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KÜÇÜK DÂHİNİN SİHİRLİ NOTALARI

Bir kış günüydü. Salz burg’da kar lar la kaplı mey  dan da 

iler le yen atlı ara banın te ker lek le ri, bem  be yaz kar lar 

üze rin de ka ya rak yol alıyor du. So kak lar boş tu. Orta-

lık ses siz di. Du yu lan tek şey, atlı ara banın ko ca man 

te ker lek le rin den bom  boş so ka ğa yayılan ses ler di. 

Tıpkı uzak lar dan ge len bir müzik se si gi bi.

Ara ba ya vaş ladı, dört katlı bir evin önünde dur  du. 

Bir sürü küçük pen ce re si, süslü bir ah  şap kapısı olan 

şi rin bir ev di bu rası. Gi ri şin de   ki küçük ba ha rat dük-

kânı, vit ri nin de ki renk renk ba ha rat ka va noz larıyla, 

da ha da şi rin bir ha  le ge ti ri yor du bu rayı. So ğuk ha

va ya rağ men, in  sanın içi ni ısıtan bir görüntüsü vardı 

bu se vim  li evin.

Ara bayı çe ken at lar huy suz laşmışlar, yo la de  vam et

mek için sabırsızlanıyor lardı. O sıra da ara banın ka

pısı açıldı. İçin den si yah şap ka lı, si yah pe le rin li, si yah 
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çiz me li bir adam in di. Be  yaz pe ru ğu nun üze rin de ki 

göste riş li şap ka sı nı, başını eğe rek ya vaş ça çıkardı, 

ara bacıyı selam ladı. Son ra kapıya doğ ru yürüdü, 

basamakları ya vaş ça çıktı. Kapıyı aç mak için eli ni 

uzat tı... O da ne? Evin için de ki gürültü dışarıya ka  dar 

ge li yor du. Ne ler ol du ğu nu iyi ce an la mak için ku lağını 

kapıya da yadı, içe ri yi din le me ye baş ladı. 

İçe ri de küçücük bir ço cuk, kah ka ha lar ata rak bir kız 

ço cu ğu nu ko valıyor du. İki si nin de se  si kapının dışına 

ka dar ge li yor du.

“Ah saçım! Saçımı çek me!”

“Ne var. Al iş te! Ken di saçımı da çe ke rim. Ha haa 

haa!”

Der ken kapı bir den açıldı. Küçük ço cuk, san   ki bi  raz 

önce bağırıp ora dan ora ya ko şuş tu ran o de ğil miş gi

bi, pi ya no nun başına geç ti, yü zünde cid di bir ifa deyle 

çal ma ya baş ladı. Kız bu du ru ma alışıktı za ten. 

“Her za man ki ya ra mazlıkları iş te,” de di ken  di ken di

ne omuz sil ke rek.

Kapıya doğ ru yü rü dü ve gülümse ye rek, “Hoş gel din 

ba ba,” de di.

Ba  ba, kızının saç larını ok şadı, dağılan kısmını dü zel

te rek:



11

“Yi ne ya ra mazlık pe şin de si niz ço cuk lar,” di ye  rek ışıl 

ışıl par la yan, sim si yah pi ya no nun ba şı na gel di. “Bu-

gün ne ler çalıştın ba kalım Wolf gang?”

Küçük Mozart aynı cid di tavırla:

“Bir bes te yapıyo rum ba ba. Üste lik bugün def  te ri me 

yazdığın bütün eg zer siz le ri de ça lış tım.” 

Ba basının ho şu na git miş ti bu.

“Öyle mi? De mek bes te yapıyor sun. Din le ye  bi lir mi

yim aca ba?” de di güle rek.

“Bi tir me dim ki. Bi ti rin ce ça larım.”
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Ba bası, gu rur la ok şadı oğ lu nun başını. Her şey dü 

şündüğü gi biy di. Ge le ce ği şim di den gö re  bi li yor du. 

Küçük oğ lu Wolf gang, ile ri de bü yük bir müzis yen ola

caktı. Ken di ken di ne mı rıl dandı: “Wolf gang Ama de us 

Mo zart.” Ve el le ri ni göğ sünde sımsıkı bir leş tir di. Bu 

ye te nek li ço cuk, onun oğ lu ol du ğu için Tanrı’ya şük

ret ti.

Ba ba Leo pold Mo zart, ünlü bir müzis yen di. Ke  man ve 

pi ya no çalıyor, sa ray da im pa ra tor için müzik ler bes

te li yor du. Üste lik, ke man oku   lu ile il gi li çok önem li 

bir ki tap yazmıştı. 

An ne Ma riaAn na Mo zart, müzis yen de ğil di ama o da 

müzi ği çok se vi yor, ço cuk larını bu ko  nu da des tek

li yor du. Mo zart’ın ken di sin den beş yaş büyük olan 

ab lası Nan nerl, çok ye te nek  li bir kız ol mak la bir lik te, 

yaşıtları için de iyi pi ya no ça lan tek ço cuk tu. Pi ya no 

ders le ri ni ba  basından alıyor, çok iyi bir pi ya nist ol ma 

yo  lun da iler li yor du. 

Küçük Mozart’a ge lin ce; üç yaşınday ken ab  la sı nın 

çalışma larını din ler, ses siz ce ba ba sı nın yanında otu

rur du. İlgi siz miş gi bi gö rü nür dü ama bir yandan da 

çevreye bakına rak müzi ğin rit min de başını sal lardı. 

Bu el bet te il gi siz lik de ğil di. Ne de ni baş kaydı, za man

la, son de  re ce şaşırtıcı şe kil de or ta ya çıktı:

O aslında her şe yi aklında tu tu yor du. Her şe  yi. Bütün 
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no ta ları, bütün müzi ği. Bu nu uzun ca bir süre kim se 

fark et me di. Küçük Mozart beş yaşına gel di ğin de pi

ya no başında ha ri ka lar ya  ratıyor du. Müzik onun için 

yürümek, ko nuş mak, soluk al mak ka dar do ğaldı.

Ev de oyun larla müzik bir ara daydı. El bet te müzik hep 

önce lik liy di. Çünkü pi ya no çal mak, Küçük Mozart 

için en ke yif li oyun du.

El le ri bi rer avcıydı. Ha zi ne avcıları. Si yahbe  yaz tuş

lar üze rin de, değerli bi rer taş adı ver  di ği no ta ları 

ya ka lardı. Bun ları da “müzikli hazine kutusu” de di

ği pi ya no su nun içi ne sak lardı. Son ra  da pi ya no nun 

için den, dün ya nın en değerli ses le ri nin yayıldığını 

dü  şü nür dü.

Ba zen de par mak larını ko mik kuk la lar gi bi tuş  ların 

üze rin de oy natırdı. Uy dur du ğu bu oyun  ları, za man 

za man ab lasıyla da pay laşırdı. Nan  nerl’e, çaldığı 

bütün no ta ların si hir li ol du ğu  nu, pi ya no çal ma ya 

baş ladığında bütün no ta la rın uçu şa rak çev re sin de 

do laştığını an latırdı.

“El le ri mi pi ya no nun üze ri ne ko yu yo rum, par  mak   

larım han gi tu şa ba sa cak sa o no ta lar uça  rak ge lip, o 

tuş ların üze ri ne ko nu yor lar. Bu çok eğ len ce li, çok!” 

di ye rek kah ka ha lar atıyor du.

Nan nerl de kar de şi nin bu se vim li ve ya ra tı cı oyun

larına katılıyor du.



Ta bii bun lar işin yalnızca eğ len ce kısmıydı. Küçük 

Mozart her za man çalışıyor du. Hem de bü  yük bir ke

yif le. En ke yif li si de ab lası ve ba ba sıy la bir lik te çal

maktı. Bun la ra “küçük ev kon ser  le ri” adını takmış  

lardı. Leo pold ke ma nı nı alır, Nan nerl ve Mo zart da 

pi ya noy la ona eş lik eder  ler di.

Leo pold çok iyi bir öğret men di. Bütün is te di  ği iki 

ço cu ğu nu da kültürlü ve iyi in san lar ola  rak ye tiş tir

mek ti.

Küçük Mozart oku ma yaz ma öğren miş ti. No  ta ları bi le 

oku yup ya za bi li yor du.

Leo pold, ço cuk larına yalnızca müzik der si ver  mi  yor

du. Re sim, ede bi yat, ti yat ro gi  bi ko nu lar da da ye tiş

ti ri yor du on ları. Ma te ma  tik ders le ri bi le yapıyor lardı. 

Mo zart’ın en çok sev di ği ders ler den bi riy di bu.
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“Pi ya no dan son ra en sev di ğim ders tir ma te ma    tik,” 

di yor du her za man ab lasına. “Ra kam lar da ma  te ma

ti ğin no ta larıdır, de ğil mi Nan nerl?”

Zen gin de ğil ler di. Yalnızca or ta dü zey bir ge  lir le ri 

vardı. Ama, “Görgü ve kültür ai le  den ge lir,” di yor du 

Leo pold ve ço cuk larını da bu şe kil de ye tiş ti ri yor du. 

Her za man saygılı ve na  zik ol malıydılar.

Günler müzik le, oyun la, ders ler le de vam eder  ken bir 

gün, iş te o şaşırtıcı ye te nek or ta ya çık tı.

O gün küçük Wolf gang, pi ya no nun başına otur  muş, 

hiç dur ma dan aynı me lo di yi tek rar tek  rar ça  lıyor du. 

Bir yandan da yüzünü bu ruş tu  ra rak, eli çe  ne si nin al-

tında düşüne rek mı rıl da nıyor du.

Çaldığını be ğe nin ce, “Evet, evet, ha ri ka,” di ye el le ri ni 

çırpıyor du se vinç le.

O sıra da Leo pold içe ri gir di. Henüz günün en aydınlık 

sa at le riy di fa kat oda bi raz ka ran lık tı. 

“Tanrım! Bu ka ranlıkta nasıl pi ya no ça la bi li  yor?” di

ye rek hızlı adımlar la pen ce re ye yü rü dü, kalın ka di fe 

per de le ri iki ya na açtı büyük bir gürültüyle. Şim di 

güne şin tüm par lak lı ğı oda  ya dol muş tu. 

Leo pold, önce başını güne şe doğ ru kaldırıp ışık

tan ka ma şan gözle ri ni ka padı. Yüzünde mut  lu bir 
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gülümse mey le, pi ya no dan ge len me lo  di yi din le di. 

Son  ra  da dönüp, Küçük Mozart’a bak tı. Oğ lu nu pi 

ya  no başında görmek, onu her za  man he ye can lan    

dırırdı. Küçük Mozart’ın ne çal dığını me rak et miş ti. 

Da ha önce bu me lo di yi hiç duy mamıştı çünkü. Ya vaş 

ya vaş pi ya no ya doğ  ru yürüdü.

“Hımmm, çalışıyor sun de mek. Bu çaldığın ne  dir?” 

“Bes te mi bi tir dim!” de di he ye can la bağıra rak, Küçük 

Mozart. “O ka dar güzel ol du ki. Ça la bi  lir mi yim ba

ba?” 

“De mek bi tir din,” de di Leo pold, bi raz dü şün ce  li. 

“Çal ta bii, din le mek is te rim. Ama dur! Şöy le gü  zel bir 

ye re otu rayım,” di ye rek te laş la pi ya  no nun ya  kınında

ki kol tu ğa otur du. Küçük oğ  lu nun uzun za  mandır 

bes te yap mak için ça lış tığını bi li yor du ama... 
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“Eve eet, başlıyo rum!” di ye rek el le ri ni ovuş tur  du Kü-

çük Mozart. De rin bir soluk aldı ve çal ma  ya baş ladı. 

Baş ladı, he men de bit irdi. Ba basına döndü me  rak la: 

“Nasıl ol muş?” 

Leo pold çok şaşırdı önce. Küçük oğ lu bes te yap mıştı.

“Ne ka dar da güzel bir müzik. Her şe yi ne ka dar ko lay 

yapıyor,” di ye düşündü uzak la  ra da la rak. 

“Ba ba! Ba ba! Nasıl ol muş di yo rum? Ben çok sev  dim,” 

de di sabırsızca.

Ace le edi yor du çün kü da ha bit me miş ti göste ri si.

“Be ğen dim, çok ho şu ma git ti. Bu ne şe li bir par  ça ol

muş.”

“Evet, çok ne şe li. Ben de ya zar ken çok ne şe len  dim,” 

de di he ye can la; son ra da hızlı hızlı an lat ma ya baş ladı:

“Ge çen ge ce tam uy ku ya da la caktım ki bir den aklıma 

bir me lo di gel di. Ben de onu ka fa ma yazdım. Sa bah 

uyanınca da kâğıda,” de yip sus tu. Son ra ani den he

ye can la, “Ama son ra bir şey ol du!” de di.

Leo pold otur du ğu yer de doğ rul  du ve me rak la:

“Ne ol du?” di ye sor du.

“Aklıma da ha ne şe li si gel di,” di ye rek gül me  ye baş ladı 

Küçük Mozart.
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Leo pold ken di ni kol  tu ğa bıraktı ve o da Mo zart’la 

bir lik te gülme ye baş ladı. Karşısında du ran bu kü  çük 

bes te ci nin an lattıklarına bir yandan gülüyor, bir yan-

dan da se vi ni yor du.

Küçük Mozart, çalışırken öğren dik le ri ni ak lın da tut

mak için de ği şik yöntem ler uy dur muş tu ken di si ne. 

Ba zen pi ya no başında de ği şik kah  ra man lar ya ratıyor, 

oyun oy nu yor, ba zen de bü yük bes te ci le rin çok 

önem li bes te le ri ni ça lı yor  du. 

Leo pold sa kin ce bun ları düşünürken Mo zart he ye

can la atıldı:

“Ba ba? Yazdığım par ça la ra müzik nu ma ra ları... yok, 

yok müzik sayıları, hıımm şey, nasıl de  nir, şey iş te... 

Ya ni, ben bir sürü bes te ya pa ca ğım, son ra hep si bir

bi ri ne karışa bi lir, öyle de ğil mi?” 

Bun ları söyler ken, el le ri ve başıyla o ka dar çok ha

re ket edi yor du ki onu takip eden Leopold’un gözleri 

yoruldu. Şaşkın bir gülümse mey  le oğ lu nun te laşını 

iz li yor, yanıt ve re bil mek için so luk suz ko nu şan bay 

çokbil mi şin bir soluk al masını bek li yor du. 

Küçük Mozart so ru su nu sor du ve he ye can la ba   

basının yanıtını bek le mek üze re dur du. Leo   pold 

sa  kin ce, “Ta mam Wolf gang. Söyle di ğin şe ye ‘yapıt 

sa yı sı’ de nir. Bes te le di ğin par çanın başına nu ma ra

sını ya zarız, böyle ce hem sırası bo zul maz hem de kaç 
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bes  ten ol du ğu nu ra hat ça an larsın. Böy le ce bir bi ri ne 

de karışmamış olur,” di ye açık ladı. 

“Ta mam an ladım! Yapıt sayısı!” di ye hay kır dı he     ye

can la ve de vam et ti:

“O za man, ta ri hi  de yaz ma    lıyım. Ne za man yaz dığım 

da önem li dir, de ğil mi ba ba?” de di. Cid  di leş miş ti bir

den.

“Evet oğ lum, önem li ta bii,” de di Leo pold ve pi  ya

no nun üze rin de du ran no tayı aldı. Bir den he  ye can

lanmıştı. Oğ lu henüz beş yaşındaydı ve ilk bes te si ni 

yapmıştı. Uzun uzun baktı oğ lu nun küçük yapıtına. 

Bu kısacık bes te, bi li yor du ki uzun kon çer to la ra, sen

fo ni le re, ope ra la ra ilk adım dı. Tüy ka le mi eli ne aldı, 

oğ lu nun is te di  ği gi bi ta ri hi ve yapıt sayısını yazdı. Bir 

de her za  man gu rur du ya cağı is mi ni.



KÜÇÜK EV KONSERLERİ

Mo zart ai le si nin çok iyi dost ları vardı. Özel lik  le de 

Leo pold’un ar ka daş ları, sa nat çev re sin den ve sa ray

dan, kültürlü, soylu in san lardı. Ba zı ak  şam lar, Mo

zartların evi ne ge lir ler; müzik, ti  yat  ro, fel se fe tartı-

şırlardı. Leo pold ve müzis yen dost  ları, bazı ak şam lar 

hep bir lik te ye ni yaz dık la rı yapıtları ça lar lardı.

İki kar deş, bu yüzden hep ye tiş kin ler le bir ara  daydı. 

On ların söyleşi le ri ni din ler, son ra  da konuklara kon

ser ve rir ler di. 

Bu ba zen sıkıcı ba zen de ke yif li ola bi li yor du. Ke yif

li kısmı, ta bii ki müzik olan kısmıydı. As lında ken  di 

yaşıtlarıyla da za man ge çi re bil se  ler di ne iyi olur du...

Bir ak şam, ev yi ne konuklarla do luy du. Gü zel bir sof

ra hazırlanmıştı. Ko nuk lar da bu ma sanın çev  re sine 

top lanmış, bir yandan bir şey ler atıştırıp ko  nu  şuyor

lardı. 
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Leo pold ise her za man ol du ğu gi bi, ke ma nı nı eli ne 

almış, sa lo nun bir köşe sin de ar ka daş la rı ile küçük bir 

kon ser ver me ye hazırlanıyor du.

“Sev gi li Leo pold, bu ak şam çal mak is te di ği niz özel 

bir parça var mı?” de di müzis yen ler den bi   ri, na  zik çe. 

Ken di si sa ray or kes trasında ke man  cıydı.

“Ben bir trio ça larız di ye düşünmüştüm ama?” di yen 

Leo pold, bir yandan düşünüyor bir yandan da eliy le 

çe ne si ni ovuş tu ru yor du.

“Trio ça la bil mek için üç ki şi ol mamız ge rek, iki ke

mancı ol du ğu mu za göre, bi zim le çal mak is te yen bir 

vi yo lon sel ci var mıdır aca ba?” de  di yüksek ses le ve 

herkese du yu ra rak. Bir yandan da mu zip çe gü  lü  yor

du. Çünkü konukların arasında, sa ray or kes trasının 

baş vi yo lon sel  ci si de bu lu nu yor du. 

Leo pold gülümse di, eliy le no ta seh pa la rı nı göste

re rek yan larına da vet et ti vi yo lon sel ci yi. Müzis yen, 

vi yo lon se li ni alıp Leo pold’un ya nı na gel di, na zik çe 

onu selam ladı. Her kes al kış lıyor du. Evet, artık grup 

ta mamdı, müzik baş  la ya bi lir di. 

O sıra da yan larına, elin de mi ni cik ke ma nıy la Küçük 

Mozart yak laştı. Bu ke manı ona, bir ge   zi sırasında Vi

ya na’da he di ye et miş ler di. Ba ba sına yak laştı ve:

“Ben de si zin le ça la bi lir mi yim?” di ye sor du. 
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Leo pold alaycı bir gülümse mey le:

“Hayır Wolf gang, lütfen bi zi ra hatsız et me,” de     di. 

Son ra da se si ni iyi ce al çal ttı, “Ha di ba ka lım, ses siz   ce 

otur ve din le.”

 Küçük Mozart, elin de ke manıyla öyle ce ka la  kal dı. 

Kaş larını ça ta rak bur nun dan so lu ma ya baş ladı. Dö-

nüp pi ya no nun başında otu ran ab  lasına baktı. Nan

nerl de öyle ce kar de şi ne ba kı yor du.

“Ra hatsız et mek mi? Ra hatsız et mek öyle mi?” di ye 

söyle ni yor du için den. Bir yandan da öf  ke si ne hâ kim 

ol mak için sıkıyor du ken di ni. Sa  kin bir ses le tek rar ladı:

“Ben de çal mak is ti yo rum! İkin ci ke manı çal  mak is

ti yo rum ben!”

Leo pold öfke len di. Küçük Mozart’a döne rek:

“Wolf gang lütfen! Ne re den çıktı şim di bu? İkin    ci ke

manmış. Ola cak şey de ğil,” de di bi raz yük sek ses le 

ve sözcük le rin üstüne ba sa ba sa. Son  ra bi raz sert 

ko nuş tu ğu nu his se de rek tat lı lık la:

“Wolf gang, sen henüz ke man hakkında bir şey öğren

me din. Şim di bi ze izin ver ba kalım,” de  di.

Tam ar kasını dönüyor du ki Küçük Mozart haykırdı:

“Ke man çal mam için öğren mem ge rek mi yor. Ça  la bi

li rim!”








