir rahip olan Pa
çiyoni girdi. Çok telaşlıydı : <<Ah LeonardO», dedi. «Fransızlar 
s!zin Kolos heykelinizi: tahrip ediyor:ar, çabuk ı:teliniz >> 

Leonardo büyiik: bir sükCınetle: «Ne yapabiliriz?•> dedi ve 
rahibin ısrarına dayanamıy.arak yola çıktı. 

Loonardo meyadana vard!�ında Sforça'ların heykelini ihti
va eden Kb�oSı'un henüz el, de�emiş halde oldu�unu gördü. 
Bu sırada Fransız ve Alman neferleri n:şan alma yarışı yapı
yorlardı. Heykel bu atışlarla harap o�uyor ve Leonarda'nun 
hayatından on altı senesini almı§ olan o eser ki, Fidiya'dan 
beri yapılmış eserlerin en güzeliydi, param parça oluyordu. 

Birdenbire meydanda Fransız Mareşah Trivulziyo göründü 
ve ao;kerlere dönerek: «T_eonardo'nun muhteşem eseri Gaskon
ya serserilerinin nişangahı mı olacak?» .dedi. 

Maresai kılıcını cekmü_i, askerin üzerine yürümek üzerey-
di, fakat bil�i birden bire Leonardo'nun kuvvetll eli tuttu. 

«Sen kimsin ?» diye sordu m-3l'eşal. 
k<Leonardo da Vinçi» dedi sanatkar. 
Leonardo: «MösyÖ>>, dedi, «Öfkelenme ve onları affet.� 
Mareşal hayertle: 
*'Ne garip adamsın» dedi. «<nlar ne yaptıklarını bilmi

yorlar . . .  :. 

Mare§al sak:in!eşti: 
<<Mösyö LeonardQ» dedi. «Anlamadı�ım bir §ey var. Bu 

tahribin karştsında neye böyle sakin durdun, neye beni ha .... 

berdar etmedin? Bu eserini korumak için yüzlerce adamımı 
kurban edebilirdim . . .  » 

Leonard'o evine döner!ken, Moro sarayı için yaptıRı kugu
lar heykeline, Fransız neferlerinin atış yaptıgını gördü ... 
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LEONABDO VE FRANSIZ KRALI 

Fransız Kralı On ikinci Lui Milana'yu i§gal efmi.§ti. Onu 
ltar§ılayanlar arasında Papanın oglu Sezara Borjia da bulu
nuyordu. 

Bir sabah Leonardo'ya, Fransız kralının kendisini kabul 
edecegini söylediler. A§inası o:du� Ro§etta salonuna girdigin
de kral, Milano senatörlerini kabul ediyordu. Sanatkar müstak
.bel am.ri kralın yüzünü tetkik ediyordu. 

Bu yüz hiç de ha§mei ifade etmezdi. Zebun, zayıf bir vü .. 
-cut, dar omuzlar, içine çökük bir gögüs, muztarip, fakat ıztı
rapla asil:e§memi§ basık bir yüz ve çirkin kırı§ıklıklar görü
nüyordu. Tahtın üst b_asamagında yirmi ya§larında sade elbi
·seli bir adam duruyordu. Uzun sarı saçları, hafif sakalı, solgun 
_yüzü, koyu mavi, zeki, dostane gözleri vardı. 

Leonardo yanındakine: ·<Bu kimdir?� dedi. 
O, <&zaro Borjia.-> dedi, «Valantinua kontu >> 

Leonarda Sezar'ın rezalet:erini i§itmi§ti. O, karde§i Cio
-vanni Borjia'yı öldürtmü§tü. Çünkü �endisi!_lden büyük kar-
- de§ istemiyordu. Bu iki biraderin bir rezaleti de öz hem§ireleri 
Lükresia ile cinsi temasları idi. 

Leonarda Sezar'ın masum gözlerine bakarak: 
.;.Bu mümkün degil>> dedi. Sezaro !kendi:;ine yönelen bu ba

·kı§ları farketmi§ ·olacak, yanındaki zata onun kim o:dugunu 
sordu. Bu sırada Leonarda kendi kendine: «Eve�> diyordu, 
.dılümkündür .Hatta çok daha kötü §eyler yapabilir.» 

SP.Zare, krala olmaz dalkavukluklar yapıyordu. KaJaba:ı
. lın içinden birisi: «Papanın oghı)) �edi, «bir U§ag·n h zmetini 
mükemmel görüyor. Onun ahırını bile süpürmege hazır.» 

Leonarda Sezar'm bu riyakarlıklarını görüyordu. Onda b:r 
vah� hayvanın hilekar ok§ayı§ını buluyordu. 

Paçioli, .kenarda durmayı tercih eden Leonarda'nun elinden 
·tutup, onu krala takdim etti. Kral, «ak§am yemegi» tablosun-
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dan bahis açtı. Blhassa havarileri övdü ve en ziyade tavanın 
perspektiv'ine hayranlık gösterdi. Bu sırada bir U§ak, krala ka
rısından bir mektup getirdi. }3q, bir do� haberiydi . .  Çocuk 
§erefme bir §eyler içmek için Herkesi biti§:k salona davet et
ti. Paçiyoli ise sanatkarın �linden �utm.u§, onu krala yakla§tır-
maya u�ra§ıyordu. 

-

<<Hayır>>, dedi Leonarda, �<ben keı;ı.dip:ı.i bir defa d� ha
tırlatamam. Majestenin bugün benim için vakti yok.;. 

Ve sa:onu terketti. 
· 

Yolda arkasından gelen katip sarayın, kendisine ba§mimar
lı�ını teklif etti��ni bildirdi. Eve yakla§tıgı zaman talebesi As
tro'nun uçma tecrübes:nde dü§tügünü haber aldı. 

Leonarda bu felaketi çoktan bekliyordu. Bereket versin 
tayyarenin kanatların.dan biri bir agaca takılmı§tı. Leonarde> 
yaralıyı kuca�ına aldı. Yataga yatırdı. Hasta !kendine gelince: 

�<.A:f:fet üst-ıdım» dedi 



xx 

YENİ l'ABİJ\_T KANU�RJ BULUYOR 

Leonardo tayyare kanadını tekemmül ,ettirmek için rüzgar 
hareketlerinin :.:nekanig.ini ara§tırmaga da1mı§tı. Bu hususta ilk 
notları §Unlardır: 

<<Aynı büyüklükte iki ta§ı sakin duran bir suya atarsek 
halkalar te§ekkül eder. Bu halkalar ba§� bir merkezden gelen 
halkalara rastladıgı zaman, kesi§irler mi, yoksa aynı açı alt:n
.d.a geri mi dönerler? Ben yaptıgım bir tec;rübeye dayanarak §il 
cevabı veririm: <<Halkalar birbirine karı§madan ve b:rbirleriy
le bir:e§med'en kesi§irler, fakat suya atılpıı§ ta§lar, merkez. 
noktalar olarak kalır.>> · 

Bu �..alı§malarla saatler geçmi§, ak§am olmu§tu. Hafif bir 
yemekten sonra. yazmaga devam ediyor: -ki büyük bir ke§fi 
müjdelemektedir-: 

· 

<<Rüzgarın bir bugday tarlasında meydana getirdigi dalga
lanmaga bakmak kaf.dir. Dalgalar hareket eder, halbuki ba
pklar hafifçe egilmekle beraber yerlerinde sabit kalırlar. Sa
kin bir suda da:galar da i§te l:öyle seyreder. Bir ta§ın suda 
meydana getirdigi hareketi, t�tre§mey�e adlandırmak daha 
dogrudur. Bunu isbat etm�k jçin, sudakl halkalar üstüne bir 
saman çöpü atmak kafidir. Çöp sallanır, fakat yerinde kalır.» 

�u saman çö;p9 tecriibesi on� ses dalgalarının mekanigini 
hatı:datmı§tı. Şun.arı yazdı : <•Rr çana vuruLdugu zaman civar
da bulunan ikinci bir çan da hafif bir ses verir. Bir keman te
line dolrunuldugu zaman civarda bulunan kemanın tekabül 
eden teli ses verir. Bu ikinci tel üstüne bir saman çöpü kondu
gunda, çöpün titredigi görülür.>ıo 

Birdenb're ruhunda bir §im§ek çakar ve §U müthi§ haki
katı yazar: «Her ikisinde hükmeden, aynı mekanik kanundur. 
Ta§ın suda meydana getirdigi dalgalar gibi havada da ses dal
gaları yayılır ve birbiriyle birle§meden çaprazla§ır ve sesin 
te§ekkül ettigi nokta merkez noktası olarak sabit kalır. Ya 
ı:ıık Bit yankı nasıl bir sesin inikası ise bir aynadaki haya: de 
sesin bir mikasından ibarettir. Şu halde enerjinin bütün te--
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T.ahürlerine aynı mekanik kanun hükmejer. Giri§ açısı çıkıt 
açısına e§ittir. Ey bütün harekette olanları il!k hare�te getir
mi§ olan, senin iraden ve senin hakkaniyetın her yerde aynı 
kanmıla beliriyor,. 

Yüzü sararm�§tı, gözleri yanıyordu. Hissediyordu ki ken
dinden önce hiç bir insanın göremedigi mesafe:ere bakıyordu. 
Biliyordu ki bu !k�fi, �ed'den bu yana mekaniıte dair en 
büyük !ke§ifti 

Leonarda iki ay önce Vasko d"ö Garn.a.'nın Ümit burnu y� 
luyla Hindistana bir deniz yolu ke§fettigini ö�enmi§ ve ona 
gıpta etmi§ti. Ama §imdi Kristof Kolomb'dan, Vasgo dö Ga
ma'dan daha mühıim bir ke§if yaptııtma inanabil:rdi. Çünkü 
yeni bir gögün ve yeni bir yerin esrarlı derinliklerine baka
biimi§ti. 

Yanı ba§ında tayyareden dÜ§üp yarlanmı§ yatan talebesine 
baktı. Sonra .F'ransız askerlerinin harap ettikleri Kolos'u ve 
-«Ak§arn. yemeıti» tabloı:;,:_mu dü§ündü ve §öyle dedi: 

- Acaba bu ke§fim de bütün es�rlerim gibi nam ve ni§BD 
bırakmadan mahvo:acak mı? Kimse benim sesimi duymıyacak. 
mı ve uçU§ hakkındaki hülyalarımla birlikte eliri diri gömül
mÜ§ gibi el:edi bir inzivada mı kalacagım?» 

Sonra §unları yazdı :  

«Ne olursa olsun. Karanlık, sükıit ve  unutu�ma. . .  Varsm 
kimse farkında olmasın, ben biliyorum ya . . .  » 

O zaman içinde öyle bir kuvvet hissetti ki, sanki yıllardır 
aradııtı kanadı bulmu§ ve onunla uçuyordti. Artık bodrum ka
tında oturamazdı. Açık havayı ve mesafeleri özledi. 
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LEONARDO VE BAŞKA D'VNYALAR 

Lonardo 1500 yıllarına doğru yıldızlur üze'rine bir kitap 
yazıyordu. İlkbahar rüzgarlannın esmeye b�ladığı ve ha.. 
vanın henüz soğUk oldUğu mart sabahlannda erkenden kaL 
kar taraçaya çıkar yıldızlarm ve ayın resmini yapa.rdı. Diğer 
güınler bun:ann yerlerini değiştirip değiştirmediğini a.raştnr_ 
dı. Bir gün öğrenciler. nden biri'5i ona bir papazdan dinlediğini 
aniatmıştı : 

(Tanrı yıdızlar. pirlanta küreler ha.�:iJncle yerleştirmiştir. 
Bu pırlantalar dönerk� yıldızlan sürüklemekt3 ve böylece 
bir feza müziği meydana gelmektedir) 

Leonardo öğrencisine d'Xli ki : ( Sürtünm� kanunianna gö_ 
re binlerce yıldanberi dönen yıldıziann çolm;an malıvolması la 
zıın:» Eline bir küçük kağıt alarak iğneyle bir delik açt ve bu 
del:ikt.e.n çocuğu yıldızlara baiktırdı, yıldızlar küçük yuvarlak 
aydınlık noktalar halinde görünüyol':ardı. (Bu noktacıklar 
dev büyüklüğündedir. Bunlann çoğu kiıremizden binlerce de. 
fa büyüktür. İnsan zek:a.sının bulduğU m9kanik kanunları bL 
zim 4ünyamızda olduğu gibi bütün dünyalam haıldmdir .. Bi. 
zim küremiz başka yıldız:ardan bakıldığı za.rrıan aynen par 
lak bir toz taneşi gibi görünür) dedi. Çocuk bru;ıını kaldınp 
göte baıkiarak (bu yıldızlarm ardında ıne var?) dedi. Leona.:rd.Q : 
(Başka dünyalar ve başka yıldızlar) . dedi. 

Ya onlarıııı ardında! 
Yine başka dünyalar. 
Ya, en, uzakta an sonda! 
Hi<;bir son yoktur. 
Çocuğun sesi titriyord'..ıı. (HiQbir son yot hA) öyleyse 

Oemıet nerede? Me:ekler nerede! Tann, lı:utsal ruh IJIJr'ede!' 
Leonardo Tannnın Herşeyde bulUndutumı söyl� fa. 

1edi ama söylemedi. Çoeutun masum 1nanı"m h(wrna): fst& 
mlyord u. 

P� S 
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LEONARDO VE BlTKİLER ALEMI 

Ağaçları.n çiçek aÇtığı mevsimde Leonardo bahçeye ç�kar. 
bi&i.lerin uyanışını seyrederdi. Bazan da bir insan portresi 
yapar gibi dikkatle bir bitıkinin veya bir çiçeğin resmini yapar 
dı. Birgün yanında bulunan Frano�k.oya bir ağacın gövdes:in 
dek:i. halkalardan yaşının nasıl hesaplanabileceğini, hatt§. 
halkaların genişliğine göre o yılın rutübet derecesinin na.sıl 
tayin ed.ilebi:eceğiıni ve dalların ne tarafta bittiğini anlamanın 
kabil olduğunu anlatnuşt:.. Kuzeye yönelen halkalar daha ge
niştirler, orta nokta güney yönüne yakındır İlıkbaharda kÖ
kün rlerisi i�e kabuğu arasında bir.ıken usaren ·n kabuğu ge� 
!ettiğini ve kınşık.lıklar yaptığını anlattı. Bir dal \kesilse veya 
kabuk zedelens� besleyici usare o yaralı nolda.ya akın eder. 
öyleki şifa bulan bir yaramn üstünde kab\.1Ut kalm:aşır. Usa
re akım o kadar kuvvetlidir ki yaralı y�rin civa.rınc;la kayna... 
yan sudaki gibi kabarcıklar ve düğümler meydana gelir. Leon. 
a:ııdo ö�isine ilmi bir vuıııhla. tabiat olaylanru. aın:l.a.tıyor
du. Bitkilel'f:n bahar hayatının n§.rm ince:ild.erini öyle vukuf.. 
la anlatıyordu Id (Xökle dal araısında teşekkül edeın açı da.. 
Im inceliA'f ve gentliği nisbetinde dardır.) sonra çamlann iy_ 
nele!1mın m.tmitlı.zam bniUri şeJt11 almasının kanunlannı söy_ 
lüyor, btDılann matematik izahlannı _ya;>ıyordu. Buı i� 
ihtirassız ve serin kanlıbkl& kOnUŞuyotdy i,5e · ·d� yU1e bütuıı 
ca.nlilara. karşı duyduğu sevgiYi gi.z:iyemiyordu·. BA.zami sık bir 
orman içinde birdenbjre durur, geçen yılın solgun dallanıı:dan 
yeşil bir tomurcuğun sUrdüğünü veya kış uykusundan yeni 
uya:rınııc:: ";- �:rıyıın yorgun haliyle henüz açrnamış kar c� 
leriJ'.Jn içine ginney� _ ugraştığını seyrederdi . Güneş henüz 
yan çıplak dallardan sızıp Leonardanun san saçlanm, uzun 
sakalını, . .  sık kaşla.rı.m aydınlatır ve başını pat.:ak bir çizgiyle 
çevrele'J'di. Yüzü saJdn ve güzeldi. Leonarda bu haliyle çimen 
Jerin büYiimesjni, su altı pin-arlarının rnıl'lltısını ve hayatın 
eısmrlı lruvvetlerirllı!ı uyanışını d:iJilleyen ;bir tannya benzerdi. 
Onca her yıl hayat doluydu. Kainat bir büyük vüc"..lt ve in-
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san vücudu bir 'küçük k.a.i.nattır. Bir çiğ damlasında dünyayı 
kucaıklayan su tabakasının eşini görürdü. Tersso kanal1Illll 
barajında çağlıyanlann vıe kasırgalan."l. ·kanunlan.TU araştırır, 
buınlan kadm saçındaki dalgalara benzetirdi. Yanındakine : 
(Bak) dediı (SaçJar d'a iki yön gösterir. Bir yüz yön bir de dal 
galan meydana getiren ters yön. İşte suyun harek3tleri de 
böyledir. Bir kısım su aşağı düşm.eye çabalar, diğer bir kısmı 
saç dalgalan gibi kasırgalar meydana getirir.» 

Gökkuşağının usul tarzını inçelerken aynı renk farkları 
mn kuş tüyleriınde, sak."n suda, çüriyen ağaç kök.lerinde, pır_ 
lantada ve bulanık damlar da meydana geldiğiine drkkat eL 
miştir. şanki tabiat buz briurlarında bitkiı-ı.i,n hayatım ha.. 
yal atmistir. 

Bazan yeni bir idrak dünyasJEil asırlarca soma münıkün 
olacak derecede yaklaştığını hissederdi. Bir � sürtülen keh 
ri.bardan meydana gelen miknatisiyeti incelerken şunlan ya
zıyor: 

(Bütün bu relirtileri insan zekasının nasıl izah edeceğim 
bilmiyorum. Yalnız inanıyorum Iki nıiknatisiyet insaniann 
henöz bilmediği lruvvet1erden birisidir) . Oihs:n he:!ıüz hiç de 
nenmemiş sonsuz :iru!anlarla doludur. 
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LEONARDO VE RESİM SANATI 

Leonardo biigün şair Prestieariyi ziyarete gitmişti. Ak· 
şam yemeğinde şiir mi yüksek, resim mi ?  diye bir tartışma 
başlamıştı. Şair, şiirlerini beğenmedi diye Leonarda'ya çıkışı 
yordu. Leonarıdo, yan şaka, (Resim sanatı) dedi (Şu sebepte!;t 
siirin üstündedir ki resim insan fikirlerini d3ğil ilahi eserbrı 
tasvir eder. Şairler ise insan fikirleriyle yetinirler, yeni bir 
şey ortaya koymazlar. Onlan çalınmış şey�er satıcısı diye :va. 
sıflandırmak ka.bil:ı> karşısındakinin itirazı üzerL."le : 

( Göz, insana kulaktan daha kamil bir intiba veriT. Gö. 
rWınüş şeye işitilmiş şeyden fazla güvenil-:ıbilir. On'.m icin 
sessiz bir şiir olan resim sanatı, kör bir res1m olan şiirden müs 
bet ilimiere daha yakıncb.r. Sözlerle tarif münferit tablolar 
verir, halbuki bir resimde bütün mEZaralar hep birlikte be 
lirir ve bir akordun sesleri gibi kaynaşaraJk bir bütün me'yda. 
D3 getirir. Onun için r3Simde ve müzikte şiirden daha fazla 
ahenk yaratmak mümkündür. En yüksek ahengin buluruna 
dığı yerde en yükr.f'IJt güzellikt� yoktur. Mesela bir 3.şığa so. 
nınuz, sevdiği.niın bir resmini mi, yoksa yazılı bir tavsifini mi 
ııape mo.reı ) 

Bu benzetmeye herkes gülmüştü. Ic�nardo devam etti · 
(Biır Floransal.ı delikanlıya benim bir tablomdaki kadın yüzü 
o kadar hoş görünmüş ıki tabiomu satın almış, sevdiği yüzü 
rahatça öpebtımek içb .onun bir t.ziz resmi old'.$ma delalet 
eden bütün teferruatı kaz:.mış fakat sonra vicdanı aşkına ga. 
lebe çalmış ve resmi evden çıkararak rabata kavuşmuş. Siz 
şair beyler, bir kadının güzelliğini bu kadar ihtiras uyandıra 
cak derecede tasvir etmeyi bir d-meyin bakayım! Ama. benı bu  
nu kendim için söylemiyorum mükemme� ulaşmış bir 
ressam için söylüyorum. Böyle bir sanatçı gönnek: kuvvetft sa 
yesinde inSanlık seviyesini aşmıştır. İster sema ...ı güzelHk!!er. 
isterse lkorkımç şeyler resmetsiD, artık bir tann libl herşeye 
hükmeder) 
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Muhataplan,nd.ao biri, eserlerini toplayıp bastırmadığı L 

çin, Leona.rdo'ya serzenişte bulundu. Ama Leonardo hayatta 

iken eser nesretmemek hususwıdaki karanna sacbk kaldığı 

ve hiçbir satİn hayatında basılmad:.. Bereket versin notları 

m öyle yazınıştı ki sanki ok'.ıyucuy:a sohbet ediyordu. Notıa.. 

.nmn bir yerinde yazılanndaki intiza.msızlık ve tekrardan 
dolayı özür diliyor ve şöy:e diyor : 

(Okuyucu, bunılarda.n dolayı beni tahkir etme, yazaca.ğım. 
şeyler sonsuz ve halizam daha evvel ne yazdığıını zaptede 
cek kadar kuvvetli değil) 

Bir defasında iJısaın zelmsının gelişmesini göstermek için 
bir sürü ildiçUk: iküb'ler resmetmiştir. Birinci küb düşerk.e.!ı 
ikincisini yuvarlıyor, ikincisi üçüncüsünü ve böyle gidiyor. 

Gece her�in henüz uyuduğu bir saatte vakitsiz uyan 
mış birisi gibiydi. Muhiti içinde münzevi, notlannı gizli � 
zı.yla uzak bir istikbalde gı::fec.elkler için yazıyordu. 

Leonardo birgün ö�ncileriyle birlikite bir mağarayı ge 
ziyordu. Dik ve 'karanlık bir yeraltı yol•mdaın kuyu gibi bir 
yP.re girmişlerdi. Yol gittikçe daralıy.ordu. İkiyüz adım inmiş 
Ierdi, fakat yol devam ediyord;ı. Leonardo elindeki kamıayı 
duvarlara vuruyor, çıkan sesi dinliyor, toprak tabaltalarmı 
inceliyordu. Yanındalk:i :küçük Françeskoya : (Korlruyor mu
smı oğlum» dedi. 

- Hayır, siziın yanınızda olduğwn za.nıao hiçbir şeyden 
korknuyonmı, Çocuk biraz durakladıkt:m sonra : 

- Bizi terkediyormuşsunuz, Sayın Leonardo. 
- Evet, Françesko 
- Nereye gideceksiniz? 
- Romanyola'ya oranın 'kontu Şezare'nin hizmetine gi_ 

l'eO'ml 
- Orası çok uzak mı? 
- Bir iki gün'ük yol 
- Rfr kıu� rin'ü yol ha? 
- Öyleyse birbirimizi hiç göremiy�. 
- Ne"den, fırsat buldoğum zaman sizi ziyaret ederim 
Çocukı bir an du.rakladı. Şonra ko'1arıru. h�asırun boY

nuna geçire'rek kulağına (Bay Leonardo) dedi (Beni de, gö 
turUn, beni de 
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- Olmaz, ortalıkta harp var . 
- varsın olsnn, dedim ya, yanınıma olduğum· zaman hiç 

bir şeYcien ko:rılaniyorum. Bakın, Şu bu:unduğumuz yer w ne 
kork':.JiilÇ. Bundan daha korktınç yerlerde de korkmıyacagım 
Sizin himıetçiniz olmak istiyorum. Elbiselertnizi �erim, 
odariızı süpürürüm, atla.n!UZa yem veririm, hele fosil de top
Iarım. Emrettiğini.z herşeyi yapanm. Beni bırakmayın bur· 
da. 

- Baban ne der acaba, seni bırakır mı ?  
- Bırakıncaya kadar yalvannın. 
- o zaten iyi adamdır. Hele ağlarsam hiç birşeyi retet 

mez. Nihayet izin vermezse kaçanm. Haydı evet deYin 
- Hayır Françesko, biliririıki babanı bu·aJtamazsın- O 

zavallı bir ihtiyardır. Ona karşı şevkatım var. 
- Evet ama, size karşı da var. 
- Ben küçüğüm ama., herşeyi biüyonnn. Halarn silz.in bü 

Yücü olduğun� söyler. ÖğretmeniJniz de öyle. Onlar Silıla 
yanınızda ruhumun temizliği.ni ka.ybedeceğini söylerler. Bir 
gü,n öğretınen sizin a.leyhinizde söze başlamışti. Qnıa öyle sert 
bir o�vap verdim ki az kalsın pestilimi çıkanyordu. He'rkes 
sizden korkuyor. Ama bem; korkmuyoruın. Çünlkü siz herk:eıL 
ten iyisiniz. Ben sizin yanınızda kalmak istiyoru,m. Beni Diçiiı 
yanınıza almadığmızı aıüyol'U.l!1. Çünkü b3ni sevmiyorsunuz. 
Halbuki ben .. .  

Çocuk hiÇ!kıra hıçk?.ra ağlamaya başlamıştı. 
- Bırak ağlamayı. Büyüdüğün zama...'"l. seni öğrenci ola 

rak yanıma alırrm, o zaman ruç ayrılmayız. 
Çocuk, göz"er"ni i.istada. dikrniş.ti, kipriklerinde hılla yaş 

lar parıldıyordu. 
-P.:ığncmn '? Beni i stiyorsunuz d�mek, yoksa teselli mi 

ed;yorsur.;Jz ? Belıki sonra unutur�unuz . 
- 'F!':::)vır Françesko, ·Sfma vaad ediyorum. 
-Vaad ediyormusunuz, ne zaman alacaksınız ? 
- Se'•;:iz de-km: ı::ene so�ra, onbeş yaşın9. brdiğinde. 
0"' ""1r pı:ı,rmnk1arıyla dOkl1.?:1 1. SnYd l .  
-Oncian �o•rıra hiG avnlrr..yacak mıyız ? 
- Havır. WünC'ıo:�T<'! kı:ıd::ı.r. 
- Eğ-er bu kat'i ise oekala. 
France·sıko saaıdetıe güidü ve kediler gibi yüzünü �"laf· 

do'nun yaiıağına sürdü. 



XXIV 

LEONARDO VE BORJİYALAR 

1502 yılıı:nn 18 Ağustostmda. Romanyola koınıtu Bezare 
Borjiya_ Leonarda için şu tavsiye mektubunu ya:zmışt : 

(Biz, Allahin iınayetiyle, Romanyola Kontu, .A,ru:lier pren 
si. ve mukaddras Roma k!iıUsesinin başlruma.ndan.ı Sezare Borji 
�. Bütün valilerünize, kuına.."ldanlarımıza ve tebamıza emre 
deriz !ki :  Bu mektubumuzu gÖStel'en başminı.ar ve mühendi 
s:im1z, meşhur ve sevgili Leonardo'mu.za ve ya:nmdakllere is. 
tecnkleri Y-9l'e girmeleri, arzu ettikleri her şeyi, kaleleıimizi, 
sa.raylarımızı, gö�eleri temin edilsin. Ona her türlü yardım 
)apılsın. Biz Leonaz,doya Devleti�ln bütün kalelerini, sa 
mylannı gezip dolaşmak hakkını veriyoruz ve bütün mühen 
dis"13rimizi onun emrine veriyor..ız) 

Sezare her nevi hilelere baş vurarak toprağınıı. geniş_ 
Ietiyor yeni kaleler zaptediyordu. Leonarda, zaptedilen sehir 
19rde azarnetH binalar, saraylar, okullar, kütüphaneler yapı.. 
yordu. Adriyatik kiyılannda en güzel limam da o inşa etmiş 
ve bir kanalla Sezena'ya; bağlamıştır. 

9 Haziran 1502 de Roma civarında Tiber nehrinde fayen_ 
za. hükümd�mnın ve kardeşinin ceseUeri bulunmuştur. B� 
.tl:ar iple boOulmuşlar ve bor.Y'.ı�lannda taşla nehir� atmışlar
.dı. Çok güzel olan oesetlerde zorlama izJ.erine rastlan...'!llştı. 
Eu c'nayeti. işleyen Sezare idi. Dikkate layılm;ırkı _Leonardo 
nun batıralarında buna ait en ufak bir :not yoktu. O, bu sıra
da notlarına fizik kanunlan yazmakta idi. 
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LEONARDO, MAK.VEYELLE KARŞI KARŞlYA 

Leonardo bir yolculuğunda Ronillknada bir hana � 
ti. Han odasının duvarlannda kireçler sökülmüştü. Her taraf 
is ve kir içindeydi. Avluya sucuklar asılmıştı. Uztm bir ın:&SL 
da bir mum iŞiğında kadın, erkek yolcular otumıuş yiyip, içi 
yor sohbet ediyorlardı. Leonardo bir kenara oturmuş, yanı 
başındaki masada tanımadığı, L?Ice sesli bir adanun konuşma 
sını dinliyordu. Adam şunlan söylüyordu : 

(Ben bumı size eski ve yeni tarihten matematik bir kesin 
Iikl� isbat edebilirim. MeselA harp sanatmıı bilmek sayesinde 
ün almış olan devletleri ; Romayı, İspaııtayı, .Atinayı düşünü 
nüz. Bütün fatihler kendi milletlerinden ordular kurmuş 
!ardı. Minas, Asuril.erden Kiras, İranlılardan İskender, Make
donyalıla.rdan. Şu da varki Anibal ve Pirus ayhklı a.sker kuL 
lanmışlar<h. Ama bu, kumaındanların yabancı askerlere bir 
milli ordunun cesaret ve iddiasını karşılamalan sa.yestnde 
olmuştur. Bütün harp ilimlerinin temeli şu kaiıdedir : Bir or_ 
dunun taaruz kuvveti, piyadesi sayesindedir. Suvari ve a� 
sila.hlar gibi yeni zamaniann şeytanca buluşlannda. değil) 

Masada bU:unan mizraklı süvari k:umandan: itiraz edi 
yordu : 

Bay Makyavel, pek üeri. giıdlyorsunuz. Ateşli silAhlar, her 
gUn daha fazla önem kazanıyor. Bugünkil ordular eski ordu 
larda.n daha iyi sHAhlara sahiptir. Mesela. bir tabur Fransız 
süvarisi veya otuz toplu bir topçu kitası, bir tümen: Roma pi 
yadesini perişan edebilir. ) 

Makyavel, bunlar sof:isrn de<H. Sizin gözleriniz za.manımızın meşhur kumandanla� da hataya sevtk: eden fikirler 
dir. Hele �leyin. Birgün gefecek şimal barbarları İtalva.a 
ların gözünü açacak. O zaman aylıklı ordnnun bicare�'!li 
anlayacaksınız. Ve süvari ve topçunun işe yaramadığım a:n 
lıyacaks-..ruz. Fakat iş işten geçecek. Nasıl unutuyorsuntız Jd 
vaktiy;!e Lukullus bir avı.ıç piyade ile Tigronos'un 150000 bin 
siivari.sini perişan etmiştir.) 
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Leqnardo köşesind� bu sözleri heya.canla takip ediyor 

du. 
Makyavel koyu kınnızı, uzun bir elbise giymişti, fakat 

elbisesi eskimişti, kollan parlıyordu. Sert yakasm� taşan 
iç çamaşırlan :kirli idi. Büyük kem.iiJt�i elleri müreldtep leke

Bi içıinde idi. Orta pamıağında çok yazı yazanlarda ol.şm na.. 
Sır vardı. Dlşgörünüşu hiçde tesir yapacak halde defti]di. 
Kırk yaşlarında yok. tnce UZU..'"l, yüzü canlı ve keskin çizgL 
li idi. Bir ördek gagası gibi görünen UZUn bumunu konusur 

keın bazan yukan kaldınr, küçük başım geriye atar, gözlerini 

küçültür, r.:.!t dudağını ileri. ç:kanrdı. Uzaklara. baktığı za... 
man keskin bakışlı bir vahşi kuşu andınrdı. Sukutsuz haM 

ketleri ya.naklanndaki ateşli kızılhk, bilhassa iri kül rengi 
nafiz gözleri deruni bir ateş ifşa ederdi. Bu gözler, fena gö_ 

rünrnek isterlerdi. Fakat bazan so�k bir acılık ve �kıcı bir 
istihzarun y� mahcubiyet ve elem ifade ederferdi. 

Ma.kyavel pjyadeninı harpteki kıymeti hakkındaki fikir_ 
lE!riıni söylemeye devam ediyordu. Leonarda onun sözleriıL 
deki doğru ve yanlışm a.ca.yip imtizacıru hayretle takip � 
yon:tu. o ateşi silahlarm yetersizliğini �atmak için büyük 
çapta toplan hedefe tevcih etmenin zorluğımu anlatıyordu. 
cMenni!er ya hedefe varm.az:ı> diyordu «veya onu aşar.:. 

Leonarda o devir toplannın ld!fayetsjzliğialt.i lrend'i tec 
rübeleriyle bilirdi. Makyavel kalelerin de bi.ır devleti koruya.. 
mıyacağını anlatmak için Romalılarm kale yapmadıklarını 
ve İSpartalılann cesareti bir kale gibi kutanmak içi.n kale 
inşa etmedikleriınıi anlattı. Nitekim Atina s"..ll11D.un duvar_ 
lannda ya.zıh Ş'.l cümleyi hatırlattı (şehir sadece laıdm"arla 
meskQn olsaydı bu surlar ne kadar faydalı olurdu !.)  

· 

Leonarda ertesi gün yoluna devam etmek istedi. Fakat 
hava o kadar fena idi ki bir gün daha kalina.ğa mecbur d.du. 
Yapacak iş bulamayınca ham,n mutfağına gitti :kendine dö.. 
nen bir kızrtma şişi yaptı : 

Büyük bir tekerlek ve mail ·küTek:leri bacanın sıcak ha
vası tesiriyle dönüyor ve şişi hareket-;ı geçiriyordu. Ve b'.l 
şişi kullanaaıı aşçı etin yanacait..ndan hiq.:korkmamalı diyordu. 
Çünkü hareret fazla gıc3lirse şiş hızlı dönecek az gelir5e yavaır 
lıyacaktı. Bu şişe tayyare makinasr.ıa verdiği ehemmiyeti Tel" 
mişti. 
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Bu esnada bitişik oda.<İıl Makyavel Fi'ansız süvan zabit 
lerine güya kendis!nin ic at ettiği zar oyununda daima ka 

tıanma usuliinü anlaıtıyord.u. Fakat· denendiği zaın&."l: kaybe 
diyordu. Yine de her defasında hesaplannda bir hata olınas.ı. 
ihtimalini ı:ert sürüyordu. 

Hana akŞama doğru birçok sa..''ldık.lan, vaf izleri, hizmeL 
çilm, uşaklan, cüceleri, soytanlariyle Venedikli fahişe Lena 
inmişti. Lena iki sene önce aynı yolda olaniann usulüne uya 
rak işten el çekınişti ve tövbekAr Madomıa haline gelmiş ve 
bir manasıtıra çekilmişti. Orada falıişelerin tarifesi, Ven� 
tahişelerinin hususiyetleri ve f1aıtlan ve mey&'tlcıların isimle 
rini ha.vi notlan yazıyordu. 

Lena'ru..."l. karlyeri sürat:e ilerlem.iştir. Bütun yüksek f&.. 
hişeler gibi Venedikli sokak orospusu, kendisine bir asalet 
tsmi edinmiş ve gOıya M:llano Prensi km'dinBl Sfo:rça'mn aL 
Jd.hsız kızı olmuştu . .Aynı zamanda bunanuş fakat hudutsuz 
ssrvetlere sahip bir ka:rdinaliın. de 11k metresi olmuştu. 

Şimdi Venedikıten Fano ya gıidiyord'u. Orada kardL"lıl 
kendisini Borjialann sarayında bekl.iyecekti. 

Han sahibi dara düsmüstü. Bir kardiınalı,n matresi olan 
böyle bir asil kadı.."'la (oda yok) diyemezd'i. Fakat boş odada 
�mamıştı. Nihayet birkaç tüccan ahıra naklederek asil 
fahişeye Oda temin etti. Maiyettne yer hazırlamaik için 
Fransız zabitl-'3r1yle Makyavel'ide ahıra nakletmek istedi. Fo. 
kat Makyavel öfkelendi. Ama hanc:ıınım kansı cada.Iozd·,ı. Del' 
hal Makyave:'den geçmiş günlerin parasını istedi. Makyavel 
suküta dalmıştı. Bir taraftan eşyalan alnra tasınıyordu. L� 
nar.Q.o tatlı bir tebessümle Makyavcl'e CU.tfedip benim adama 
taşım.rsanız bana büyük bir şeref vereceksiniz) d3di. 

Makyavel teşeltkj.irle kabu� etti. Leonarda Makyav�l'�n 
yüzür.ı.e baktıkça onu daha entrosan b:ıluyordu. 

O ınrada Makya�'cl Floransa Cumhuriysti Ay::;nının kB
tibi idi. İkisi konuşmağa devam ediyorlardı. Makyavel (Mös
yö Lronaı'do» · dedi (.tabii _ben de sizin büyük bir ressam oldu 
ğunuzu dUydum. Am!1; itiraf ederem ki be;ı resLmdEUı bi:r şeV 
anlamam. Ama- işittim ki siz aynı zamanda harp ilimlerinde 
mahirmişsL'liz. Bu mevzu çok ehemmiyetlidir. Çünkü MiL 
l��lerin büyüklükleri ask3ri itibarıanna bağlıdır. Ben bunu 
monarşi ve Ouımhurtyet adlı kitapta. ispi.ta çs.lı.ştım. �-·o 
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kitapta devletlerin yaşama, büyüme, ve düşü,nınesi.ne hükme 
den tabü 'kammlan müspet ilim kanunlan gibi tesbite çalış_ 
.tım) Sonra b.Lr daikib durdu (af edin mösyö) dedi. (Belki 
� resim nasıl ilgi:endimıiyorsa sizide politika hiç çekmi
yorduİ'. (Hayır) dedi Leonardo ( bil�. bilhassa si.Z.im: fikir_ 
lermiz kalabalığın düşüncelerinden o kadar ayn ki zevkle din 
liyoruın.) 

M:.ı.kyavel (Alnllı insanlarla politikadan konuşmak benim 
iffn ekmek, su glbi bir ihtiyaÇtır. Ama felAket şu ki, akıllı 
adam,ı nerede bulacaksın? Bizim asıl beylerimiz yün ve ipek 
fiatlarından gayn bir şeyle al.akAdar değiller. Tabiat beni 
kazanç veya. gayp YÜll veya ipek konusunda düşümnek için 
yarat.Dıamış ; ben ya snsma1ıyım yahut politikadan kO!lUŞ.. 
maliJllll.) 

Leonard,o bu m.evzu lle ilgilendi : Size göre dedi politir
ka· matem.atliğe dayanan tabiat ilimleri gibi bir miisb9t ilim 
olmalı ha! cTabih dedi Makyavel ve yumulu gözleriyle u_ 
zalklsra baktı (belki bu kanunlan ben tam O:.arak tedvine mu 
va.ffak olamııyaca� ama, insanlara şi,mdiye kadar :ıdmsesin 
söylem.'3diği, bazi insani şeyleri söylemek iStiyorum. Eflt\tı.m. 
(Oumhuriyet) i.J;ıde, Aristo (Politika) da Ogüstin ilıUıi bel· 
de:ı. sinde her milletin hayatına halkim olan ve iruıa.nı idare 
sin"n, iyi ve kötüniin, dışmda hüküm süren, Tabiat ka!ıun
lanm ihmal ettiler. Hepsi kendü�rine �i veya fena, asıl v:eya 
yabancı görünen . şeyleri anlattılar ve hayli devlet şekillerin 
den bahsettiler. Ama ben devlet�oerin nasıl olması lilrun 
geldiğini değil, bifiil nasıl olduklannı anlatıyordu. Ben 
devletleri sevgi ve Itin övme v� yerme dışında, müsnet ilim 
yapar gibi araştırınm. Bilirim 'ki bu zor ve tehlikeli bix iştir. 
Çfulkü imanlar hakikaten politikada olduğu kadar, hiç_ 
bir yerden nefret etmezler. Ama, beni Grolmno gibi ateşte 
Yaksalar bile hakikati söyliyeceğim. 

Leonarda Makyava:'ın yüz;ündelti hafiflik il? kanşık 
kehaneti çocukca cesa.r'3ti, garip gözlerinde ha}7etle takib 
ectiyordu. (Mösyö) dedi (eğer siz bu kanunlan bulabflirseniz 
keşifleriniz Oklit'in hendes'3Si, Arşimet'in mekaniği kadar 
�ymetli olacaktır. 

İkisi uzun zamaa-ı kmıustular. Leonarda mevzuu tetkrar 
Süvarı ve ateş:i siılıUılann önemine ·getirdi. Makyavel (J:ı.a.rP 
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sanatında ustatlanmız olan Romalılar ve İspartalılardı.r.) 
(barut'u bil.miyorlardı) Leonardo (Fakat dedi tabiat iUimle 
rindeki i!el'leıtll'3ler bize ye..'li şeyler getinned1m1 '!) 

Makyavel (ben şu kanaattayim ki) ded1 (yeni devletler 
harp ve devlet mese:elerind� eski modellerden şaşarlarsa. 
yanlış yola giderler) Leonardo bu mevzuda tam bir taklit 
mümkiln mü dedi. Niçin olmasın, illsanlar, unsurlar, yer ve 
gök, güneş n:iZaml'8rllll, seyirlerini değiştirdil�r mi .1ı? 

Makyavel devam etti (Düşünün) dedi (hangi -yLdızların 
birleşmesi la.zırn bizim bu'uşmamız için ! Üç türlü insan var
dır. Birisi herşeyi kendisi görür ve anlar. İkincisi ancak baş 
kalarınm gösterdiğini görür. Üçüncüsü ne k'lfldisi birşey 
görebilir, ne de başkasının gösterdiği'!li. Birinetleri nadlrdir. 
tkincileri orta seviye:i insanlardır. Üçüncüleri ise hiçbir Işe 
yararnıyan adamlardır. 

Sizi birinci grub:ı sokuyorum. Öyle gülrneyin, düşihün. 
siZ9 rast gelişim bir tesadüf değil bir kader icabidır. A:kılı 
adamlann ne kadar nadır olduğunu bilirim.) 

Bu sırada odaPanna yaşlı bir kadın girmişti. Ma.kyavel 
gözlüğünün üstünden bakıp (Madam Alvigia siz misi!liz ?1 sa
nryordurn Iki şeytan sizin leşinizi çdktan cehen.."lellle sürü.'lde.. 
�tir. İhtiYar kadın, yarı kör htıel«\r gözlerini ufaltara.k, 
(Mösyö Makyavel) demdşti (hayatta size bir daha rast ır'3 
leeeğimi mnmamışbm) Makyave1 şarap ismar'adı. Konu.s.. 
malardan anlasılıvordu ki bu kadın F"oransa'da bir umumi 
hane sahibi idi. Sonra Vened.ikde meya.."lcili.ğa başlamıştı. 
Şimdi ise Lenım'ın evdni idare �yordu. 

Makyave1 müsterek tanıdıklan sordu. Bu arada. söz 
15 yaşmda mavi göz.�ü Atala."lta ya intikal etmiştL Bu kız 
birgün (bu yaptığımız bir günahmış ha?) diyordu (papsır 
Jar ne derse desi.nı, zavallı erkeklere biraz sevinç bahşedebiL 
menin günah olacağına hiçbir zaman tnanamıyacağım. 

Madam Riçiya'dan da bahis açıldı. Onun kocası, k.a.r'.sı.. 
nın ihsnetim. duyduğu zaman : c Evde blr kadın:. demişti, 
«Ocakta ateş gibidir, komşulara istediğin kadar verebiUr
sin, geride 'kalan da ss.na yeter.» Sonra Madam Mannigliya 
t1an konuşuldu. Bu kadın işıklannın ricasını kabul ettili 
her defasında Meryem'in resmiıni bir örtüyle örter: cGöıı:ne-
siıb derdi. 

-
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Leonarda, Makıya'vel'in bu kOD".lşmaıan.'"Idan duyduğu Zl!!l'l 
ki ha.yretle takip etti. 

Makyavel, ka.dlına. çatmaığa devam etti : cBugün:. dedi, 
Güzel kad!ıınlara aırtLlt kıskanç kocalar elinde değil. Hele 
sen1a:ıı gibi bir de miyancılan olursa. şlı.hane yaşıyabilirler. 
En mağr..ır ltadullar, parayla elde edilebi:ir. Bütün İtalyada 
pederasti ve fUhuş hüküm sürüyor. Bugün bir n��u ka
dın, bir fahişeden ancak taşıdığı san bağla ay:.rabilınz. (Bu 
safran sansı bir baş bağı idi ki bütün fahişeleıin taşıması 
mecburi) kadın cböyle demeyin» dedi. eBugünkü zaman es.. 
k:iye göre nedir ? Daha düne kadar İtalya'da kimse Fransız 
hast&:ığı..nı (frengi) bilmiyordı.ı. Ve herkes kaygusuz yaşı. 
yordu. Hele şu san bant ! Madam Lena gibi bir kadından 
bile bunu tasunası isteniyor.:. 

- Nedeİı. tasımasm 
- Siz � bahsediyorso.ınuz. O muhterem kadın, her 

sokak delikaniısı ile yııtan bir fahişe depldir. Biliyor mus'.!
nuz ki onun yatak örtüsü Papanm elbisesinden daha kıy
metlidir. Hele bi:gisi. Bolanya üneversitesi hocalarını cebin. 
den çıkanr. H�le omın Petrarka, Lavra, semavi a.şkın son. 
suzluğu hakkında konuşınasmı bir dinleseniz ! » 

Makyavel celbette:. d-3di. eAşkın sons'.lZluğunu onun ka. 
dar Jdm bilsin :. 

- Gülmeyin mösyö. Geçenierde bir gün, bir deli..km)h. · 

ya ahlıiklı olmasım telldn eden yazdığı bir mektubu pkudu
� zaman, ağlamağa başladı. Allah 5<3lamet versin, o bir ye.. 
ni Çiçeron'dur. Bunun için değil midir ki kibar beyler Ona. 
başka kadınlara bir gece için ödedikleıini! platonik aşk liak.. 
Innıda bir konuşması için öderler.:. · 

Alvigia, kendi kayatını da anlattı. O da bir zamaınlar 
güzeldi. Hayranlan vardı. Bütün kaprisleri tatmin edi�miş
ti. Hele yaptığı çılgınlıklar bir gün kilisenin hazine odasın. 
da .PadUa kardfnalfnin şapkasını almış, kö!esine giydimİiş. 
ti. Ama seneler geçtikçe güzelliği ve hayra.nlan azalmıstı. 
Ve çamaşırcılık yapma� başlamıştı. o kadar fak:lrleşmİşti 
ki dl!�A'e mecbur olmuştu. 

Vaky&Yel, bu konUfDl&lann da bJr taydası oldutunu Le.. 
onardoya aniatmata çalıştı. cçünkU:. dedi, ebiaat tabiat bu 
çok c•teltltlf ı.. öi:Ntf10r. Aıilto b-*ıi'Mtl IÖfleDan � 
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Ja\yeyi biliyor musunuz? Bir gün talebesi İskender'in huzu
runda, bir kadının kaprislerine dayanamıyarak dört ayağı ü.. 
zerine eğfmiş ve çınlçıplak kadını sırtında taşı..ımştı. Koca 
Al'!isto böyle yaparsa, biz fakir güna.hkarlar ;ne yapalım ?» 

Leonardo uykuya uzanmıştı. Makyavel bir şeyler ysz:I· 
yordu : 

«Brütüs d<3li rolünü oynıyarak en akıllı :iıısanlardan faı
la şöhret kazanmıştır. Onun hayatını tetk.ik ettiğim zaman, 
şu neticeye vanyonnn ki role girmesi., şüphe uyandırmadan, 
zalim bir d.iktatörü devirmek içindi. Bir nümune zalimleri 
öldürec�k herkes için miısa1 olabilir. 

Açıkça isyan etmek, tabii asilee bir harekettir. Fakat btL 
na kuvvet yetmezse gizli hareket etmeli, hükümdarın t.�vec
cühünü kazamnalı ve bu maksatla hiçbir şeyden çekinme.. 
melidir. Hatta. onun günahlail1Il8 iştirak etmeli; her taşkın. 
lığl beraber yapmaı:dır. Çünkü böyle yaklaşma, evveıa Asi. 
nin hayatını lrurtanr, sonra münasip bir fırsatta, zallmi öl
dürme imkaru veri:r. Onun için Brütüs gibi dahi rolünü oy
ııo.malı, inandığı şeyin aksi!ıi övmeli, böylece bir zalimi aVU
im'ak felS...'Itete sürü.lt:.emeli ve va�ı kurtarmalı.ı. 

Ertesi gün yola çıkacaklardı, fakat; Makyavel'in oda � 
l'aS".dll ödeyecek p8il"8Sı yoktu. Leonudo ona para vermeyi 
teklif etti, Leanardo cdostmn:. dedi ;  -cami tahkir etme. 
yin. Hatırlayımz ki, yıdızların nasıl müsait' bir va.ziyeti bi
zim gibi 1kd. adamı bir araya getirdi. 

TalihJını bu tattunu niçin e!deıı Jmçıralım"' _Hissetmiyoır 
musunw: ki beiı size bir hizmet yap�ş değiliDı . .  Siz b&!D 
yaptı.mz.:. 

Leonardo'nun sesinde o kadar tatlılık vardı ldı, Makya. 
ve1 onun verdi� otuz düka altınını kabul etti böylece yola 
koyu1dular. 

Bir küçük köyden geçiyorlan:h. Papaslar, ra.hipler, lrut.. 
sal eşya satıyorlardı. Makyavel meydanda toplanmış kalaba
lığa : Bu papasla.n kan�arınız.a yaklaştırmayın dedi, :çiinldl 
yaj? kolay alev abr, kutsal pederler, gü.ze, kadınlar tara.. 
fmdQ.n peder diye hitap . edilmelee yetinmezler, anlardan ço. 
cuk . ya:pmağa dı;ı kallqırlar.:. 

�ar;ııra Roll)a kitisesine · söz' intikal etti.- . cttaıyayı ıfuıhv� 
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den budur:. dedi. Bu haseratm elmden kuvveti alacak veya 
on·.·an reziliikten vazgeçfrec�k birisi çıksa, ömrümü ona va 
rirdim.» 

Makyavel sözlerine devam ediyordu : «İnsanların bilfiil 
yaptıklartyle yapmalan gereken şey arasında muazzam 
fark vardır. Çünkü bütün insanlar, doğuştan kötüdür. An
cak m'IDfaat veya korku onlan faz!:ete zorlayabilir. On"Jll 
için felaketten �orunmak isteyen bir hükümdar, faziletli gö_ 
rünmeli, fakat icabına göre vicdan azabı çekmeden fazilet
sizlik yapabilmelidir. Çünkü, iyi görünen şeylerin çoğu, bir 
hükümdann kudretine zarar verir. Fa.na şeyler ise kudreti. 
ni arttınr.:. 

Leonardo «itnsaf:. dedi, «böyle düşünülürse her şey caiz. 
dir. Tecviz edilerniyecek bir fenalık ve bayağılık yoktur. 

- Makyavel, ceveb dedi «her şey caizdir. Hükmetmek 
isteyen ve btma kadir olan adam için her şey caizdir. Vak:ıa 
tmparator .Antonyus ve Markerel inülayim davranabiami� 
lerdi ama, onlardan evvel yeter mrecede kaın d6külmüştü. 
Düşün k!i Roma'nın kuruluşunrJa bile, aynı 'lrurd-:.ı e:rnen kar. 
deşlerden biri di�rini öldürmüştü. Ama tek kişinin hüküm
dBrhğı için zarur1 olan bu kardeş katli vAık:i. olmasaydı, bl'r 
Roma doğabilecek miydi? İki kardeşin kavgasiyle Roma. 
mahvolmıyacak mıydı? 

Terazinin bir ketesine kardeş katl1ni, öteki kefesine :ııo. 
n:ıa'rım bütün faziletlerini 'V'e hik:metlsrnu k.oysak, acaba 
h8llıgisi ağır basar? 

tnsanıar ancak kücük ve orta ciılaqelteıin kinin�. taşır. 
lar. Büyük cinayetler, intikam alacak kuvveti bırakmaz. O
mm için bir hükümdar, tebeasma karşı yalnız büyük cins. 
yet:en iş�li, küçük orta cinayetterden kaçmmalut.r. HaL 
buki insa.nlar en tehlikeli yolu, iyi ile kötü arasındaki orta 
yolu seçerler; ne tam iyi ve ne tam fena olmağa cesaret e
derler. Bir cinayet, bir ruh büyüklüğü istediği zaman, on. 
dan çekini:r::er, gündelik bayağılıklan tercih ederler.� 

LOOna.rdO'rnm şüpheli bakışlan üzerine, ctam hakıikat, 
da'ınıa yalan gibi görünür:. dedi. 

Leonardo, Bezare Borjianın hizmetine . girmişti. Bir gün 
Bezare'ye dalkavuk · Şairlerin kasideleri geiii.riı.cH. Fakat h\L 
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kümdar, kendi aleyhindeki yazılan görmek istiyordu. O gün 
lerde Romada bir şair zindana atmıştı. Yazdığı şiirde, Se
zare için ckatır:., •Papayla bir fahişenin piçb, cTürk�. 
csUnnetlh, czanb, «kardeş katilb, cAllahsız, diyordu. 
Şair : cAllahını diyordu:. daha ne bekliyorsunı? Görmüyor 
musun ki o senin kiliseni bir katır ahın ve bir orospu odası 
halme getirdi. Katip, hükümdara «bU rezile ne yapmamızı 
emred�?:. dedi. 

«Nazik olmayı ben şair1ere öğretirim:. dedi hükümdar. 
Bu tabirden maksat, elini kesrnek veya �1 demirle dilini 
dağlamak.tı. 

L'30nardo, arazinin askeri haritaları;nı da yapmıştı. Bu, 
hamtaelan ziyade bir sanat eseri idi. Deniz, koyu mavi, dağ
lar esmer, nehirler açık mavi, şehirler 'koyu kırmızı, çayır_ 
I:;or solgun yeşildi. Yollar, k'.ıleler belirtilmişti. Sanki bütün 
manzara tayyareden görülüyordu. 

Sezare haritaya bakarken, uçmadak.i saadeti hayal etti. 
cTesekkür ederim Leonardom:. dedi, cSeni mükafaıtland.ıra.. 
cağ2İn. Bizden menınun musun, aylı ğı,� kafıiı mi ?  S'mliın her 
arzunu yerine getireceğim.:. 

Leonardo sadece Ma.k:yavel için bir randevu. istemekl� 
yetindi. 

1503 yılınan martmda, Sezare Şimali İtalyada binbir re. 
zalet Ve lrumazlıkla hüküm sürdükten sonra, Romaya dön
müştü. Papa kiliseye hizmet edenlere verileli mad.alyalann· 
en büyüğü olan altm gülü ana takacaktı. VMika.nm büyük 
salonunda k:ardinaller ve büyük devletlerin elçileri top� 
mı ştı. Pırlantalarla dolu mantosu sırtında, üç katlı ta.cA· ba. 
şmda. etrafı ye:pazelenerek yetmişlik P&pa Altıncı Alek
saındır tahtına oturdu. Muhafız kıtası kumandanı Iclıcmı 
çekınişti. Tezhipli kılıcının üstünde csadaikat silahtan k:i.ıv. 
vetıiıdir:. yazılı idi. Sezare, incilerle süslü bir güvercin statüsü 
e·inıde. kont �pkası başında olduğu halde, tahta yaklaşt. 
şapkasını <;ıkardı, dtz çöktü, mukaddes pederln pabucundakl 
:mkut 58libi öptü. Bir kardinal, Papaya altın gülü uzattı. Bu 
bir kuyumculuk saheseri idi. Çiçe� ortasında altın y&1:)1 
raklar arumda etrafa gW. kokusu saçan, yatla dolu bir şişe 
vardı. 
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Papa ayağa kalktı. Heyecanı-:. bir sesle : 
« Sevgili yavnım. bu gülü arzi ve semavl jerüzaleın'le. 

rl;n ve savaşan ve muzaffer olan kilisenin sevincine bir sem. 
bol olarak sana veriyorwn. Senin faziletierin de bu gül gibi 
çiçek açsın, a.ımn.:. 

ı 

Sezare, bu mistik gülü babasmm eUııden aldı. Bu sırada 
PaPa dayaınamıyarak seremaniyi bozdu, kollarını oğluna u.. 
zattı: 

•Oğlum Sezare, Sezare» diye onu öptü ve ağlamağa 
başladı. Bu sırada borular çalın�yor Senpeter ıkilisesinin çan 
Jan çı:lıyordu. Bütün Roma kiliseleri buna iltihak ediyor_ 

du. Melek şatosundan top sesleri geliyordu. Romanyol mu_ 
hafızlan Vatikaının bahçesinde : 

«Yaşasın Sezare» diye bağınyorlardı. 

Seyirciler arasında Leonardo da va.rd:i.. 

F. "/ 



XXVI 

LEONARDO ROMA'DA 

ı.eonardo Roma;ya geldiğinde; bir· müddet Sansiprito 
Hastanesinde anatomik inceleme:erde bulu,ndu. Kendisine, 
talebesi Beltrafio yardım ediyordu. üstad, taJebesinin neşe. 
siz olduğunu görünoo, ona Vatikaru ziyaret etmeyi teklif et.. 
ti. Bu sırada İspanyollar ve Portekizliler, Amerikada keşfedi
len arazinin mülkiyeti hak.londa hakem olı:nası içiA, Papa. 
Aleksandra müracaat etmişlerdi. Mukaddes peder, bu işe 
yardım etmek üzere Leonardo'yu da çağırınıştı. Ertesi gün. 
üstaıcra talebesi Vatikana gittiler. Papalann büyüik salon".llr 
dan geçtiler. Kabul salonu olan İsa ve Meryem salanuna 
uğradıktan ısonra, Papanın çahşma odasına geçtiler. Kubtie_ 
ler ve J.mvisler arasınc::fu.!ki aralıklar Pinturicvu'nun fresk.\e_ 
r.:yle süslü idi. Bu freskler, azizierin hayatını canlandınyor
du . .  Arada bir de Hıristiyanlıktan evve�ki esrar resmedilmiş_ 
ti. Mesela. Jüpiter'in oğlu Güneş Tmı:nsı Osiris gökten ini
yor. Yer Tan:ı:ıiçesa: İsis'le evleniyor. İnsanlara toprağı elkmek 
meyve ve üzüm yetiştiımey.i öğretiyor. Buna karşılık insanlar 
anu öldürüyorlar. Fakat o, mezarında diri:,iyor, beyaz blr 
öküz halinde beli.ıriyor. 

Vatikanın saraylannda da bu.na benzer bir harita göze 
çarpıyordu. İnce uzun zeytin dallan, tatlı meyi:li tepeler ara.. 
sında �gA.rdan eğüiyorlardı . .  Gökte �ı.l.Şlar, balıann aşk o. 
yunların:a sevinçlerini ifade ediyorlardı. Bu esnada blr kar
dina, bir elçiye soruyordu: MUkaddes �rin sıhhati nasıl, 
çOk yorguın mu? 

- Hayır, bugünkü ibadete riyaset etti, o kadar güzel te_ 
ganıni etti ki kendimi göklerde saruhm. 

Kardinal Mişel, hangi hastalı�an öldü ? Diye sord".l FrSıll
sız elçisi. Bir İspanyol cevap verdi : Yediği veya içtiği bir 
şeyden. 

PaPa para edinmenin çaresilll bulmuştu� Kardüıa"Jerimn 
pliı"lerini tetkik ederdi. Kend1siDe para lAzım oldulu r.aman 
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zengin bir :kardtnali öldürtür ve kendisiındı varis ilan ederdi. o_ 
;rıun için kareünaller kesilecek domrJZiardı. Maiyeti!ııden bi
riiL:n not defterinde sık sık şu cümleye rasUanıyord!ı : cO, 
kaseden içmişt:iı:. 

Papa Aleksandr gençken güzeldi. Bir kadına baktı mı, 
onda ihtiras uyandınrdı. Sanki gözleri bir .m:ık;n.atıs gibi, ka. 
dınlan çe�rdi. 

Yüz hatları . şişmaınlıktan biraz sa.rkmışsa da ha�a haş.. 
metliı idi. Teni esmerdi, kafası saçsızdı. Burnu karta! burnu 
idi Küçük, çok hareketli gözleri ve şehvet ifade eden kaın 
duk:lan vardı. Mod-9m bir adamın bütün kibarlı:k.lan:.-'1'31 
sahipti. Tal:ii b1r cazibesi de vardı. O bir şey söf:ediği m.. 
man, böyle olmz.sı icap ettiği intibaını uyandırırclı. Bir sefir 
yazıyor : 

Papa yetmiş yaşındadır, fakat her gün gençleşiyor. En 
büyük sıkıntısını iki günde unutabillr. 

Borjia, nesebini Afrikadan gelmiş ErneViiere götürür. Ve 
gerçekten de kalın dudak, ateşli bakış ve esmer ten, Afrika 
ka.nıııa delN..et edeırdi. 

Papa, pencere kenannda oturmuş, ihtd.rasla sevdiği m\L 
cevherlerine ba.kıyordu. Uzun ve güzel parmaklariyi-e bun.. 
lardan birine dekunuyor ve dudaklannı şehvetle ileriye çı_ 
b.rıyordu. Mücevherler içinelle büyük bir KrioprasiYi pek 
severdi. Bu bir zümrütten daha Jooyu, esrarlı bjr erguvan pa. 
rı1tı verirdi. tncilerinıi getirttiği zaman, sevgili kızi Lükres.. 
yayı hatırlardı. Ge!enler arasında damadının elçisini yanına 
çağırarak Bertrando dedi, Lükresya'ya vereceğim hediyeyi u_ 
nutma. Amcasından eli boş dönemezsi�l. O k-mdisine amca 
dercU:. Çünkü resmi vesikalardaı, kend!i lk:ızı olarak değil, 
yeğeni: olarak kayıtlı idi. Papa.nın meşru çocuğu olamazdı� 

Papa, mücevher kutusunu kanştırdı ve kıyınet biçUemL 
yecek değerde fındlk: büyük�üğünde penbe bir Hindistan in. 
cisi çıkararak ışığa karşı tuttu. Hayalinde, bunreı Lük. 
resya'nın açık dekol� mat göğsünde ne güzel diıracağuu diL 
şündü. Elçiye dönerek : Konta söyle, Meryem'e dua etsin, b5z 
Meryem'in h1mmeti ile sıhhatteyiz, kendisine Apostolik tak.. 
disimizl yolluyonız. 
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VATİKANDA BİR REZ4LET SAHNES1 

Sezare, Vatikan salonlannda Papa ve kardinaller şerefi. 
ne büyük bir ziyafet veriyoııdu. Bu ziyafete Romaının en 
ınuteber fahişelerinden eliisi davetli idi. Leonarda � ora. 
daydı. Yemekten sonra kapılar, pencereler kapandı, gümüş 
şamdanlar masad.aın kaldinlarak yer�ere dizildL MU.!ka.ddes 
peder ve kardinaller, çınlçıplak yerlerde sürünıen k..!.zlara 
kızarmış E�stano_er atıyorlar ve kızlar bunlan yerlerden der. 
liyorlardı. Bunu yaparken gülüyorlar, kabıkaba atıyorlar, top 
lanıyorlar, dağıl:ı.yor:ar ve Paparu.n ayaklan uctmda es�er, 
beyaz, gül tenli fahişeler, bir ağ teşkil ediyorlardı. Yetmiş 
yaş:ıındaki Papa. bir çocUk gibi eğ;eniYordu. 

Avuç avuçı kestane atıyor ; kızlan alkışlıyor, onlara: Kuş 
lanm diye hitap ediyordu. Ama birdenbire Paparun yüzü 
kızardı. İçinde bir hatıra doğmuştu. Çünıkü 1501 senesinL.'"l 
kutsal bir geces"nde, keilldi öz kızı LUkresya ile d� bu kestane 
oyununu oynarnıştı. 

Ziyafetten sonra misa.firler, Paparun hususi dairesine İsa 
ve Meryem sa·onlarına ç�kildUer. Orada muhafız alayından 
seçilmiş e.n kuvvetli neferk..""rtn fahişelerle sevişmesia'i sey
rettiler. 

O �er:�. iki şey tes'it ed;'}iyordu. Dünya küresinhı ıtaksL 
mi ve başlamış o:an matbaacı4ğa Papa tara.f:ıncbiın sansür 
vaz'ı. 

Leoriardo oradaydı ve her şeyi görmüştü. Eve dönünce 
defter:ne su .rıotl.Rrı yazdı : 

«$enek doğru ·söylüyor. Her insanda bir Tann ve bir 
hayvcın: gizlidir. Daha aşağıda şunlan ilave ediyor : 

«Adi ruhlu ve rezil ilitiraslı insan'ar, güzel bir vücuda. 
layılk: değıllercijr. Çünkü bu Vücut, yüksek �ka.Iı ve büyük 
görüş Jr..abliyetli insanıara yaraşır. Öyle Adi insanlara gıda. 
yı alıp �ıkarmak için iki delikli bir çuvat olmnık ka.fiydi. 
Çünkü bunlar sadece bela çukur:arını daldunnağa layıktı. 
Bunlar bi9im ve ses baAorrundan insanlam benzerlerse de 
başka hUP..l5lard.a hayvandan daha aşağıdır'l.ar.» 



:xxvıiJ 

MONALİZA -.- JOKON'I' 

Leonardo «Resime Dair» başlıklı notlarmcla, şöyle YıL 
:zar : 

�Reş.!m yapmak tç�n hususi bir atelyen olrnalı�r: Uzun 
dört köşe:i biır salon, yirmi atşın uzunluğunda, on arşm ge.. 
nişl.iığinde duvarlar, siyah önünde bir dam çıkıntıc.;ı ve g{L 
n�e karş:; keten bir perde. Bu perde ihtiyaca �öre a�lıp ka. 
panabilmeli. Perdesiz olarak y[ilntz alaca kara�lıkta veya 
bli!tttlu ve s!sli havada resim yap. Bu ışık mükeriL'Illel bir ı. 

' Şikbr. 

. Leonard� ev sahibi Martelli'.ni,n evinde işt� böyle bir 
atölye yaptırmıştı. 

1505 yılınıp. ilkbahar sOillu idi. Sisli bir gündü. Güneş 
::.slak bulut örtti.�erinden geçiyord1ı. Gölgeler �nıa-rindi ve du.. 
nı3n gibi uçuşuyordu. Leonard'o bu ışığı çok severdi, cüİıkü 
0Il8i: göre bu ışık, kadın yüzüne müst�sna b�r güzellik ve_ 
rirdi. 

Gelmiyecek mi diye düşündü. Düşündüğü kadın kendisi 
için mutad oııht.ıyan bir sebatla, büyük bir gayretle üç sene
dili portresini yaptı!;'l kadındı. 

Atelyeyi hazırlamıştı. Talebesi Beltrafiyo cnu yan göz.. 
ile tetkiJk: ediyordq. Daima sakin ola:r:ı hocasmm F::.,bırsız .. 
Iıkla bJ.r şey bekleyişini hayretle temaşa ediyordu. Leo
nardo fırçası:iıı, .boyalarını hazırlamıştı. Portreyd, açmıştı. 
Odanın ortasında, o kadını eğlendirmek için kurduğu fıs_ 
ld.yeyi açtı. Düşen sular cam kü�lere carpıynr, garin hafif 
bir müzik yara;tıyordu. Fıskiyenin etrafında Leonardo ken. 
di eliyle kad::nm çok sevdiği iris çiçeklerini d'kınrişti. Halı
nın üstünde bir beyaz Asya kedisi UY'.tyordu. Onu d� kadı.n 
için satın alıruştı. Kedinin bir !!.özü touı:or.ı: ::ansı. bi!r J!'ÖZÜ 
de safir mavisi idi; Ta.lebesil Salmo, notalan açmış viyo_ 
Iasııno. akort ediyordu. Son:r.a Leo.nardo'nun. Milı:ınodan 
beraber getirdiği i&inci · bir mii1:miyen geldi. O da Leonar. 
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damıri icadı olan ve bir at kafasına bemilyen, g(lmüş ,lav
tayı ·ça!ıyordu. 

Kadmı eğl�ndinnek iıQ:in Leonardo en iyi şark:ıcılan, 
hikAyecileri ve şair1�ri davet ederdi. Kadının yüzünde, bu 
seslerin uyandırdığı çizgileri takip ederdi. Falmt son zaman 
larda bu tbplaıntılara pek lüzwn kanı.amı.ştı. Çün'kü ka.. 
dmın bunlarsız da sıkılmadığım görmüştü. Yalnız müzik 
devam ediyordu. 

du. 
Herşey hazırla.nmıştı. Fakat kadın, hAla görünmüyor_ 

GelDliyecek mi diye düşündü Leonardo, bugUn ışık 
ve gölge tam bu işe "3lverişli, acaba birisilyle çağırtsam mı ?  
Fakat beklediğimi b;Jiyor. Herhalde gelecektir. Talebeleri 
Ostaıdlannın SS:bırsızlığlrun gittikçe arttığıına. görüyorlard.ı. 
Birdenbire pLD.Qnn sulan yan tarafa eğildi, cam küreler 
ı;es v�ııdi ve su damlalan altında İris yapraklan titreşiyor
du. 

üstadın yüzünde, kad.m!:.n geldiğiı belli oluyordu. Odaya 
önce bir rabibe Kamila girdi. O her defasında beraber 
ge�.rdi. Odanın bir köşesine oturur; ineili açar, onu okur_ 
du. Varlığından kimse haoordar olmazdı. KQiluştuğmıu 
da duyan yoktu. Arlkadan beklenen kadıını içeri girmişti. 
Otuz yaşlannda basit, koyu elbiseli, alnının ortasına kadar 
varan şeffaf lkoy.u bir örtü örtülüyordu. Bu MomJ.i-za ,iokoo� 
ta idi. Kadını, Napolin.in kadim bir ai�esindendi. Vaktiyle 
rengin olup, Fra.nmzların yağmasından sonra faki.rleşmi.ı;; 
Mösyö Şerardini'rnıin kızı ve Floransa jokontunun ka.r;.sı 
idıL. Bu adam, önce iki defa evlenmiş, ik:i. kansı da ölmüş. 
tü. Monaliza üçüncü kansı idi. Bu tabioyu yaparkan �a. 
natkar e1li yaşındaydı. Kadı.nıı.n · k:ocas! ne fenııt. ne i+i: 
tutumlu, orta adamdı. Güzel kansım eviın miinasip bir 
ziy.neti sayardı . Ama Monalizanın güzelliğjni. Sidlva ökii� 
lerinin gü�ellii?,i k?-Jd·::ır olc;.·u,n; an•ama.zdı. Bu. kadıını cl". kP-nrii 
arzusiyJP. değil. babas1mn zoruyla almıştı. Kadının ilk Ası.� 
hamt."' öl:rı'i;�t.i; _ Kı:ı.fl,ınrı l:ıfl.�'ka AAVP.nl9r de otdıu, falmt ka.. 
dımn hic birisine ihıı;t vennooiiH de wvleni.l."di. Se.ld:n. mii 
teva7.ı ve dindıit�l. Kil' . .;;"!lljn bütün em;:rle:rılni yeı:-ltıP. �.i"ril' 
di. İyi bir pv •kadını . sacb� bi.,. ?.eVCP.Vdi. On iki yıışındaki 
6vey kızı i�jn de şefkatli bir anneydi. 
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Talebeleri bililyorlardı ki .Leanardo bu 'kadun ancak 
çalışma esnasmıd:a. görebilirdi ve hiç bir zaman yalnız kaL 
mazlardı. Ama talebesi Geovamıi hissederdi ki sanatiltArla 
kadının arasında, onlan di�r insa."'llardan ayıran esrarlı 
bir bağ' vardı. Ve bu S'll' başkalanann aşk dedikleri şey de.. 
�Idi. 

Leonardo'dan i.şiıtmişti ki sanatkarlar yaptıkf.an poı-t.no_ 
lerden kendilerine benzeyen bir yüz yaraıtm.ağ'a meylederler. 
QUnkü Leonardo'ya göre insanıo vücudunu ruhu fomıe 
edlerdi. Giava.nni dikkat ediyordu ki yalıruz portre değil, 
bizzat Monaliza da zamanla Leomı.Tdo'ya benzmİıeğe baş.. 
lamıştı. Bu benrıeyiş yüz hatlarından ziyade, gö:zf.ıerde ve 
gültımsemede idi. 

Giovanni hayretıe hatırlıyordu Id ay.m tebessüm İsa'
DJ.n yaralarma elini dokunduran Tomas'ın yüzünde de var
dı. ÇUnkü verroçyo'.nu.ıı bu tablosuna genç Leo,narcto mo
del durmuştu. 

Ustadı.."'l ilk eserlerinden birisi olan Havvanın portre.. 
sfnden sonra, Melek portro...sinde de bu tebe..o;;süın görillürdü. 
Saııki · Leonardo her yerde kendi güzelliğ'Lnin tam bir 
iniı®;ım aramış ve onu Dihayet Mon.alizanın yüzünde buL 
muştu. 

Bazan GiOvamıi ikisinin yüzündeki bu gülmeye bakar
ken Meta korkar ve bir mucize karşısında olduğunu sa. 
mrdı. Hakikat bJr hayal ve hayal bir hakikat gibi göriL 
nüııdü. Sanki Monaliza canlı bir � değil ve Mösyö 
Jökont'wı karısı değil de Leonaroo'nwı çağırdığı bir hayalet 
bir büyü ve Leonardo'nun !kadın d''..lblürü idi. 

Monaliza, kucağına sıçrayaın kediyi okşadı. Leonardo 
Işe başladı. Bazan fırçayı bırakır, dikkatle onun yüzüne ba.. 
kardı. Bu yüzdeki en küçük gölge, en hafif $ğişiklik oınwı 
gözünden kaçmazdı. 

- Madam, dedi Leonardo, bugün o kadar sakin değ'iL 
ıriniz. Monaliza sakin bakışını Leo!!ardoya yönalterek : 

- Evet, dedi biraz yorgunum. övey kızım hasta, bütün 
gece uYUmadım. 

- Bugün çalışmayı bırakalım mı? 



� .Hayır• böYle. mr li1De ·yUJ;k. � iniı? şu ns.nn 
gölple�, şu �p güneş ışığma . bakın, tam . benim güıİıüm. 
Beni �ec;liğiniz.t biJ.iyQ.rduııt. Erklım ge]Bceıktim ama, Ma.. 
dam Şofonizba : 

- Kim? Dedi Leori8rdo. Anladim.. Sesi pazar karısına, 
kolrusu bir bakkal dükfkA:m;na benzer. 

Kadın gülüyordu : 

Madam Sofonizba ban:aı dün akşam Madam .Anjelika 
nın verdiği zi.yafeti, kadı.iıılann kiyafetlerini; kimin kime 
kur yaptığını anıatmağa geldi. 

- Anlaşıldı. Sizin keyfinizi kaçıran, k.ızınızın b:a.sd:.alığı 
değil ; bu d�odu, Madam farkında mısınız ki, herhani 
manıasız gündelik b:lır dedikOdu bile bazari ruhlarımızı ka. 
ra:ııtır ve ağır bir ıstıraptan fazla keyfimıizi. ka·çırabilir. 

- Kadıiil başını eğdi. Zaten ikisi kelimesiz a."llaşıyor. 
lardı. Res:iıı:r� devam etrneğe ça�ıştı. 

Mtinaliza üstada : «Bana bir şey anlatın» dedi. 
- Ne? 

- Kadın bir an dllşündükten sonra: «Venüsü:n alemin. 
den bir şey» dedi. 

- Leonardo oınun bllhassa sevdiği hikayeleri, S'3Yahat 
hatıralannı, ıtabliat müşahedelerini, resim plan:arını bilir
diL Ve her defasmda, hafif bir müzik refakatinde, bir çocuk 
basitliğiyle bunlardan birisim anlatırdı. 

L-:ıonardonun bir işareti üzerine «Venüs ale.mi» hikaye'
sine refaikat etmek üzere sazlar ça:ınmağa başladı. 

-«Siıcilya sahillerinde otura.n gemiciler, hikAye ederJer 
k.iı dS'.ll.İ2lde ölmesi mukadder olanlar, en ş.idklet:i fırtınada 
aşk ilahesinin biri olan Kıbnsı görebilirleımiş. Adanm gü_ 
zelliğjne meftun o:an intice gemiciler kayalıklarda denize dö
k.ülınüşlerdir. Nice batmış gemilerin bakiyeleri hAla or� 
larda görülür. Btmim- o kadar çoktur ki', sanki malışer oL 
muş ve bataın gemıiler ortaya çıkmıştır. La:ıd."l adanın üs
tünde ebediyen mavi bir gq!t parıldar ve güneş çiçıekli tepe_ 
leri ayd:Lnılatır. Hava o kadar sakili ki baca.lardan çıkan 
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dl�Mlar dimdik ha\"8ya yükselir. Denizde ölecek olanlar 
bu Yaloın ve sakin denizi görürler. RüzgA.r a:nJam çiÇek: ko.. 
kuları getirir. Fırtına ne ka.dB.r şiddetli ise, .Kıbrıstaki siL 
lt'Cm da o kadar derindir. 

Hika.ye bitince, Leonaniö sustu. Çalgılar da Bustular. 
Böy.Iece bütün seslerden daha şahane olan bir süktin, mü. 
zild.en SOilıraki sükfm peyda. oldu. Monaliza, müziğin ni!lllİ.. 
siyle ve sükfınla hakiki hayattan uzaklaşmış vuzuh dolu, 
�le sakin sulaır gibi. esrarıı. şeffaf fakat hiçbir bakışın 
derinlerine inemediği bir gülümseme ile Leonarda'nun yüziL 
ne baikıyordu. 

Gio�'ye öyle geliyordu ki Leonardo ile Monru.iza 
karşı' karşıya konmuş ve birbiriilde say-...sız :inikaslar yapan 
.iki ayna idiler. 



XXIX 

Vç BVYVKLER 

LEONARDO VE MİKELANJ, RAFAEL 

Leonarda Floransad:aı dolaşırken, belediye binasllllD ö.. 
Dtine ge"d.iği zaman, Mikelanjm Davud heykelinbı önOnd.e 
durdu. Bu beyaz mennerden dev heykel Meta nöbet tutu. 
yor gibiydi ve ince uzun siyah kulenin taşla.n önünde OO.ritı 
bir kontras yapıyordu. Çıplak genç vücuıt zayıfçadır. Sat 
kolu aşağı indirilımiş veterler mütebariz, yuka.n kalkan sol 
kol, taşı tutuyor, kaşlar çatık, ba.kış nişan alır g;l.bi uza.P 
yönelmiş, bas:ık a�nına saç buldeleri bir taç halinde halka. 
lalllnış. 

Mlkelanj':,n bu heykelini Şavanarola'mn yakıldığı yerde 
seyrediyordu. Leonarda, rakibinin bu eserini kendi nıhiy_ 
le aynı seviyede, fakat zıt istikaınette görüyordu. Nasıl ki 
fş ve görüş ve sükOımm ihtirası ve ihtirasın fırtınası zı:t oL 
dukları gibi. Bu yabancı kudret, onu çekiyordu ve onda te. 
cessüs uya:ndıriyordu. Floransada Sa.ntam:a.ria kUisminin 
�aat yerinde büyÜk biı- menneır blOk vardı ki heyk.el:traş. 
lann çoğu bunu kullanılmaz buluyorlardı. 

Leonarda Romadan gelince, bu menner blok ona teklif 
edibişti. Fakat .o, mutad yavaşlığiy1e tereddütler iç.indey_ 
ken, kendisinden yinni üç yaş genç bir sanatkar Mikelanj, 
bu işi üzerine aldı. Gece gündüz çalışarak yiıımi bes ayda 
bu dev eseri meyda:na getirdi. Leonarda Sforr..a heyıkeli icin 
on altı sene harcamıştı. Davud gibi bir eser için kimbilir ne 
Jaıldar zamana ihtiyaç o�acaktı. 

Floransalılar Mikelanjı heylreJıtraşlı�. Leonardanun 
rakibi olarak ilm etmiş�erdi. Mikelanj bu rekabeti tereddüL 
süz (kabul etmişti. Fakat belediye ·salonunda bir harp tab
losu yapmağa başlayınca, resim saınatıncta da Leonardoyla 
,arışa ginniş o:uyordu. Halbuki ş:mdiye kaıda.r eline . fırc;a 
almmnıştı. Mikelanj, rakibinde mülA.yemet ve iyi .niyet gör 



-- 11)7 -

düğü nispetıe ıkindarlığı ileri götürüyordu. Leonarcıonı� sü.. 
·kônetlni bir hakaret gibi kabul ediyordu. Marazi bir itiyat.. 
la Leona.rdo aleyhinıdeki her dedikoduyu din:.iyor, daima 
bir kavga vesiJ.esi anyordu. 

Davut heykeli tamaıııJ.a.n:nca, şehrin Ueri gelenleri, meş 
hur heyke:traşları çağırarak heykeliaı nereye dikilmesi 18... 
zımgel�ğiı!ıi sordular. Leonardo, heyke::in Piyassa Della 
Şign.orina'ya dikilmesini tavsiye etti. Mikelanj bunu işiıtince, 
[.eonardo-nun hasset dolayısıi.yle eserini ıkaraı_"llı:k bir köşeye 
yerleştirmek istediğini iLddia etti. 

B.ir gün, bir sanatkar toplantısında ; heykeltraşlık mı, 
ıesim mi daha üstündür konusu açılmıştı. Leonardo, be. 
ıU.m kaınaatimce dedi, bir sanaıt eseri teknik bir el işinden 
ne kadar uzaklaşırsa, � kadar iyidir. Sonra ii.lave etti : Re.. 
siJD, daha ziyade ruh kuvveti, heykeltraşck ise beden kuv_ 
veti ister. 

Leonardanun kısmen alay için söyeldiği bu sözleri, ML 
lmlanja yetiştirdiler. O bunu kendi üstüne a:mıştı. Zehirli 
biT istihza ile şunlan söyledi :  Bir m�yhane hi2metçisinlıı piç 
çocuğu, a.vare ve dermansızlık rolü oynrı..ıyor. Ben ise eski 
bir ailenin çocuğu o:arak işimden utanmıyorum. Ve bir ba. 
sit ırgat gibi, terden ve kird� ürkmüyorum. Sanatıann 
derecesine gelinCe, bütün sanatlar müsavi kıyınettedir. Çün 
Idi hepsi aynı kayına,ktan gelir ve aynı h'9d'efe ,gider. Ama 
bu adam resmi, heykalden üstün tutuyorsa ve ·:mıayışı bu 
seviyedeyse, bir çamaşırcı kadından üstüın değil d;�rnek. 

Mike :anj, Leonardoyu geçmek için, belediye salonU!L 
daki resminc\'3 hwnmalı bir tarzda çalışıyordu. Bu resimde 
o, Leonardonun aksine olarak, harbi manasız bir ldtal ve 
Be:meriliklerin en hayvanisi sa ynuyor, bilA.kis harbi bi.r biL 
yük eser, ebedi !bir vazifenin ifası ve vatan hizr:netirn.de bir ;kah 
ramanlrk: te:akk:i e<Ü;YOrdu. 

İki dahi arasındaki bu yanşrnayı, Floransalılar bir p.L 
yes seyreder gibi tecessüs1e takip ediyorlaııdı ki l\,[ike!aıni , 
Ploransa cumhuriyetini Mediçi:ere karşı temsil ediyor, haL 
bu.ki Leonıardo Mediçileri cumhuriyete karşı müdafaa edL 
yo:rdu. Halk da ikiye aynlmıştı. Bir gece Davuıt hey'keline 
ıaı, atılmıştı. Mikelanj bunu Leonardonun yaptırdığL"U. id. 
� ediyordu. 



Bir ·� Leonardô; atel:vesinde Jökon.t Poitı'eSinde ç$:..: 
lışıyoi'dU. s& 1\iikelarija m,tık81 etmişti. ��atd.Q Moha.UZa 
ya şöyle söyledi : Bazan Sahiyoıütn ld oıti.$11a· . başbaş'a kc;t. 
:nuşabüsek her şey halled.Cecek ve bu inecnt.uu\ne k8.v2adari 
eser kal,nuyacak. O � �ıy�t.ır ldı � oıwa düş_ 
IIl8jl1l değilim ve dünyada onu b�ninı kada.r şeven bir � 
daha yoktur� 

· 

Monaiiıa başım salladı : Hakikaten öyle mi ?  Dedi o; 
bunu, anlıy� mı? 

- Leoınardo ; anlıyacaıktır dedi. Onun gibi. bir insan, 
mutlalk.a anlama1ıdıır. Talihsizlik şurada ·ki, o ·  çok mahcuptur 
ve kend!me itimadı . azdır. Kendi Irendini tazip ediyor, kıska
myor, korkuyor. Çünkü o kendisini ta."llllllyor, Halbuki, biL 
tün -bW1ılar evhamdan iba.r:et. :şen ona her şeyi söylerdim ve 
o .teskiın edilmis .olurdu. l3e»den korkacalk nesi var? 

Geçen gün "onun, yıkanan muharip!er eskizini gördiL 
ğüm zamaın, gözlerime �nanamamış.tım. Hiç kimse onU,ın ne 
olduğunu ve daha ne·er olabileceğiınıi bilm.iYor. Ben ·biliyo_ 
rum ki o daha . şimdiden benimle aynı kıymettediir, hatta 
benden kuvvetıidir. 

Monaliza üstada bakıyor, sakin ve esrarlı gülümsüyor
du :  

- . Mösyö, diyordr.lı. İncilde Tamını..'l İlyas Peygambere 
hi.tabım hatır:ıyor müstmtl4? «Yerinden çık ve dağda Tan.. 
rının karşısında görün. Bu sırada Tann, gözünün önünden 
geçiyor ve bir kasırga, dağlan kayalan parçalıyordu. Fa�t 
Tann, rüzgann içinde de!!'ildi. Rüzgardan sonra, bir zel7.ele 
geldi, fakat Tanrı zelze::e .i�ıde de değildi. Zelzeleden son.. 
ra yangı,n geldi, faikaıt Tann ya.ngı,nda da değildi. Yangın. 
dan sonm sakin, hafif. bir ses çıkmıştı. Taınn bu sestevd'i. 
B'3lki de Mikelanj dağlan koparan rüzgAr g1bi kuvvet'idir, 
fakat içinde Tanrı.mn bulunduğu o sükCıına sahip değildir, 
O bunu b�1iyor. Ve srnden nefret ediyor. 
Çünkii siz ondan kuvvetliSıiniz. Zira, sükünı kasırgadan kuv
vıetlidir. 

Leanardo bir gün, Saıntamaria ki"isesind-e, bir delikanlı 
gördü. B1ms çocuk da denebilirdi. Genç, fre.skleri inceliyor 
ve çiziyorditl, önünde boyalarla kirlenmiş bir önlüğü, evde. 
dokunmuş kaba çamaşırları ·vardı. İnce .uzun ve el!astiki idi. 
i;ncecik, çok uzun, görülmemiş beyazlıkta kansız bir ganeo 
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kız gibi b0)7!lu vardı. Şeflafı beyaz, solgun yjlzü a.caip bir 
güzeWktqdi. İri Siyah gözleri gökler gibi dellhıı ve boştu. 

Leonardo, bu çocuğa başka bir kili8ecle de rastladı. De. 
likanlı Leona:ııdOyu tanıyor gibiydi. Onmıla konuşmak isti. 
yo:ı.du. Cesareti yoktu. Leo:nardo bunun farkına vannca, 
QnB yaklaştı. DelikaiUı heyecandan kızamuş yüzü �e onu 
kendiSine üstad tanıdığını ve ita:yanın en büyük sanatkarı 
telakki eıttiğinıi. ve Mikelanjın akşam yem-=:ği tablosunu ya. 
rataı:ım pabucuna bağ olarnıyacağını söyledi.. 

Leonardo, bu ge:nce daha bi�kaç defa rast!adı. Resim
lerimi gözden geçirdi. Ve onu t&ınıdıkça istikbalin büyük bir 
ressamını onda bUldu. Delikanlı hassas ve bir kaclın gibi 
tıer tesire açık kalbiyle Pinturiçiyo'yu ve Perigino'yu takl.Lt 
ediyordu. Fakat bilhassa Leonar<tonun izind.eın yürüyord"..l. 

Leonardo, onda bazı acemiliklerle beraber, kimsede gör 
medliği bir duygu tazeliği bu:uyordu. Bilha&Sa çocuğun sa_ 
oatıını ve hayatın bütün sırlarına nüfı�.z edişj.n� hayran· ollL 
yordu. Her aradığını kolayca buluverjyordu. 

Leonardo, ona tabiatı, sab::.rlı ara.şıtınnanm ve resmin 
matematik kaideleriıni anlatıt.keın. o hayretle dinliyor ve duy
duğu can sıkıntısı.nı izhara ancak saygısı mam oluyordu. 
Bir gün bu çocuk, Leonardoyu dehşete veren bir söz söyle. 
yivermişti : «BEm şunu farkettim ki, resim yapa.rken hiç di.L 
şünm�eliıdir. o zaman insan her şeye muvaffak oluyor. 
Leoo:JjFU'do bir gün ona: 

- Oğlum, sen nereUsin, baban ltim, adın ne ? Diye 
sordu. 

--- De:ikanlı : Ben Urbinodanım, babarn ressam Sanzi. 
yo'dur. Benim adım Rafael'diı. 

Leonardo, yine Monaliza'yı düşünüyordu. Onun hayatı 
hakkında bilgisi yoktu. Onun bir kocaya sahip ol�, ken. 
dıislni yaralamıyor, yalmz hayrete düşürüyord'u. Bu sıska, u. 
zun, sol yanağı beınli adam, Sici:.ya öküzleri ve koyun delisi 
gümrüklerindeın baŞik:a bir şeyle alakah değildi. Öyle aın.'-ar 
oluyordu ki Leonardo, joko'!lıtun bir hayal gibi görünen, fa. 
kat her gerçekten daha gerçek o'an, nari."l, yabancı ve uzatt 
güzelliğindeını ga.şyoluyordu. Monaliz:ı, bilgisini satan kadın. 
lardan değildi. Leonardo o.nun J.at''!lce ve yunanca bi!diğinı 
öğrenmişti. O kadar basit, o kadar sade konuşurdu !d, ç�..ı 
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onu alelade bir kadın sanırdı. Hakikatte ise idrakten daha 
derin bir şeye sahipti. Bu, sezan basiretti. Bazan bir tek 
kelimeyle Leonardo'yu kendisine ebedi bir dost, bir akraba 
gibi bağlardı. Böyle anlarda Monaliza'ya yaklaşma arzusunu 
duyardı. Fakaıt derhal bu arzuyu ezerdi. Leonardo o intiba. 
Playdı ki :kadın her şeyi biliyor, her şeye katıamyQr, kendi. 
sini üstadın eserine kurban ediyordu. Bu ikisini bağlayan 
şey, Bşk mıydı ? O zaman moda olan plAtonik aşk dedi.lro
dulan o iç çekmeler Petrark uslfibunıda aşk teker:emeleri, 
onda cmı sıkmtısı v:eya istihza uyandırırdı. İnsam:larm ço_ 
ğıı,nun aşk dedikleri şey de ona yabancıyffi. Nasıl yasak oL 
duğu için, tiksindiği iç:iın et yemiyordıysa ayna suretle ka.. 
dnardan da uzaık duruyordu. Çünkü meşru veya ga.yrl 
meşru oJsUın, bedeni t�sı, günah değil, fakaıt kaba bulur
du. Anatomiye ait notlarında diyordu ki: 

('ittleşme fasl� \e o �P yarayan uzuvlar o kadar çir
kindir ki, eğer yüzün güzelliği, inszyaklann ktivveı;i ve çift. 
leşeınlerin süsleri olmasaydı, insan nesli münkari.z o�urdu. 
işte o nefsini bu çirkinliklerdı� erkek ve dişiilin şehvet sa. 
vaşndaın, aynen kesilmiş hayvan etinden uzalt: durduğu gL 
bl, uzak dururdu. Fakat bunu yapan başkalan muaheze et_ 
mezdi. O aşkln ve açlığıın tabii zamretlerini bi.Hrdi. Fakat 
ona iştiraat e�k istemezdi. Kendi nefsi için illet kantıntL 
ınu hakim kı:ardı. Monalizay:ı. sevseydi biJ.e onun için. sev:.. 
giliBiyle esrarlı derin, bir hayranlıktan daha. üstün bir bir
leşme olabilir miydi? On,lar birlikte bir baba..ana �bi bir 
çocuk, yani ölmez tabioyu yaratıyorlardı. Buna rağmen, h.ıs 
tsederdi ki, bu şaibesi.z bir!eşmede bile fizik tem.astan daha 
büyük bir tehlike saklıydı. İkisi henüz hiç ki.msenin görme 
diği bir uçurumun Irenarında dolaşıyor!�. Bazan sırları. 
B()ylenivermiş bir kel.tms ifşa edecek olurdu. E�r kazara 
birisinden birisd, bu hududu aşsaydı, kendisine bu kadar 
yak!ı!n bulduğu bir ruhu, mekaniık kanunlar araştınr gibi 
ihtirassız bir tecessüsle araştırabilir miydi? Bazan Leonar_ 
do kadını, korkunç i�-mce:erle tedric1 bir ölüme götürdiL 
ğürı...ü hisrederdıi.. Ontuı tevazuu kars1sında sasınrdı. ümit 
ediyordu ki bir karar vemıe mecburlyetin:i bir · aynlık �e.. 
ciktJrebilirdi. Bu sebeple Floransadan aynlacağına adeta � 
viıldyordu. Ama aynlışın yakın oldu� ogünlerde aldandı(tı. 
nı anladı. 
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Kader ona ihtiyarlığın eşiğinde akraba bir ruh gön.. 
dermemiş miydi? Monalizayı ruhu etme:iydi. Ondan fera. 
gaıt mi etıneliydi? Uzaklann hatın için, yakrnı feda mi et.. 
meliydi? Hayattaki jökontu mu, yoksa ebedi Jökontu mu 
l�eliydi? Biliyordu ki, bwılann birini tercih, diğeri!li 
kaybetmek olurdu. Bu işkenceden kurtulmak istiyord"..l. Fa
kat iradesi kifaye�izdi. 

Ertesi gün MonaJ,iza, ilk defa olarak ya2nız üstadın atel 
yesine geldi. Bu son görüşmeleri ola.caktı. Gün,�şli, parlak 
bir gü..'"lıdü. Leonardo perdeleri çekti. Şimdi yalnızdılar. Tam 
bir sükU,n içinde bütüın <liıkkatiyle çaiışıy,ardu. Ayr.rlık gf.L 
münün ıyakın oldıuığıun'l.ll nnutuyor, zanı.anın dlurduğ'.ınu veh· 
medlyordu. 

Birdenbire Monaliza : Yann yola çııkıyor musunuz? De 
di. 

- Hayır, bu akşam. 

- Ben de yakında, dedi. Leonarda ona baktı, bir şey 
SÖyliyecek gibiydi. Fakat sustu. Biliyordu ki Monaliza ,an.. 
suz Flora.nsada kaJ.ıııaınak için seyahate çıkıyordil: «Koca..-rn 
dediı, Manıaliza üç ay için işleri dolayısi�e K:alabriya'ya gL 
decek. :&.Ini beraber almasım rica ettim. 

Güneş ışıklannın perde aralığından içeri girmesine ü.. 
.zülen Leona.ııdoya : · 

- Ziya:n yok dedi, perdeyi çekin, vakit daha erk'm, yor 
gun de�. 

- Hayır, ka.fktir. Dedi, Leonardo fırçayı attı. 
Tabioyu tamamlam.ıyacak mısınız? 

- Nasil, seyahatten dönünce tekrar gelmlyecek mL 
siniz? 

- Ge!eceğim ama .. üç ay onra belki ben bambaşka bir 
iınBan olacağım, beni tamyaımyaca.ksınız. Siz demiyor muy_ 
dunuz ki insanların, hel� kadınlann yüzü çok çabuk değişir. 

- Resmi tamamlamak isterdim. Fakaıt bilmiyorum ki, 
bazan öyle sanıyorum lti yaratmak istediğim şey imka:osız. 

- iınkıansız mı? İşitiyorum ki siz hiç bir eserinizi ta
rnamlamamıışsıruz. Çünkü imkansızlığı arannışsınız. 

Monaliza ayağa kallktı ve her zamanki gibi : Vakit ııeı... 
di dedi. Hoşça kalın Mösyö LeooardQ, iyi yolculu.klar. 
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Leonarda ona balttı ve yilZümre ytne son ve ürtı1tSiz .bir 
aerzeniş ve bir rica gördü. BiliYordu lci: şu. an, artık bir daha 
geri gelmiyecekti, Şimdi susmalıycb. Fakat mü,nasip sözi1 
bulmalk: için -iradesini zorladıkça, zaafını ve aralanndaki U
çunımun derinliğini hissediyordu. Monaliza her zamanki gL 
bi sakin ve berrak gülümsedi. Leonarda'nun kalbini sonsuz 
ve dayanılmaz bir acı kapladı ve onu büsbütün demıa.."16ız 
hale getirdi. Monaliza, eı:ini uzattı, ve Leonarda ilk defa. o. 
larak o eli öptü. Aynı anda Leonardo MonaJiza'nm süratle 
kendi üstüne eğilip dudaklari.yle saçiarına dokunduğunu rus 
setti. Monaliza sadece: c:AJlah sizi korusun, dedi. 

Leonarda kendisme geldiği zaman, Monaliza g�tmişti. 
Etrafında en derin ve en karanlık bir geo'3ıden daha kor� 

kunç olan bir yaz öğle valkti sükunu hUküm sürüyordu. Ya.. 
kı,n kulenin saatiı .çalıyordu. Bu ses, zamamın korkunç uçtL 
şunu, karanlık münzevi ihtiyarlığı. ve mazinin geri getirtL 
me2l�iğini ifade ediyordu. 

* 
* * 

Bir gün, bir şairle gri.ıbu, şiir üzerinde müna.ltaşa edi
yorlardı. Orada Leonardo ve Mikelanj da bulunuyorlardı. 
Leonardo, Mikelanj 'la olan ihtilMı:n.ın dostça biteceğini bala 
wnuyordu. Ruhu temiz"ik dolu rakibine o kadar güzel söz.. 
ler söyliyecekti ki Mikelanj bunu · anlıyacsktı. Sakin bir te. 
bessümle : 

- Mösyö Mikelanj dedi, büyük bir Dante biilgindir. O
nun için ihtilaflı yeri .o size benden iyi anlaıtabilir. 

Mikelanj, adının aru:dığıru duyunca, durakladı. Küçük 
san iri gözleriyle herkesi güvensiz süzdü. İltihaplı göz Im.. 
paklariyle, gözlerini kırptı fakat hasnuru.n berrak gÜlümse.. 
mesini göıi.L'>lce, mahcubiyeti öfkeye inkilap etti ve : 

- Kendin ·anlat, dedi. Sen kitap bllgi:erini yutmll!?sun. 
On senede bir heykeli tamamlıyamarmşsın, çünık.ü her şeyi 
rezaletle yanda bırakınağa mecbur kalmışsm. Mikelanj, has 
mına hakaret için daha acı kelime� anyor, fakat bulamı... 
yordu. Leonarda susuyordu. İkisi birbirine bakıŞtılar. Biri
sinin yüzünde ayınıı �ı gülümseme, ötekinde hakaret ya�
dıran bir iıStihza. 
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Leonardo, Mona.liza'yı hatırladı:. O dememiş miydi ki 
1ıaanı ona kasırgadan daha kuvvetli olan sülclinmıu hiçbir 
� aff,etmiyecektir. 

Mikelanj, daha bir şeyler söyliyecekti. Fakat bir el ha. 
reketi yaptı, 'kaba ağır adımlarla ve bir şeyler mırıldana.. 
rak başı önünde ve omws!annda ağır bir yük taşıyormuş 
gibi yürüdü gitti. 

o gün yaruna sokulan birisi, Monaliza'ınnın ölümünü ha.. 
ber verdi. leonarda'nun gözleri karardı. Neredeyse yığılacak 
tı. Fakat insanüstü bir kuvvetle kendi;ni topladı. Akşam 
1Ustü haberin tamamını aldı. Monaliza kocasiyle beraber 
Kala.briya'dan dönerken, küçük Lagoreno şehrinde bataklık 
hummasından ö:müştü. 

Akşam ev:dı�. Monaliza'nm tablosunu karşısına aldı. Şim 
di doymaz bir tecessüsle tabiatta aramış olduğu şeyin Mona.. 
liza'nın güzelliği olduğunu anlaıclı ve kainat sırrının Mona.. 
I.i:z.a.,mn sırn olduğu.."'lu kavradı. 



XXX 

LEONARDO VE ANATOMİ 

O tarihlerde Anatomi iÇin ölü açma, Papa'nın emriyle 
yasak edilmişti. O ;tarihıten 200 sene önce, Mondino isimli 
biri, Bolongn:a Üniversit-esinde ölü açmaya cesaret et
mişti. Yalnız, ruhUn ve zekanın makarn olaırak kafatasına 
el sümıemisti. L90nardo'nllıll dostu Antcmio ve talebeleri, 
anatomi içiİı ölü tedarik etmekte hiçbir zorlulman çekıinmL 
yorlardı. Bazan ce:latlardan ve mezar bekçilerinden para L 
•le ölü satın alırlar, bazan da �zarlardan kendileri Çlkarır
lardı. Leqnardo, arkadaşı �la Torree ile birlikte, bir ta:.. 
raftan ö:ü açarlar, bir tarafıtan da. vücut p81"çalanrun 1"8-
simlerini yaparlardı. 

Leonaroo ha tıralannda diyor ki :  

cBen anatorm hakkında tam bir bilgiye tılaşm.ak içtn, 
pem çok ölü açtım. Bütü.n uzuvlan teker teker inceledim. Her 
iUzvun resimlerini öyle yaptım ki bunlara bakınca o uzuv eUa. 
de imiş gibi bir fikir sahibi ,olabilirsin:. notlannın başka bL 
risinde cGüzellik hakilkat ve hakilmt giizelliktir.:. diyor� 

Yiıne aynı notlarda ilme sevgin varsa, ölüden iğrenmL 
ıYecelmin, i�ği bartaraf edi!lce artık korkmaya.caks"..n. 
Korkuyu atlattıktan sonra Anatomide ilerleme/k için vazih 
ve muayyen bir pla.nia çalışma.n l:lzımdır . . Ancak bu hus".lSta 
da perspektiv bilgisine sahip olacaksın. Nihayet sabre sa_ 
hip olmalısın. B9nim btmlara ne derece sahip olduğumu 
120 fasikülü bulan Anatomi !!lotlanmda göreceksin. Vaktim 
olsaydı bunlan daha da genişletirdiın. 

Yine aynı notlarda şöyle diyor : c İnsan ve hayvan vüC\L 
dunu ineelerneğe başlamadan önce mekanilk kanunlannı iYi
ce öğMnmelisin. Leonardo'ya göre iınsan uzuvlar.. birer ma... 
niveladır .:. 
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Leonardo, 1507 yılında, Fransı21 Kralı 1'2 nci Louis'nin 

hizm.etil!ııd.e saray ressaım olarak btı.\"..llluyordu. Muayyen bir 
maaşı yoktu. adece ikramiye alabiliyQrdu, fakat çok defa da 
unutuıuyordu. O da kendi varlığını hatırlatmaıktan çekini.. 
yordu. Çalışmalan da çok yavaşla.IITiştı. Yine para sıkıntısı 
içersindeydi. Bu yüzden büyüklerin �kleme odalannda za

man ka�bediyor ve merdiven tırmanıııak gitgide ağır gelL 
�ordu. Halbuki bu sırada Rafael, Papanı!l himayesine giı"e.. 
rek zengin oluyor. Michelange ise büyük servetler topluyor_ 
du. I.eonardo, fakir bir vatansız halindeydi. 

Papa; Onuncu Leon, Medicius ·aileaaru!l geleneklerine 
sadık o�a,rak ilim ve sanat koruyucusil olmuştu. Leo:nardb 
da bu sırada Roma'ya gelmişti. Paparun huzurunda bir gün 
Michelange bulu..?tUyordu. Papa şöyle demişti: 

«Monsieur Michelange bir hususta rnüta.Iaan.ızı a1.ma.t: 
istiyorum. Hemşehrimiz Floransalı Loonardo'ya b� işler 
velmek istiyorum. Onun hakkındaki düşüncen nedir ?» 

Michelange göz:erini yere dilaniş susuyord.u. Papanın -
bir cevap beklediğini gönnesi üzeıiıne, a�ından şu kelime.. 
ler döküldü : 

�«Mukaddes Peder, birçoklan beni Leonarda'nun düşma_ 
m sayıyorl'9J'. Bu doğru mu, yanlış mı ? Söyliyemem, ama 
bu mevzuda hakem olmak istemem.» 

Pa pa, biraz da �ğlenmek: istldiiği i(;iın : «Öyle ise dedi, 
mütaıa.anı dinlemeyi daha fazla isterim. Ç�kü sen, dostıa
nn hakkında olduğu kadar, düşmanıann hakkında da doğ_ 
ruyu SÖyliyecek necabete sahipsin. Sizin gerçekten o.na düş 
maın olduğunuza inanamam. Senin v� onun gibi iki sanatir 
fAni hislerin üstünde olduğunuzu bi.�irim. Neyi paylaşa.m::_ 
yorsunıuz? Eğer ben onun elini sıkmanı istersem red mi ed e.. 
'Ceksin?� 

Michelange'in gözleri kıvıJcımlarmııştı. Kendine hakim 
olamadı. «Hainlere el vermem dedi.» 

Papa : «Hainlere mi dedi. Bu çok ağır bi:r itham, sağ_ 
lam delillerin olmazsa böyle konuşmazsın.» 

Michelange : Delillelin yQk: dedi. Buna lüzum da yok. 
Herkesin bildiği bir şey. Barbarlan anavatana çağıran Kont 
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Morc.:':i'ya ıs sene dslkavukluk etti. ALLAH, bir adaqun ce
zasını verince Leonardo daha kötü birini:l, Cesare Borcia'
nın hizmetine girdi .• 

Papa, alay h bir gülüms'3me i:e : • U.nutuyorsun dostwıb 
dedi. Lenardo bir asker, biT devlet adamı değil, bir saı::ıat. 
ka.rdır. Sanatk.ıa.rlann tanilerden fazla hürriyete ihtiyaçlan 
yok mu? Milletler arasındBki kavgalardan Sanatkarlara ne? 
Sizler köle ile hür adam, Yah"..ldi lle Yunal!llı. arasmda tef
rik yapılınayan ve her yerinde Apollon'� h'Ulküm sürdüğü 
başka bir a.ıemıin adamlan olmalısınız. Sizin vatallllllZ ho
şunuza giden yer ol:ınalıdır.::. 

Michelange : «Mukaddes peder affediln, OOıı sade ve tah
silsiz bir adamım. Rf-sefi incelikleri bHemem. Aka a..lt, ka. 
raya kara derim . . Annesine hüriiY}t ctmiyen Vd Y J.tanını terlı:: 
edoı:ı biı' aciam bir rc:&ldir. B:!liyo!'UD.l ki L:::onr:.4·do ��end::_ 
sifilii. insan ka...·mnlarının üstünde sayar, ama ne bakla. o, 
daima mucizelerle dünyayı haY'I'ette bl'rakmak. iSt�r, fakat 
b�mu ispa.t edecek eser göstermesi gerekmez mi? Onun mU
ciz3leri nerde ? Su birinin düşüp parç::ı.lanıdıf{ı t&yyrı.re deliH 
ği mi ?  Sözlerine daha inanacak mıy!.z ? EskidE:m rezile rezil ; 
dolandmcıya dolanıdırıcı derlerdi. Bugü:a on1:ara haltL-rr:ı, 
dünya vatr-nda.ı:;ı d\yorlar.» 

n.,. "1\lf"j h ı ; k k b �. 
. ··zı . . ·ı . b 1 4-ı:-<J.pa, . .L''�.c . � _a�ge.a açı . ur �g� r�nı;p �o en. ı s a,:,�_. 

Nerd-syEe ıkı. rı:ı.ı.ı:ı.bı bır arayı:ı. getimeek ve bır nevı hor.oz do 
ğüşü tertipliyecekti, ve nihnyet içi.r·i çeke.r�k: 

«Ofluır..:> dedi «Si.mıCilye b>dar :ina:nrna.!t ir-teı:r..eoi�·imtz bi:r 
husun{et. sj7ıi 2.�{lr;yor. itiraf edel:m ki r...ıeon.ardo hakkında!d. 
hükmünüz b�ni k�der·endirdi. En nasıl mümkün olur, onr.ın 
hakbmda cok ivi şeyler iştit:ık. İlmi ve sa:natı bir W;rnfa, o, 
öyle bir kalbt} 8ahipıniş k!, yalnız insanlara de3il, bitki'lere 
lkarşı bile merhametliyrniş.::. 

MichelanP,"E! susuyor, yüzü öfke ile gerfiy.ordu. Huzul'da 
tıuıun:?n ve Leonardo'yu sevmiyeın, Pietro Benbo : c Mu� 
kaddes p<:>de"'..· dedi, Michela:nge'ın sözlerinde bir gerçek pavı 
var. Leonaroo hak1kında o kadar garip şeyleT söyleniyor ki, 
insaı!ı ne düşüıaceğini bilmiyor. O, hayvamara acır ve et ye
mez, ama ölüm makineleri icat eder. İdam mahkiimlarınm 
yWferind.ekıi so.n dehşeti �rebilmek içiın dar ağaçlamm SI!!J 
redE>r. AnatDini için hastahanelerelen değil, mezarlardan da 
ölü çalar.» 
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Papa konuşı:na.yı burada keser. Bir taraftan da anatoml 
içi,n ölü verilmemesi, hastahanelere ve mezar bekçU.erine t&. 
mim edilir. 

Leonarda, çoktandır Sixtene tapınağım ziyaret edip, 
Michelange'ın duvar resimlerini görmek isteroi. Bir sabah, 
talebesi Fra�ko ile birlikte mescide gitti. Burnsı ince, 
uzun, yüksek duvarlı bir bi!!J:a, idi. 

Tavanda ve kavisler üstünde Michelange'ın res.nıieri 
görülüyordu. Leonarda, bwıları görerek dona kc1.ldı. R�sim. 
ler bir hwnma sayıklamasını hatırlatıyordu. 1'ann Zebot 
Caos'un içine oturmuş, ışığı karanlıktan ayınyor, suları ve 
bitkiCeri ta.kdis ediyor, Ademi topı·ai-Qtan ve Havva'yı kabur 
gasından yaratıyor. Habil ile Kab:l efsa:ıJesi, 'Tt.ıf';-�. b.sanla 
Tanrı ar:;;,stnıdaki savaş tasvir ediliyordu. Leonardo, ·bu eser 
karşısında duraklıyor ve kendisini mahv.ohrLuş hi<::.�edi7ordu. 
Kendi eserleri gözünün tmüne gelmişti. Akşamyı::ms�i tab· 
losu çürüyordu. Kolos heykeli tahrip edi;miştl. B!rc.:ok �
serleri tamamc.lnı."'!J.amıştı ve artık tama...'11� . .:ıcnay;:::. v::ı?dt de 
yoktu. O, Michelan�e'dan daha büyük bir mü.k.emmeHyet pe_ 
şinde koşmuştu. B;ı a::-ıda Monaliza',nın ı::özlsrJ:rı..i hatı:rl-::-dı. O, 
demişti k.i : «Michelange'm kuvveti dağ·· an öeviren bir ka. 
ı:;ırgaya benzer, ama Leonarda Michelange'd�ın bü�n'.iktü. 
Çünıkü ; sükunet kasırgadan kuvvetliydi. Zir::ı. Tanrı kasır
gada �ğil, sü.l{ônun içindedir., 

Le.onardo Monaliza'yı haklı buldu. İleride insanlık, Le. 
onardo'nmı çizdiği yola yönelecekti. Kaos'dan ahenge, nifak 
tan birliğe, kasırgad'im sük1lna. Ama ·kimb'.fir daha kaç yıl 
btı hakiikat bil!pmiyecek ve Michelange üstün görül�kti. 
Leonaııdo fikrinin doğru olduğıma inandığı halde, icraattaki 
beceriksizliğini şimdi daha acı olarak hissedi!yordıu:. Susa
rnk mesciıtten çıktılar. Françesco, üstadının fikmiden geçsn 
leri seziyor, fakat bir şey söylerneğe cesaret etmiyordu. Fa.. 
kat yüzüne bakL"l.Ça bird�nbire ihtiyarlamış o·duğunu hi� 
ısetti. 

Yolda Leonardo, cM.Aer rakibini, Rafael'i hatırladı. Leo.. 
DBrdo Vatnm.nın üst salonlannda Rafael11n yaptığı duvar ra 
simlerini gönnüştü. O, resimlerde büyük ola" ı:.ey :rıP. ldt? 
kradBki mükemmeıtyet m1? Taklit edilmez Illeelik mi, tudr-
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lerdeki hiçlik mi, yoksa büyüklerden kölece teveccını' um. 
malk: mı ?  Mes�la P�pa II nci Jul!.us, F'ransızlann, İtalyadan 
Çllkarılmasını h::ıYal ederdi. Rafael o.nu menınm"'l etmek için 
muk.addesat düşmanı Heliodor'un melekler tarafından ko. 
valanışı sahnesine, Papanın resmini de koyar. Başka bir 
Papa, onuncu Leo, kendisini hatip sa.ydığı için, Atilla'ya 
ihtar gönıderen I. nci Leo'ya benzetir. 

Böylece Rafael resim sanatını pape;lara dalkavuk!luk 
ıa.Ieti haline getiıxti. 

Rafael, dünya nimetlerim el koymasım iyi bllird.i Me.. 
sela: Bir zenginin at ahınna resimler yapmıştı. Aynı zengL 
nin Papaya ziyafet için sofra 1evazımatı projeleri yapmıştı. 
Böylece kolaylıkla serv� topluyordu. Boigoh tepesinde ken 
disine bir köşk yapmıştı. Orada saltanat içinde yaşıyoldU. 
Ona resim ısmarlamak bir moda haline gelmişti. Çahştı!ı 
adamlan ile bir nevi resim müteahhit�iği yapıyordU. Ço.1C 
defa bir iki fırça v.ırur, gerisini adamlarına; bır:ı.kırdı. Arbk 
müke�liyet peşinde değildi. Halk tabakası hizmetine gir
mişti. Ona artık resim Tannsı denmiyordu. 

Leonarda hissediyor ki Michelange ile Rafael'in ötesinda 
istikbale giden yol yoktu. .Aym zamanda bu ik,i sa.mtcılll'!l 
k�sine �ler borç�u olduğunu biliyordu. İşık ve gölge, 
Anatomi, perspektifi ondain öğrenmişlerdi. Adeta ontm ev
latlanydı. Hailbuki şimdi onu mahvectiyorlardı. 

Leonarda, b�ı eğik, bu düşüncelere dalmış yürüyordu. 
Talebesi Fıançesko ona hitap etmek ist�. fakat cesaret e.. 
demed,i. üstadın dudakarında sa:kin ve hudutsuz bir nefret 
beliriyordu. Saint ange köprüsüne var<hklannd:a, yaya ve 
atlı, süslü giyıinmiş bir kar.abalık gördüler. B'.l kafile Rafael' 
in maiyetiydi. 

O Rafa�l ki, Leonarda'ya ilk rastladığı zaman MicheL 
ange sizin pabucunuz olamaz demişti. Rafael, Leonarda'yu 
tıanımıştı. Hafifçe kıza.raraık şaı,:kasiyle üstadı selamladı. Mai 
yet halkı, Rafael'ii!ı· böyle fakir kıyafetli bir adamı bu ıJmdar 
saygı ile selamlayışına. hayret etmişlerdi. 

Bir müddet daha yürüdükten sonra, LeQnardo ve tale.. 
besi Qir yere oıt.urarak istira.hat.e çekildiler. Burada. sırtlar
da taşıdıklan ekmek, kızarmış kaşk:aval, kuru incir, .biraz. 
pa�r ve bir ,Şişe uquı şarap� ib�ti. .· 

· 

Y�kte. FrançesCo üstadının yilzUnü tetk1k ediyordu. 



1 19 -

Bu yüz yorgun ve ihtiıyardı. Şakak�arı kırlaşmış, derin bu.. 
nışuklu alnı, tebarüz ediyordu. SakaHan göğsünü buluyor_ 
du. Solgıo.m mavi gözlei yine keskiındi vıe sık kaşlannın al
tından huduts'!.lZ bilgi ihtirası ile panldıyordu. Bu insanüstü 
düşünme kuvveti !�e yorgun yüz, bir tezat teşkil ediyordu. 
Françesco, bu mütevazi akşam azlığına, bu ihtiyar yüze 
baktıkça hudutsuz acıma hissiyle üstadının ayaklanna ka 
paınmak ve ona, bu itibars1z halinde bile Micheiange'dan 
ve Rafael'den daha; büyük olduğunu söylemek geldi içinden. 
Fakat buna cesaret edemedi. Göz yaşlarını içiıne akıttı . 

.Papa, Leonarda'ya bir küçük resim sipariş etmişti. Fakat 
o bir türlü ilerletemiyordu. Çünkü mükemmeUyet peşiın.de 
yeDi boyalar ve cilA.Iar keşfetme�le meşgu�dü. Papa, bunu 
dUyunca� eBu garip adam dedi, hiçbir şey ortaya koyamaz, 
eserin so."lunu düşünmekteın başlamayaJ vakit bulamaz., Böy 
1ece Leonardo'nUını a.kibeti belli oluyordu. Artık Rafael ve 
Michelange bir rakipten kurtulmuş oluyorlat"Ch. 

Leoo.ardo, bunu işittiği gün defterine şu satırlan yazı
yor : 

« 'Oşüyenler için elbise ne .iıse, hakaret'! uğraya.nılar iç:in 
de sabır oduır. Hakaret büyüdükçe sabnnı artıracaksm, o za. 
tnan hiçbir hakaret ruhuna tesir edemez.:. 

* 
.. ..  

1515 yılmda Kral XII. Luis ölmüş, yerine I. �nci Fran. 
çois geçmişti. Genç kral, ilk hamlede Lombardiya'yı ele geçir 
ımjş ve Milano'ya girmiştiı. Leonardo Roma'da artık bir şey 
elde edemiyeceğini anlayınca, I. Fraınçois'nın hizmetiine gir. 
�i. fakat Pa.pa, Rafaere ve Michelangea izin vermisti. 

Biımm üzerine Kral, Leonarda'yu 700 ekü aylıkla hizme.. 
tine almış ve kendisine Claux şatosuınu. tahsis etmişti. 64 ya. 
ş-..na girmiş a•an Leonardo ümitsiz ve kedlersiz vata;nını ter. 
ked.erek 1Sl6 yılmda Fransaya doğru yola çı'kmıştı. Yaruıı:ıda 
sa<lık 'ilşa.ğı ViJanise, hizmetçisi Matunınvie ve talebeleri 
Francesco ve Zoro .Astraux bulunuyordu. 

Yolculuk zor geçiyordu. Katırlar, yükleri ve üzerleriınde.. 
ki yo�cuları güçlükle taşıyorlar ve uçuruma yuvarlanma.mak 
için pa.tika yollara sık sık: tutunuy:orlardı. 

Aşağıdal 'YA.dllerde bahar başlamıştı. Fakat dağlarda kış 
hüküm sürüyordu. Leonardo yer yer katınn smtmda.n iDiyor, 
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talebesi Françesco'nun koluna da� tepelere tırnı.aDl- , 

yoııdu. Bir yüksekliğe vardıklarında Françesco, cİtalyayı son 
defa olarak göretim:. dedi. Leonardo'nun yüzü bir alA.ka ifa.. 
etmiyordu. Yüzünü İıtalya'dan çevirdi v6 karlı dağlara doğru 
yöneldi. Adıınlan h.ızlanmıştı. Ta!ebesini zor takip ediyordu. 
Dağın karlarını ve buzlannı seyrede ede yol alırltEm, Leo
nardo Monaliza'yı ve ölümü düşünüyordu. 



XXXI 

LEONARDO FRANSADA 

«Hastalığı ve Olümüıo 

Fransız Kralı Birinci Fransuva'run Leonarda'ya tahsis et. 
tiıği Canx şatosu, Loir nehri üstünde .Amboi:s sarayının yaJruun 
daydı. Kral bu dolayiara av için gelirdi. O zaman küçük ka 
saha. canlanırdı. Kral ayrılınca ortalığı derin bir süküt kap_ 
lardı. Sadece pazar günleri kLiseye gtden kadınlar, sokaklar_ 
da oynayan çocuklar bir hareket ve canhlık yaratırlardı. 

OlaiUX şato�:u • .  Amas ça:yınm üstünd� yü.l{sek .bir durvarla 
çevrili idi. Çaya. doğru yeşil bir vadi vardı. Etraf orma..'ldı. 
Şatomtn sekiz köş2li bir ku:esi vardı. Bina Llti katlıydı, her 
katıta seklzer oda vardı. 

Kral, Leo,nardo'yu sevgi ile ka.rşılamıştı. Omm eserleri 
ha!kkında uzun uzadıya fikirlerini söylemiş ve ona baba, üs.... 
tad diye hitap etmişti. 

Leonarda, Arnbois sarayını tadil etmeyi, civar araziye 
laıınıallar açarak: bataklık�an yeşil birer cennet halille getir
� tekl•iıf etti. Bil kanal sayesinde Orta Avrupa Akdeniz.. 
le ibirleş.ecekti. Kral, kanal inşasını kabul eıtmişti. Leonardo, 
şevk ile işe baş:adı, plan.Iar hazırladı. 

Leonarda. şato civarındaki gezmelerinde, bir güını küçük 
bir kasahaya uğramıştı. Burası Loches idi. Bura.nı.n şatosuıı.. 
da eski Milano Dükü Moro, -sekiz sene hapis tutulmuş ve SO
nunda ölmüştü. Hapishane bekçisi, L...aonardo'ya Moro'n'..ID 
macerasını nakletmişti. 

Moro, son yıllarını ibadetle geçiriyordu. Kendisine verL 
len tek kitap, Daınte'nin cehennemiydi. Ona son günleiind-, 
racmı. yapma izni de verilmişti. Hapisha,ne odasının tava."l. ve 
cfu.varlannı resimiemiş ve acemi bir fransızca ile şunla.rı 

yarmıştı :  
cEsarette rehberim : SUa.ıum, sa.brımdın 
Leonarda, Moro'nun sansıtseverli�ni hatırladı ve cbelkıiı. 

dedi ebu adamın ruhunda güzelliğe ka:rşı o ka.d.ar büyük sevgi 
vardır ıki, k:ıym.et oo ıhu sayede affa: utravabUir:. I.ıeoanBil"do, hu 
taUhsiz konttm macerasım dinlerken, başka bir hı\misl: olan 
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Bezare Borcia'run akibeti h�nda isittiklerini hatırladı. Pa. 
pa II. Julius, Bezare'yi düşmanianna ·t3slim etmişti. O:illar da 
Kontu Castillia'da bir şatoya hapsetmi{;lerdi. Cesur Kont, ha. 
pishanenin penceresinden iple aşağı inmeyi denerken, bekçi 
ler ipi kesmiş:erdi. Düşüp yaralanan kont, -son takatini toplı 
yarak kaçınağa muvaffak olmuştu. Bu haber, Papa'yı öylesin� 
korkutmuştu ki, kellesini getirecek olana 10 bin altın vadet.. 
mişti. Sezare, eniştesinin hizmetinde Fransızlaıra karşı harp 
ederken öldürülmüştü. Fransız askerleri onu çınlçıplak so
yarak: bir orınana atmışlardı. Kızkardeşi Lucrecia, ömrü bo
yunca kardeşinin ölümüne ağlamıştı. Kendisi öldüğü.."lde VÜ
cud'Unda ·kardeşine ait bir gömlek bulunmuştu. 

Leona.Tdo, bu iki kontun hayatlannı düşündü. İkisi de 
büyük işler başa.rmış:ar, fakat bir iz bırakmadan kaybolup 
gitmişlerdi. Leonardo, kendi eserlerini hatırıadı v.e b'.l!ldla 
garip bir teselli buldu. 

Amboiıse şatosunu,n ta.dili ve kanal açılması işi iflAs et. 
m.işti. Kral da artı:k alakasını u.."l.utmuştu. Leonardo, di�eı 
hBmileri gibi Fransız kralından da gerekli anlayışı göremiye 
ceğini ve. insanlara �ka hazi,nelerinden bir şeyler veremiye 
ceğini anladı ve artık inzivaya çkildi. 

1'517 yılında sıtmaya yaıka�andı ve artık biT daha sıhhs.. 
tini tam bul8II18idı. ö�leden sonralan talebesi Fra.nçesco'nun 
koluna dayanarak ormanlar içinde gezi!lir v.e bir taşın üze. 
rine otururıd'u. Franç�co, onun ayak ucuna çömelir, ona Dan 
te'den, İncilden veya felsefe kitabından bentler okurdu. Leo.. 
nardo bunlan dinleııken, ormonon sükünuına dalar ve yüzün_ 
de garip manai.ar belirirdi. O günlerde Leonardo garip bir 
resian yapınağa başlıyordu : 

Bir kaya çıkıntısrmn altında, ıslak bir gölge içinde, bir 
geced�n daha esrarlı, uzun saçlı, alnında taç, solgun yüziü 
bir Ta."ll'l oturuyor. Beline bir geyik derisi sanlmış, eilnde 
Asa, bir şeyler dinler gibi. Parmağı ile uzak mesafelere işaret 
ediyor. 

Kraı I. François, bir gün Leona.rdo'nı.m atölyesini ziyare 
te gitti. Sanatçı, zayıf ve dermansız olmasına rağmen, kuıt
sal Yuhanınes tablosı:mda ça1J.şıyordu. Talebesine• içeriy� kim 
seyil sokrn.a, soranlara hastaıdır de,•· talimatıru verdi. Falkat .ge 
len kraı·dı. Kral o kadar a.nt olarak atölyeye dalmıştı .. �, 
113onardo Jökorid tablosunu örtmeye vakit bulam.amıştı. 
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Kral, zevksiz bir ihtişam içindeydi. Yirmi dört yaşında, 
iri yap:lı ve güçlü lruvvetliydi. 

Leonardo, Krala reverans yapmak istedi. Fakat Kral bu 
na m3.ni oldu, onun üzerine eğEdi ve kucakladı. 

- «Çokıtaındır göıiişnwmiştik. dedi. Nasılsınız, yem re. 
simleriniz var mı ?  

- «Çok hastalanıyorum» dedi. Leonardo ve Jökont tab. 
106Ullu yan tarafa itmetk istedi, kral bunun farkL"1a vararak, 
cnedir bu?� dedi. 

- Eski bir resim, evvelce görmüştünüz. 
- Olsun göstJer, senin resimlerine bakıJmaya doyula.. 

maz. 
Bir maiyet adamı, Jökont tabloS'.mu actı. 

Leonardo, a1nııı.ı, kmştırdı. Kral bir iskemieye oturarak., 
tabioyu wzn.m. ıı.ızıuın. tetkilk etti. 

•• 

cHariJrula.de� dedi. gördüğüm kadınların en güzeli. 
Leanardo :  -cMonaliza� dedi, Flora.nsalı Jökontun kBrı. 

- Eskiden mi yaptın bu portreyi ? 
- On sene evvel. 
- H8.la bu kadar güzel mi ? 
- Öldü, majeste! 

Ma.bette bulunan bir şair; •Ostad Leonardo bu tab�ya 
beş sene çalışmıştır ve hala tamamlarn.amıştın dedi. 

Kral - Tamarnlam:a.ımş mı? Nesi eksik? İnsaf, o kadar 
canlı ki bir 'kQnuşması eksik, sonra Leona:rdo'ya dönerek : 

- İtiraf etmeı.iıyim. Iki. size gıpta ediyorum. Böyle güzel 
bir kadm�·a beş sene geQinnek ... Talibinden şikayet edemezsin. 
Bu kadının kocasının gözü nerede? Kadı,n ölm-mıiş olsaydı, 
bugün haLa resirnle meşgul ,olacaktın değil mi? Dedi ve 
gözlerini yumarak gülüyordu ve Monaliza'mn namus�u bir 
kac:bı olabileceği aklına gelmiyordu. 

«Evet dOoStum» dedi, «sen kadından anlıyorsun, şu om� 
Jar, şu göğüs .. Hele görü.nmeyen yer:eri kimbilir ne kadar gü.. 
rıetdir!, �nardo, başını öne eğmiş, susuyordu. . 

cBöyle bir portre yapabilmek için, ressam olmak yetmez.· 
Kadın ruhunuri debiizlerine de inmek 18zım. ()yle saldn dq;,.: 
ruyor ama, içinde ne fırbnalar geçiyordur!:.  Saray şairi, kira.. 
bn kulağına eğUip: 
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cMajeste, b� doğru mu, bu acaip adam, ne Jökc:mtoı, , 
� de herluı.ngi bir ıkad.mi. öpm.emiş, tamamiyle :ıııasummuş. 
şair daha yavaş bir sesi� : 

Sokratik aşktan, Leonardo talebele� çok gUzel alu. 
şunıdan ve Floransa' da hayatın serbestliğinden bahsetti. 

Kral, başka bir resime bakıyordu. Şair; 
«Üzüm resimlerine bakarsak bu, Bak:üs olmalı� dedi. 
Kral, diğer bir resme bakarak : 
«Bu da Baküs mü dedi, garip şey, saçlar, göğüs, sima 

bir kız gibi, Monaliza'ya be,nziyor.:. 

Şair ; belki de Androgynos'tur, dedi. 
Kral, bu kelimenin manasını sordu. 
- Eflatun'ıun masalınıdaki çift cinsiyetli varlıklar ki, gü

zellikte emsal-sizdir. Güneş Tannsı ile Yer Taı1r�sının çocuJg 
lan. Titanla;r gibi Tannlara isyan ererler. Z·zvs, bu asiler 
durdurmak ister, fakat imha etmez, çünkü onlann dua ve 
kurbanları..."ldan vazgeçemez. Bunun üzerine bir yıldınmla 
onu ikiye böler. O zamandan beri bu iki pal'ça, kadın Vf} erkek 
aşk dediğimiz bir arz•.ı ile birbirini özlermiş. Aşk, dnsler bir 
I!ilğ:iıUn bir alametidir. Belki Leonarda bu resimle, dişilikle 
erkekliği . tekrar birleştirmeyi denemiştir.» 

Kral, sanatkara dönerek : 
- «Bu, bilmeceyi çöz:ıı dedi. Resim, Baküs mü, Androg 

yn.os mu? 
- Majeste, ikisi de değil. Bu, mukaddes Yohlan'd:!r. İsa 

n."n müjd�isi .. 

Kral, «mümkü.n değil� dedi. Fakat dikkalti bakınca, ar 
kada haçlı resmini gördü ve şaşkınlıık·a başını salladı: 

«Bu resimlerin ikisini de satın alıyorum, Jökontu ve 
Yohan, bunlara kaç para istersin ?� 

LeQnardo, cmajeste:. d,edi, «Onlar henüz tamamı� 
değil� csa.hi mh dedi kıral, cYohan�ı tamamla, fakat Jökonto.J 
hemen ver. O, bundan daha güzel olaın.aı. Ben .onu hemen 
istiyorum anlıyor musun? Fiatım söyle, ben pazarlık etmem." 

Leonardo, red cevabına bir mazeret bulmak 111zımgeldL 
ğini anlıyordu. Fakat dok:t.mduğu her şeye leke süren bu ada 
ma M denebilirdi! JökQDtu hiç bir şey pahasına veremiJeee 
tmı nasıl anlatmalıydı? 

Kral : 
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eSen söyleınezsen, fiatı ben tAyin edertnı:. dedi ve 
Jöko.nt'a bir göz attıktan sonra: 

c "Öç bin ekü, az mı gelir, üç bin beş yüz:. 
Leonarda, cmajest�:. dedi, sesi titriyordu. SiZi tem.in 

ederim kıl .. :. Yüzü sarımnışt. 
- Peki öyleyse, dönt bin .. 

Mai.yet halkı hayret içindeydiı. Şimdiye :kadar hiç bir 
tabloya böyle bir fiat ödenmemişti. 

L�nardo, şaşkınlıkla Kra:a baktı. JökQnd•u bırakması 
için hayatını bağışla.m.aısım niyaz edercasine k1ralın ayak!� 
na kapanın.ak: geldi içinden. Fakat Kral, bu hali bir teşekkür 
ifadesi sayarak ayağa ka:ktı, sanatkan kucakladı. 

«Tamam dedb dört bin ekü .. Parayı istediğin z:ınl!l.D. rıla 
bilirsin. Yann Jökond'u aldır:ı.ycnım. merz!'l{ etf:r.e, or::.ı ö:·.'ı� 
bir yere koyacağ:m k:i sen de memnun olacll.k·sın. Onun d�e 
rini biliyorum, gelecek nesiller için saklıyacağun. 

Kra.ı gidince, Leonarda bir koltuğa yığıldı. Şaşkınlır.Ia 
Jökonta bakıyordu. Olan biten-ere i::.1anamıyordu. Resmi sak 
lamak, hatta onu a.lıp İtalyaya kaçmak geçti aıklından. 

Gece, uyu_yamamış.tı. Gece yar...sı talebesi Françesco'yu 
uyandırdı ; 

«Kalk dedi» Kral�a konuşmaya m3cburum. 
- Üstadım, va�it ço� geç, bugün yorgunsunuz, yine hasta 

olaczıksınız. Yannı bekll€mem�� daha iyi olur.� 
- Hayır, derhal feneri yak, önüme düş. Sen gelmıBsen 

yalmz gid3rim. 
Françesco itira.oz; edemedi. Kalktı ve giyindi. 
Kra'ın saray-.na on dakikalık mesafe vardı. Gece km'an 

lıktı. Saraydan müzik sesleri geliyordu. Kral hala yemek 
tey di. 

Kralın bir eğlencesi vardı : "Özerinde müstehcen resim_ 
ler bulun:a.n bir �ehten genç kı:zfara şarap içtrmek. Kızla.. 
nn rumisi güler, kimisi kızanr, kimisi utancından ağlamaya 
ba.şlardı. Bu kadınlar ar3S".nda, Kralın henışiresi «İncUer i11-
clsi» de vardı. 

Başkalannın hoşuna gitmek sanatında üstad idi. Fakat 
brdeşini severdi. Onun zaar.annı meziyet, günahlarini sevap 
syardı. Kardeşin� bedenini ve ruhunu teslim etmek:teo sevk 
a'lırdl. 
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o akşam, pek g�ç bir asilzade m, illk olaTak kadehteD 
içecekti. Bu sırada Leonarda'nun geldiği haber verildi. Be.' 
yaz sakalı, esrat�ı yüzü ile başka bir alemİD adamı gibi idi. . Kral : 

- Üstad Leonarda dedi, nadir misafir . .  Size ne iktam 
edeyim? Et yemezmişsiniz .. Sebze veya meyve .• 

çin.. 

- Teşekkür ederim ınajeste .. Size bir çift sözüm var. 
Kral, ona dikkatle bakıyordu. 
- cDostwn neyin var, hasta mısm?:. 
- Hayır majest� .. Sizden bir ricam var. 
- Söyle .. bilirsin ki senden bir şey esirgemem. 
- Yine şu resim içiıYı geliyorum majeste. Mona Lisa L 

- Ne ? Yin'3 mi o? Zannediyonnn 'ki fiatta mutabıkız. 
- Para için değil, ınajeste .. 
- O ha� de niçin?. 
- Efendimiz, merhamet edin .. Jökond'u bana b� 

Paraya ihtiyacım yok. O zaten sizin. Ama., ölümüme kadar 
baıtıa bıralon .. 

Kral, omuz silkti, alnını kınştırdı. 
Kralın hemşiresi, Leonarda'yu destekledi : 
- Majeste dedi, üstadın ricasım kabul edin, o, buna 

IA.ytiır. 
- Siz de mi, onun tarafındasınız.. Bu, A.deta bir 1htL 

ltil.. 
ı Prenses, elini kardeşiniın omuzuna koydu ve kulağına. 
bir şeyJer söyledi. 

- Görmüyor musunuz ? Onu ha.ıa. seviyor. 
- Ama, o ölmüş. 
- Ne çıkar, ölüler de sevi1emez mi? Siz de diyordumız 

ki o resimde yaşıyor gibi. Kardeşim, lutfet ona, mazintn bu 
son hatırasım bırak. Yaşh adamı kederlendinne.:. 

Kralın kalbinden eski mektep bilgileri. geçti, cEbedi ruh 
bağı, semavi aşk, yiğj!tçe sadakat .. �icenap olmak lüzumunu 
duyuyordu. 

- .Allah iyilik versin üstad, görüyorum ki seninle başs 
çıkıılmıyor, senin iyi bir hamm var. Müsterih ol. Arzunu yapa 
catım. Ama mıutma. 

- Resim ya.nımda., param da işte a.lacaksm. Seni ldm. 
ıse Monalizan'dan ayırmsyaca:k!. 
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Prenses ağlıyordu. Hafif tebessümle e:ini üstada uzattı, 
Leonaırdo onu öptü. 

Tekrar dans başladı. Artık kimse ş-ı garip ziya.retçiyi dü
şQnmiyordu. 

• 
• •  

Leonardo',nun sıhhati gittikçe bozuluyordu. Talebesi işi 
bırakıp dinlenmesini, beyhud'e yere yalvanyordu. Üstad iSe. 
dinlenme sözünü işitmek bi" e ir,temiyordu. 

1518 yılı güzünde, ıst"Jabı artmıştı. Fakat bu ıstıraplan 
yeniyor ve bütün gün çalışıyordu. Sadece üst kaıtltaki yatak 
odasına talebesini..ı·ı kolunda çı'k:abiliyordu. Baş dönmesi arttı .. 

ğı için, artık yalnız merdiven çıkarmyordu. 
İki üç basamaktaı bir durup din�eniyordu. o gün ani ola. 

rak başı döndü ve vücudunun bütün ağırlığiyle talebesinin o_ 
muzuna yüklendi. Françesco hastayı taşıyabilrn.ek içi,n iki 
haderne daha çağırdı. Leonardo her zamanki gibi, hekim ça. 
ğırmayı reddediyordu. Bu defa altı hafta yatakta kaldı. Sağ 
tarafına felç gelmişti ; sağ eli tamamen mefluçtu. 

Kış başlngıcmda biraz düzeldi. O, ömrü boyunca hem 
sağ, hem sol elini lrullamnıştı. Sol e:iyle çizer, sağ eliyle 
boya vururdu. Bir elin yaptığını öbür el yapamazdı. İki zıt 
lruvvetin böyle birleşmesi, onu başka ressa.nı!ardan üstü,nı �· 
tiren bir hususiyetti. Şimclj i� sağ elin parnı.aıklan işlelni 
yor ve artık üstad resim yapamıyacağına inanıyordu. Aralık 
ayında yataktain k:aJJkitı. üst 'kat odalannda dolaşıyor. bazan 
da atö:y.eye iniyor fakat işine bakamıyordu. 

Bir gün bütün ev halıkının istirahatte bulunduğu bir 
saatte Françesco üstadı.nı aramağa gitti. Onu yatak odasında 
bulamayınca, atölyeye indi. Leonardo son zamanlarda insan. 
dan ka.çar olmuştu. ıtdeta müşahede edilereğınden korkar gL 
bi idi. 

Françesco, yan yanya açtlt',i kaptdan içeriye bakmro, 
Leon:ırdo'yu sol eliyle mukadd::& Yuhaın tablos'iJnu tamamla

mağa uğraşırken gördü. Yüzii!1de perişan bir gayretin ta�aL 
lüsü vardı. Dudaklanrun zaviyesi aşağı düşmüş, kaşları yu_ 
karı ka;lkrnıştıi. Terle ısianmış alnına beyaz saç bukleleri Y�
pışmıştı. Katı parrruı.k:lar artık itaat etmiyorlardı. Elindeki 
fırça, bir acemi elindeymiş gibi titriyordu. Françesco, kırniL 
daınağa cesaret edemiyordu. N efesi kesilmiş, şaşkın bir haL 
de canlı bir ruhun: ölımıkte olan etle savaşım seyrediyordu. 
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o sene kış çok sürdü. Buzla� Loiar nehri köprülerini 
, 

tahrip etmtş.ti. Şoka.IWmia donup ölen bısanlar vardı. Kurt 
lar şehirlere inmişti. Geceleri silahsız evdsn çıkılamıyordu . 
.Muhacir kuşlar düşüp ölüyorlardı. Françesco, bir sabah, 
kar üzerinde başı doımıuş bir güvercin bulmuştu, onu üsta 
da getirdi. Leonardo, k'..ışu nefesiyle ısıttı ve ona ilkbaharda 
serbest bıırakmak üzere soba."lm yanında bir illk yuva yaptı. 

�rdo, · işe ba:?lanıailt istıemiYQrduı. Bitinnediği 1jıu.· 
hannes ıtablosmıu atölyesinin bir köşesire saadamıştı. Günler 
böyle geçiyon:kı. Bazan ziyaretlerine komşu note'r gelirdi ve 
�açma savan laflarila gevez�li.k ederdi. Bazan da bir Fra."lSiz.. 
ksrrı rabibi Gugliyelmo gelirdi. Bu İtlayan, eski Floransa hL 
�rayeir.-ri rnlatırdı. U7Am kış geceleri, daima ve kağıt .oynar
l&rdı. 

Misafir gidince, üstad daha saatbrce odasında dolaşır_ 
dJ. Gece karanlığında çıplak ağaçlarm dallah fırtınadan ca.. 
tırdar ve bu gürültü devierin habis sesini hatırlatırdı, Bu 
gürülWye oıma.n etkil-arindeki cam.lılr:ı.�:n sesleri lmtılı� 

Melzi G.ayta çalardı ve hoş bir sesi vardı:. Bazan üstadın 
dert1eıini bu müzllr.1e yatışt;,rmağa uğraşırdı. Bir gün Loren.. 
jo dö M3cUçif'in bestelediği ve Baküs'ün karna.va1 gecesini 
anlata11 neşeli ve k-ederli türküsünü ·söylemişti. Leonarda, 
gençliğ·Inde işittiği bu türküyü severdi. 

R.u şarkı a�ı zamceıda ona jökont� hatırl�.tırdı. Fran. 
çesco şarkı bitince üstadıru'!l yüzün� baktığında, beyaz salml 
larından iri gözya�;n damlalanm;n aktığını gördü. 

Lea.nardo, zaman zaman hatıra !1otlannı okur ve ken_ 
dif/111i o 11..nıda çe� meçgul eden clüm mevzuu.ndcı yeni fiicirler 

kaydedereli : 
«Şimdi anlıyorsun ki vatana dönm�k hu.sıJs"Jndaki ü. 

mi<Un ve arzun, kelebsğin ateşe yön.elıv-e-;i gibid!r ve iın58..n 
sevinçli bir sabırsızlıkla daima yeni bir bı:ı.har, yeni bir yaz, 
yeni aylar ve yıllar be�Jer ve bekle'!Ien şey:ln geciktiğini sa_ 
m.r ve farketmez Id kendi sukutunu ve ron'.tnu ö7.lemekte_ 
dir. Ne care ki bu arzu, tabiatın özü :wısurla.nn r:ıhudur ve 
bu unsurlar vücuttaaı çık'lp kendil�rini gönderene dönmek 
iste'rler.ıı> 

« Tabiatta kuvvet ve hareketten başka bir şey yoktur. 
Kuvvet ise talih iradesidir, dünyanın son muvazen�e ve 
iJk hareketi yaptıraDa yönelll1eabıdeın ibarettir.• 
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cArzu denen şey, arzu edenle birleşti� zamatı, arzu ger. 
�eşir ve sevinç hasıl olur. Böylece seven � ile �ir
leŞtiği zaman sü.kıfina 'k:av-..ışur ve siklet düştüğü zam:an sü.. 
kôıı bulur.:. 

«Cüzüler gayri mükemmeliyetten k::açmak için, daima 
bütfrnle birleşmak isterler. Rl.lh, daima vücutta kalmak is.. 
ter, çünlkü vücudun organlan olmaksızın, ne icraat ya:pabL 
� .ne dg bir şey duyabilir. Fakat vücudUn harabiyeti. ile 
ruh tahribe uğramaz, vücutta. rüzgarın orgta yaptığı gibi 
�ışır. fakat orkun bir teli bozulduğu zaman doğru bir ses 
.çıkarama.z.::. 

«İYi kullamlmış bir �.L"l nasıl sevinçli bir uyku getirirse 
iyi yaşanmış bir hayat da sevinçli bir ölüm getirir.:. 

«ller iyi geçirilııtiş ömür, t�r tızU.n: ömürdür.:. 
«Her dış zaruret, aklın iç icabına tekabül eder. Makul 

felaket olan ölüm bırakınaz. Çünkü hatırayı hayatla bera.. 
ber talırip eder.» 

«Yaşamayı öğrendiğimi samrken, meğer ölmeyi öğre..'L 
ınişim.» · 

·H�r dış zaruret, aldın iç hicabına tekabül eder. Ma�ru.l 
-olan her şey iyidir; çfuııkü lüzumludur.» 

«Yerde. ve gökte babamız senin imden hüküm sür.:. 
Sitl.» 

O, böylece, ölümdeki ilahi zanıreti aklr::n l1aklı çıl<..arL 
yordu. Fakat aslında kalbinin derinliklerinde bir şey kıımldı
yordu. Ak·lın icabma uymak. istemiyordu. 

Bir gece rüyasında, mezannıda. uya:!ldıSı.mı v� butün 
kuvvetiyl� mezardan çıkmayı denediğj.ni gördü. Ertesi gün, 
Fnınçeskoya vücudunda tefessüh alametleri başlamadan gö
mülmemrsini vasiyet etti. 

Kış geceleri, fırtına ulurken., Vincf köyündeki çocuklu. 
ğunu, k:!r çiçefklerJI!lİn kokusunu, turnaların arkasındaiı «UC 
ma.k ;ıçmaik» diye bağ-!.rdığmı hava! ederdi. O z:tm3.n, hala 
hayatı sevdiğini bahsederdi ve ölümü düş�rek bir çocuk 
gibi ağlal'Ilak isterdi. 

Geo3leri uykusu kaçınaya başlamıştı. Francesco, ona 
İncilden bentler okurdu. İncil ona. şimdi yei>yeni ve infa"L. 
lar tarafından ya."11ış aruaşı�ş geliy.ordu. Ba.zJ, kelimeter 
bir uçurum gibi derindi. 

· · · · 

p� 9 
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Sabahlan ka.lktığınıda, bazan buz doıunuş, ca.ma.arla buz-
ıu �pelere, kül rengi göğe, ağaçlara bakardı. O zaman kı� 
bitmiYecelaniş gibi gelirdi. Fakat şubat başında. ılık rüzgAr_ 
lar esrneye başlamıştı. Sabahleyin güneşb ilk ıŞllğındB. Fl'8Il
çesco atölyeni.n aydmlık bir yerine üstadı."l k:oltuğo.uıu ko_ 
yardı. İhtiyar üstad saatlerce başı eğik oturur ve ısırunaya 
çalışırdı. 

Leonardo'nwı bütün kış beslediği güverci"l, artık atölye. 
de uçuyordu. 'Ostadın omuzuna konuyor, kendisini yakalatı.. 
yor ve sevdiriyordu. Sonra da babarı hissetmi�sine UQ'.IP• 
giderdi. Leonardo, 'kuşun her hareketini, her donüşünü dik 
katle takip eder ve uçak fikri hatırasında yine ca.'11anırdı, 

Bir gü_"l sanıdığıru açtı «Tabiat Hakkında» ismini taşı. 
yan iki yüz ciltlik notlannı açıp kanştırdı. ömrü boyunca, 
bu notlan sıraya ıkoyrnaya, bir bütün haline getirmeyi tasar 
larn.ış, fakaıt yine tehir etmişti'. O, biliyordu ki bu notlar, 
insa."llığı..n kaq�rini değiştiren araştırınayı kolaylaştıracak, 
insanlığın yolunu aydınlatacaktı. Fakat artık gee kalmıştı. 
Ama, bir gün uçalk haıkkındaki notlanm ele aldı. Müthiş 
ve smı bir gayretle uçak frzıerine düşünmeye koyuldu. 
Hatta. bu yüzdım hastalığı ve ölümü unuttu. Françesco, bu 
nu bir çalışma değil, hurnma sayıklaması sayıyordu. 

Bir hafta geçmişti. Melzi, üstadı bıralmuyor ve gece_ 
leri yanında yatıyordu. 'Oç geceyi uykusuz geçirmişti. NL 
hayet �rin bir yorgunluğa düşerek uyuya kalmıştı. Sabah 
olmuş, güverciın çıırpınmağa başlamıştı. lffl>nardo, ve küçük 
masa başında bir şeyler yazıyordu. 

Birdenbire kalem Edinden düştü. Başı öne eğildi. Ayağa 
kalkmayı ve Francesko'yu çağımıayı denedi. Fakat sesi çılk
mıyordu. Vücudunmı bütün ağırlığiyle masaya düştü. Tale. 
Msi uyanınca, masayı devrilmiş, mumu sönmüş ve üsta.<lı 
yerde buldu. 

Bu, ikinci inme idi. ttstad, birkaç gün bayg-..n yattı. 
Huınrna içinde rakamlar sayıklıyordu. 

Kendiıne geldiği anda uçak �sinin plB.nlannı 
istedi. Talebesi : hayır üstad dedi, iyi olmadan çalışmanızı 
gömıektense, ölmeyi ter.cih ederim. 

- Onlan nereye koy d un? 
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-Müsterih olnm.. İyi sakladım. Sıhhatinize kavuştuğu-
nuzda veririm. 

- Nereye koyduğufı;:.ı söyle. 
- Kilitledim. 
- Anahtar nerede? 
- Bende. 
- ve·r bana. 
- Rica ederim, üstad, neye ? 
- Çabuk ver. 
Fr:::nçesco, tereddüt ediyordu. Hastanın gözlerinele öfke 

par..ldıyordu. Onu üzemezdi. A..'"lahtan verdi. 
l..ıeonardo ·:ınahtan yastığının altına soktu. Öyle müste.. 

rih oldu. Hasta, biraz iıyileşiyord'U. Nisan başında bütün bir 
günü iyi geçirmişti. 

Fral!lçesco, gece onu.n ayak ucunda yatıyordu. Bir ak. 
şam, bir darbe yemiş gibi uyandı. üstadın nefes seslerind. 
ıdkııledi ; bir şey duymadı. Gece IAmbaısı sönınüştü. Lambayı 
yakt. üstachn yatağı boştu. Bitişik odanın 'kapısnı araladı. 
ILeonardo büyük sandığın yanında, yerde oturuyor, bir şey_ 
ler yazıy.ordu. Bir malcine hesabiydi bu.. Leonardo mınldal.. 
myordu. Gözleri aJev alevdi. Ka.Şlan çatılmış, dudaklan 
düşmüştü. İnsanüstü 4üşüncelerle dolu kafası, öno9 eğilmişti. 
TaJebesi içeriye girmeye cesaret edemiyordu. 

Leonardo, birdenbire� dolu bir sahifeyi öyle bir şiddetle 
çimıişti ki kal� kınlmıştı. Talebesiı!le: 

- Sana söylüyorum, dedi ; yakında tamam olacak. 
Şimdi her sev tamam.. Korkmana sebep yo�.. Bir daha 
tyapmam. «BEmihtiyar ve bön oldum, lbir şey bilmiyorum, 
bıild:iklerirn.i de unutmuşınn, hepsini şeytan alsın! »  

O günden sonra, hastalığ;. ağırlasmıştı. Günl�rce bay_ 
gın k8.lmıştı. Françesco dindardı. Kilise ne demişse ona L 
nanmıştı. 

Leo.nardo'nun, kilise emirlerine kula� asmadığını bilir_ 
di. Fs,kat ona olan sevgisi dolayısiyle L'�nardo'nu.n alla.hsız 
olmadığına inaınmak iSterdi. Ama, şimdi üstadın dua etme.. 
den öleceğinden korkımaya başlamıştı. Onnn ruhunu kur
tannak iÇin hayatım verebilirdi. .Ama, bunu ona açınaya ce.. 
s:aret -edemezdi. 

Bir akşam, üstadın ayak ucmıda oturuyordu. Del'in dü. 
şüncelere dalmıştı. 
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L-onardo � «Ne düşünüyorsun ., 'Ciiye sordu. 
Françesco : 
«Rtiıip Guglielmo bu sabah gelmişti Şizi gönnek. ist9.. 

di. Ben bıraıkmadmı� 
tt-stad, orum korlk!u, ümit ve yalvanşla panldayan gözle 

line baktı ve : 
' 

«Şen başka bir şey düşünüyordun» dedi, cNeden bana 
söylemek istemjyon;unı?:. dedi. 

· 

Françesco; gözlerini yere indirdi ve sustu. Ama, Leonar 
do her şeyi anlamıştı. Yüzünü çevirdi. o, yaşadığı gibi, öL 
meyi isterdd - hayret ve durgunluk içind,'3 - ama Françes.. 
co'ya ac!dı, onun imanını bulandınnak ve acı vermek iste_ 
mezdi. 

Talc!:ıc:me teltrar baktı elini onun eli.1'le koy:ırak, :Yavaş 
bir sesle : 

«Oğlum:. dedi crahibe haber yolla, yann gelsin. 
Ben, tövbe etm�k ve «mukaddes yemek» ten yemek istj..; 

yoram. Note'!" G�ron da geıc-·n. » 

_ F.rançesco, cevap vermedi. Yalnız sonsuz teşekkürü.Tiü 
ifade icin üstadın elini öptü. 

Ertesi e:abah, 23 nisan, noter geldi. Leonardo ona son 
arzusunu bild'.rdi : 

· 

Şanta J.Vfa.ri!:>, kiHsesıi: papazı lle'Zdinde bulunan dört yUz 
a,ltLm k�.:r:d:P:şbriıı-:: bıraikıyordu. Onb:ria dargın v-e davalı 
idi. Bu .i3.5tivln her şeyi nff-otti�ini söv7em�k ist�rr.ı.'�ti. Tai.e_ 
besi Ff�.IlÇ"·"'�'O'y::ı bütün kitanlanm, aletlerini, ol yf'..zılannı, 
maaşının baki_yesiıni, veriyorct.ı:. Defin merasimi için ınüter, 
Frz.nçesco'yJr:ı. i�t;�are ede..�.ckti. 

Franç�.co V8 noter, hal.k ağ7:ında doJn.ş;m biitiLrı r.a�riala, 
ra rağmen, L<:cna:rdo'nıu.n sadık bir hri·stiyı:m olduğu..ıı.u ispat 
ed�cek bir rı-ıera.�im yapmak istiyorlardı. 

Hasta . .  h& şıwe rnzı olmuştu. 
Vasiyetmnne tamamlanın imzalanacı:ıP.ı sırrda, ·Leonardo 

hizmeteisi Maturina'yı hatırladı. Ona da siyah ]pımaştan 
bir elbise, bir başlı!k ve iki altın bıraktığım yazdırdı. 

R.ahin. k'Jt.,al eşya ile odasın� �mıiŞti. öt�kiler eeltil 
mişti. Odadan . c� kan rah�p. ü·o:::tadın. bütün h�ristiyan lic;uUeri 
ne göre nierasiin.i kabul. ettiğiiıi söyledi.. F111ınçıesco b.ah�iyar 
dı. 
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Rahip, «Oğlwn:. dedi, ::ı;Halk, amın 
diısiın, o, İncilin dmlbleri temiz olaınlar 
Alla.hı göreceklerdir» hükmüne layıktır. 

hakkında ne derse 
bahtiyardır, çün!kü 

Hasta, gece nefes darlığı geçiriyordu. Talebesi, onun 
nefesini daha iyi hissediyordu. Oda BlC'aktı. üstadın n�fesi 
yine dardı. Françesco, pencereyi açmıştı. Gökte beyaz gliver 
cinler uçuyordu. Paskalya çanlan çalıyordu. Fakat �.on nefe 
sinde ol·aın: üstad, artık bir şey gör:.'Ilüyor ve işitmiyordu. 
üstüne ç!ağlar yüldeniyor gibiydi, kalkE.'lak �stiyo:r, f.skat 
muvaffaiı: olamıyc:cdu. Şen t.h· h:mılec1 :1n sc:-ıı·8,, 2.-:::·hk ;��ıı:ka. 
vemeti bırakt� ve «Tam:;m, Tanrım, b-:3.-!i niç�n br:J:tm ?» 

2 rıı2.yı�s �E., .. b��}Jı�  �:.·c}_�c�j_ hE.C��Jcx�.�it_-ti. :P.�· : G·"' · �-- ----::ı. '-�lJ.r:t.S.JJ .. ').l 
okudu. As ı;-..:-mra F:ı:T•:::r;tTCQ, ·r• :t".(�:��.,_ · - - ,  :c' :r.C:ıf:;mı 
his.��-·tti . Yn.ı:72(lG� cC �-1-:r:�--- I I�:� J." �--� d.J . 

ÖJ.ünrı:� �T·:·· �·;_=;_ 1;:::.1� c1c�·:I��-��--ı �-�-T�-;GtL !);-::�:· s:-- I::.�·.n b·i� d5�!;�·1.\:at 
ifadesi ci:mmvo:T1u. 

Uşr.i;j_� .. -:-�� C:"_� :::: a·:�·?.�7I. ;.: �ıcr: r1rı ,-:: �;:.�•:ı J.::.� �:!J. v.3 ry�:·.! r,'·�ı� pı·::- n�ı1::tı, 
Bu sırada aJ.t lw.ti:a bul; ımrn güvercin, m::rrc'1.vc·�:y-1e ı r-I�::::'Irak 
odaya pi:rmıl;c:;t.i. Ahşkanhl:la L?·on�:wdc'nt.�':'!. elieri ü.': �::i: ı�  Imn 
muştu. Sonra birck·::t·�re ker.�t f�n,��r.':<: rvf: �·":o::�T··-;de_ı;ı 
uçup g-itrriştL 

Ölü, son arzu..sı..:ına uyu1Rrak, üc. p;ün yat?,?'ında bırakıL 
dı. DefCın mcrasimi!ıde ve:.siyetmırnen:n bütün ht't:o.:ür..1Ieri ye 
rine getirilmişti. 

Tabuta papazlar r-;fa!.mt ediyordu. Altmı5 faki:r, altmış 
mum taşıy.ordu. K�abamn bütün kiliselerinde çr.:;n�ar çalını 
yordu. fakiriere para da,ğıtılmıştı. 

Leonardo, Şt. Florenti manastıuna ızömülrnüştü. Fakat 
mezan zamanla yerle bir olmuştu. Kasahada artık kimse onu 
hatırlayamıyordu. Böylec� mezan kaybolmuştu. 

Fra.nçesco : üstadın ölümünü kardeşlerine şöyle bndır 
mişti: 

«Bana baba.mdan aziz olan lıeonardo"!1r.m ölümünden du� 
duğwn acıfl tariften acizim. Yaşadığım müddetce, onun 
yasıını tutacağım. Çün�ü o beni ş�fkatli bir sevgi !lfl BCtvrnl' 
ti. Samyorum ki bu ırul.teme bütün dünya katılmalıdır. Ottn 
ikti hakikat, ona benzer kimseyi yaratamaz artı�. KA.dt" Tlft· 
nm onun ruhuna s·· "' ver.:. 



XXXII 

LEONARDO VE MONA LİSA 

Leonardo'nun Jökontla ilk buluşmasında .neler hissetmiş 
olduğoı tasavvur olunabilir. Şüphe edilemez ki bu tesad'Üf 
Leoınardo'nun hayatında en heyecanlı an olmuştur. Vakıa o, 
asr.n en seçkin !kadınlannın portresmi tetkik etmisti. Beat 
ris, isabel gibi!, fakat hiç bir zaman jekont tipin� rastlama 
mıştı. Onca bu kadın, bütün 'kadınlığın bir hasılBBi.ydi. Onun 
ba.lmşı hem karanlık, hem aydınlık, en mAnalı bir istihza ila 
şiddetli bir ihtiras onu."l ifcıdesinde birbirine kar�smıs halde 
idi. Muhteşem alnında bir halkim tavn vardı. YüzÜ diğer 
gamh� lkudret ve zerafet ifade ederdi 

Leonarda, bu mümkün mü demiş olacalktır. öte yandan 
Mo!ıaliza'nın şaşkmılığı da btmdan aşağı olmamalıydı. Kocası 
dahil olduğu hal<h, o ana kadar tanıdığr bütün erkekler krulk. 
Ila idiler, onun mahrumiyetnie girmeye l�YJık değillerdi. 

Bu il� görüşmede Jökont, hiçbir ressam.ı..J., yüzünün 
hareketliliği dolayısiyle kendisilnin resmini yapmağa mu. 
vaffa1t1 alamadığını söylemişti. L�onurdo, tevazu ile «bütün 
bilgilerimi k;JJıariarak bir deneme yapacağım:. demiş.ti. 

Schure onlar arası!l1ıda geçen son veda sahnesini şöy_ 
le tasavvur eder : 

- Ah, Mona1iza, bütün kadınılığı ihtvia ed·en kadın ..  
Nasıl mümkün oluyor da kalbinin derin'!iklernide Madon ve 
Medus'u yanyana birleşmiş görüyorum. Senin bilmecaıi 
çözemedim. Aynlacağ1mız şu ıanda1 sırrını bs:ına ,tevdi •3t.. 
m� misin? 

- .Ah, büyük Leonarda, sanatının hiLl{ümdarı, sen ki 
her şeyi bilirsin ve her muammayı çözersin, be:.."lim m•ıam.. 
mamı anlıyamadın, bilemedin ki seni seviyorum, sen iılmi 
nasıl . bir mdr�tle seviyorsan, ben de setni öyle seviyorum. 
Seni seviyorum, çünkü seni anlıycrum. Senin kudretini an;. 
lıyorum, fakat eksiğini d� biliyorum. 

Evet, sen ha!klısı:n, ben mado.n ve Medus' beraber ts 
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:şıyorum, sırrum bümek mi isti!yorsun? Sırnın şu fonnülde.. 
dir :  Her iyilik aşkla., her kötü!� aşksızlıkta. 

Aşlma cehennemleriılı derinl.i!g}erine nüfuz edebilir ve 
göklerin son yükseldilderine çıkabilirim. Beni, kendi zirve.. 
ne yükseltiktten sann., o Qlllrurlara düşmeyl bıra!kma 
Haydi seninle :kaçalım, her ikimiz içimJzd.e yarım bir dün. 
.3'8 saklıyoruz. O ilki yanını birleştitip bütünliyelim.. Tek 
telk: zaifiz· birleşince yel1!iılmlez kuvvet oluruz. 

Leonardo, hayatmda böyle bir imtiha.na maruz kalma.. 
nuştı. Bu yolllai'l:li çatallaştığı bir yerde buluiı:mıamıştl·. 
Bir yanda ilim, şöhret, öte yanda aşk, ihtiras, coşkwıluk:, 
�eçhul :ı..ıfdıklar, hudutsuz mesafeler, baş döndürücü uçu 
nımlar vardı. O, hillyalı bir aşk yoluna girebUirdi, fakat bu 
macerad.a dehası ve !kudreti tükenmiyecek miydi? 

J ökontun eliı."1i öptü ve ilmin işaretini . tercih ederek, 
askı reddettiı. Basını k:B.ıdınrken, münasebetlerinin büSbütün 
&resiımemesini ve· dostıluklannın devam etm.esinıi rica etti. 
Fakat bunu da Jökont reddetti, cBüyük aşkın güneşini tat. 
tıktan sonra dostluinm mehtabı kalbinizi dondurur. Ben tam 
olarak ya cennlti, ya · cehellnı'3mi istedim. Ben cehen."'lem.i 
tercih ediyorıljlll, çünkü sen benim cennetimi iateme.. 
din. Artık bend'm hiç haber almıyacaıksm.:. 

Leonard'.o, «hiç olmazsa portreili bana: bırak, aşkınuzın 
bAtırası olarak bu portre bizim müşterek eserimizdir• de.. 
di. 

Arad'!l. bir' ısusrna oldu, Jökont'un bakışları Leonarda'_ 
nun kalbini de�iy.ordu, «peki» dedi, »Bana gelince, senin por. 
tre.r..ıi. istemiyorum. Hayalin kalbime öyle yerleşti ki, hiçbir 
portre, senin gibi bir dahinin elinden ç:;.lmnış olsa bile, o ha_ 
yal kadar sıhhatli ve parlak a1amaz. 

Ben seni tam olara� anladım, sen beni anlıya.madın. 
Ne kadar büyük olursan ol, bazı şeyleri bilemezsin. Bir gün 
belki büyük sırn ar.ı"uyacaksın. Sen diyorsuın ki «Bir şey ne 
kadar iyi tanımrsa, o kadar çok sevilir» fakat bunu."l aksi 
de doğrudur, 

«Bir şey ne kaıda.r sevilirse, -o ıkadar tanınır.» Sama ye. 
ni vatanında saadetler dileıim, inziva sana saadet getirsin. 
Sen en sonUıilıda a.nlıyacaksın ki ; fedakarlık, aşkın sihrili 
6ırndır ve aşk: dehamn kalbidir.» 

Bu barikulade ıkadınıla sihirbaz ressam böyle aynldılar 
ve bir daha buluşamadılar. 



Rönesansı Doğuran Ana Fikirler : 

' 

1 - METAMORFOZ KANUNU 

İtalyan Rönesansı, Bat alemi iÇin bk dönüş ve hayata 
yani bir başlayıştır. O devre Avrupa, olgunlu� ça�a eriyor 
ve insan zekası görünen dünyayı fethe çıkıyordu. O asır 
Kristof Kolomb Amerikayı keşfsdiyor. Kopemig göklerin 
perdesini yırtıyor, Gai:ile dünyayı gün�ş etrafında çevirerek 
sonsuz alemin içine fırlatıyÇ>r. Tahlil melekesi hiS-sin üsti.L 
ne çıkıyor ; zeka imam kontrol etmeğ3' başlıyor v� akıl gele_ 
neksel bir ,otorite · olmağa gidiyordu. Y:::ı'mz sam•.t nJ::>ınanda 
ne tahlil, ne müşahede, ne düşünc3 yaratmağa kafidir. 

B;ı alanda yeni bir aydınlığa ihtiyaç vardı. Rönes:?,ns a.. 
damlan iQin bu aydınlık canlı alemi keşfe götürc:i1 şevktem; v� 
Yunan güzeLliğini. bulmaktan geliyordu. f?u var ki bu dev
rin üstadları, kadim güzelliği etme�·e teşebbün etme
mişler, ona kendi duygularını ve ihtira-sl2.:rmı katarak, yeni 
bir şekil vermişlerdir. öte yandan, imandan ve hıristiyan 
g�i':€lneklerinden feragat etmeyi istememis1erdir. Yalnız, ona 
meçh•lıl güzelliklerJn libansını giydinnişlerdir. Bu ailevi ihtira 
ls, Antik Devir ve hıristiyanlık yenilenmiş oluyordu. İlıtiraslı 
bir sanat, .Antik Devre ruh balışediyor ve hıristiya.""llığı i,nsa_ 
nileştiriyordu. 

Bu hareketler, kilise adamlannı ihtilale sevkediyordu .. 
Bütün bu fikirler, kadim devir hıristiyanhğı bir terkip ha... 
line getiriyordu. 

�önesam.s ismini bu devix kendisi almıştır. Onun bütün 
hAlkim fikirleri bu mefhumda."l. doğmuştur. Bu derin sarsıntı 
mucizevi bir yenilenme hlumması doğrulmuştu. Su kıati bil 
tarih ka.mmdur Id. bütün belli başlı çağlar, yeni bir şeldJ 
alltmda kadim devrelere bir rücudur. Buna, Metamorfaz di
yoruz. Bütün yeni devreler, 'kadim unsurlann veıniMn orta.. 
ya çık:m:ası ve bir yeni fikir alt'..nda dirilmesfdir. 

Buna.. Rönesanstan evvelki çağlara ait şu misalleri ve... 
relim : 
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. 1 - Orta Asya yayialannın Aryenlel'i Veda dinini keş.. 
fedince, kehaı:ıete olan hasretleri dolayısiyle, onu beniiiısa. 
mişlerdir. 

Bu dinde, esk!i Atlanta'da olduğu gibi, �nmi tefekkü. 
rün derinlil{i ıve bu derinlikte Allaha intikal etme «Yoga:. 
lroznük kuvvetlerin bilimnesi, derece derece Tannlar yarat.. 
mıştır. 

2 - İlk Zerdüştler, bu kad.royu benimsemişler, yalnız 
ona hayırla şer arasındaki mücadeleYi «Hürmüz ve Ahri

man:. ilave etmişlerdir. 

3 - Mısırl�lar gü..--:ıeşi, tefekkürlerinin merkezi olarak 
alrnışlaı·, ya..lıuz ona ebedi di�_ül.ik dsis:> ve kainatın üçlüğü 
«Osiris, İsis, Horus» ilave etmişlerdir. 

. 4 - Ariyenierin son dini olan Yunan dini, Mısı�:dan ve 
Finik�'dt:n kayr.a?;ını almı 0, fakat onlar bu ham fikirleri 
baştan aşağı değiştirmişkrdir. Allahlarma plastik bir güze1lik 
ıverrnişler, bununla da kal�:;:1ıys..c:ak, insr�:nrcı T��n�·ılara karşı 
mücadelesi fikrini eklemişlerdir. «Pror:ı:ıete Hercule.» 

5 - Hıristyalığa gelince, onun en yü .. ksek ide·si, Tan 
nyı bir insanda şahıslandırmaktı;r ki, bunun da aslı Hin.dıi'
ıann Crişna, Mısırlılarm Haros'udur. Hatta Tannmn oğlu 
fikri Osiris ve isis'ten bakir arı.ne fiıkri ebedi dişilik fil\'riiL 
de.n kaynağını alnı..ış.tır. Yalnız isa'nın şahsiyetine bir aşk 
ateşi, bir fedainefis kudreti ve bir basübadelmevt fikri ek. 
I emişlerdir. 

16 ncı asırdaGci Rönesans böylece iki zıt geleneğin kar
şısında bulunmuştur. Çünkü hıristiyanlık, ancak Payen 
dinini imkıan bulduğu her yerde ezme"k suretiyle zafer b'.lla.. 
lbi!lmişti. Rönesans saatçılan, güzellik ve tabiatm cazibe 
sine kapılaraık:, hıristiyanlığın «Paganisme» e karşı yaptğı 
gibi, hıristiyanl1ığa karşı bir savaşa girebilebilir ler miydi? 
Hayır. İsa'mn dini ve bütün hıristiyan gelenekleri, onlan..">l 
kanianna işlenıişti. Ba sanatçılar, gôzleri Yunan güneşiyl'3 
aydmlanmış bir Hıristiyanlığa bakmışlardır. Gayri şuuri 
bir tarzda Tannları Spritualise etmişlel'dir. Aynı suretle, 
hıristiyanlık lejandıılll beşerileştinnişlerdir. Mukadides k:adın
lan gülerek taşvir etmişlerdir. En biiyük Rönesans sanatçı_ 
lannda bu iki Al6m arasında gidip gelme daha va.zıh olarak 
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görülür. Bu hareket, bazan Dmı te' de ve Miık.elanjda olduğu , 
gibi, bu .ilkii .a.ıem arasmda inatçı bir savaş ve bazan Rafa.el 
ve Oorege'de .olduğu gibi aşıkane bir anlaşma halindedir. 

Bazan da Leonarda'da olduğu gibi, bu alemierin zıt 
wısurlarım duygu, şelcil ve fikir ıkuvvetiyle kaynaştı.rma 
şeklinde beUnniştir. Ne de olsa bu hal, bir çifte şehvet 
bir çifte ıstırap ve dinınez bir ı.sret olarak kalmıştır. 



2 - EBEDI DIŞILIK SmRI 

Antik Devri ha1dmleri, derin bir sezişle, iki ci.."'lSin 
menşe,ini uluhiyete kadar götümıüşlerdir. Her canlının nasıl 
bir a.na ve bir babaya üıti.yacı varsa, kaina.tın da bir espliye 
ve onu gerçekleştirecek bir maddeye ihtiyacı vardır. 

Denebilir ki ebedi erkeklik ve ebedi dişilik, ka.inatı ya.. 
rata.n iki 85li kuvvettir. Bu kuvvetten ne kainat, ne de 
mahlukat müstağni olabilir. Tevrat'm bilkat hakkmdak.i şu 
cümlesi, buınr.ı: göste:ö,r : «Allah, kendi gölgesi olarak erkeği ve 
dişiyi yarattı.• Bu fikir, modem mütefekki.rlerden ives Pol 
vedrde şu cümleyle ifade etmektedir : İçtimai hayatta, er 
keğe nazaran kadın, ka.inatta tabiata nazaran Tan.n gibidir. 
Bu sözler, tabiatta kadının büyü._lt rolünü gösterir. Şunu ilıl.. 
'fe e1meliyiz ki bu iki prensip, ilahiyette ve insanlık camia.. 
smda farklı roller oynarlar. Uluhiyette bu. iki prensip, tam 
bir ahenk içinde birleşiktir ; ve kmnatta yamlmaz bir emnL 
yetle işbirliği halindedir. 

İnsaın cemiyetinde ise, bu iki prensip birbirinden ayn.. 
dır ve ayrı malılUklarda tecelli etm�ktedir. İşte hem ka.. 
dında, hem erkekte her cins, diğerine hakim olma arzuslL 
na bu seb�pten haWdir. Erkek, yaratıcı ku'VVetiyle, kadına 
zalimane şekilde hükmetmek ister. Kadın, plastik ve resep_ 
ti.f Iruvvetiyl9 erkeği yemek ve massetmek ister. Bu sebepten 
ebedi bir savaş olur. 

Ebedi dişilik mefhumunu eski dinlerde, Hıristiyan.lıkta, 
ve orta çağda araştırırsak görürüz ki, büyük dinlerin kurtL 
culan baştan i tibaren dişilik prensibinin azametini ve ve. 
lildiyeti.."li kavramışlardır. Onlara göre, ebedi dişilik, o ısık.. 
tır ki ilahi düşünce onda yansır. Ya1.nız bu kudret, 
kendinin farkında olmaz ve ancak tedricen kad:ında tesah_ 
hus eder ve böylece aşkın ilahi aynası ha.line gelir. 

· 

Ebed:i dişilik göklerd� yere inmek için, binlerce yıl 
geçmiştir. Hintli Rişi'ler, yaratma esprisini Brahma ha.lin.. 
de tasa.vvur etmişlerdir. Mısırlılarda bu fikir, daha fazla in. 
sanileşmiştir. 
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İsiS zevci Osiris'i tayfun, fenalık jenisi yüzünden biD 
parçaya bölünmüş olarak görür. Falkat onun son bakışın. ' 
!dan gebe kalan İsis, ,oğlu Horos'u ' dünyaya getirir, o da 
erkekleri kurtanr. İsis fikri, Yunanlılarda anneliğin gloriti. 
kasyonu olarak Demetre ve Heloise haline gelmiştir. HıristL 
yan dini ise, Hiınlt metafiziğini ve Yunan sezişini muay_ 
yen bir anda realize eder. 

Baltire Meryem, yaratma ışığı olarak ebedi dişiliği 'tem 
sil eder. Böylece Rönesansm iki yüzü meydana geliyor. 'Hıris� 
tiyanlık yüzü mistik ve platonisiyen, Elenik yüzü Pa.yen 
ve Sansüeldir. 



3 - tlÇ tı:.tM VE DERECELERI 

ParQ.Celsus der Id : İnsan vücudu üç Jmsımdan ibaret.. 
tir :  Fizik, eterik chayath ve a5tral cşuai ışınlar n�reden:. 
bu sayede insan vücudu üç Alemi «tabii, hayvani, ruhi� ak. 
settirir. Bu üçünün içinde vicdan uluhiyeti temsil eder. 
Bu seb'3pten insan, bir küçük kainattr. Büyük kamatta ne 
varsa, hepsi onda vardır. Vücudunun muhtelif bölg�lerile bir 
toprağa, bir atmosfere ve bir göğe sahiptir. Farkmda oL 
sun wya olmasın, Iminatla daimi temas halindedir. Mo_ 
dem Ocultisme -«hafi �imler:. cereyanıl.annın hepsinin kayna 
ğı budur. Belki de istikbalin J 'mi, bıın1. da.yanacaktır. 

Ieonardo Daviiru;i, bu keşfe cüsbütiL"'l baş:.m b:ir. yoıct�-ı 
ulaşmıştır. O, bunu psikolojik.· resim vasıtasiyle gerçekleş_ 
timıiştir. K.ad:m.d<:>, ve ei'kekte lbir hayır ve bir şer cephesi 
:ni bulmus ve bunlları Medtıso ve Jl.fadon halinde tasvir et 
miştir. Ve nihayet bu ilki zıt kutup arasında mu�azene Jrur_ 
mak için, yani eb'3ıdi d1şiUk ve ebedi erkekliği a.henkl�tiJ.·_ 
rnek için, Jökont tablosunu yaratmıstır. Bu o kadar öne'IIL 
Ii bir hadisedir ki, belki bu önemi!l Leonarda farkında oL 
mr...ID.'!ştır. Çünkü, bu tah)1o, ince bir tahlil, şaşı_ 
lacı:·ik bir terıkip ve harikulflde bir rı..ıh sihirbazlı�ıdır. Leo

narda, kainatı ve insanı anladıktan, hayır ve şer arasındaki 
uçurumu mucizevi bir tarzda geçtikt�n sonrad�r ki, ululıL 
yetin eşiğin� kadar varabilmişti. 

Rafael, güzellik rüyası içine dalmış olarak bu çetin me... 
selelen� k'mdi-stni kaptırmıştır. Fakat s·on günlerinde, deru·ni 
bir ilhamla üç dünyayı Transfigürasyon isimli tablosunda 
canlandırmayı denemiştir. Bu tabloda, üç alem, İlahi" Ko_ 
medide olduğ;ı gibi, uçurumlarla birbirinden ayrılmış de
ğildir. 

Öz'3t olarak diyeceğiz ki, Rönesansm hakim fikirleri şu 
üç kanundan ibarettir 

ı - Metamorfoz, 
2 - Ebedi dişilik sım, 
3 - ttç A.lem fikri. 
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İşte Raphael, Michelange ve Leonardo'yu aych:nlatan 
ışık, bu üç yıldızdan gel.ıne�teydi. , 

Rönesans sayesinde ruh bedene, m3.r,ıa nmddeye, görün... 
meyen göıi.inene hakim olmuştur. 
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