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Efsane ile gerçek

Fransa’ya da bahar gelmişti. Clos Lucé şatosunun çevresinde, 
Amboise toprağında, o son ve doğal olmayan nisan ayazından 
sonra, tepelerde birden çiçekler açmıştı. Loire Irmağı’nın kıyıları-
nı, bahar bayramıyla buluşmalarına vaktinde yetişen mügeler 
kaplamıştı benek benek.

Yukarıda, masmavi gökyüzünde, bir çaylak kanat açmış uçu-
yordu.

Tavanı yaldızlı büyük bir odada, yüzü kül gibi ve kıpırtısız bir 
ihtiyar ölmek üzereydi. Bazı yakınları ona yardım ediyorlardı; ya-
şamdan kopuş uzun ve zorluydu.

Birden merdivenlerde bir ses yankılandı:
“Kral! Kral!”
Yaşlı adam, uykulu halinden sıyrılır gibi oldu ve yastıkları üze-

rinde doğrulmaya çalıştı. Birisi sırtına sırmalı bir giysi geçirdi, bir 
başkası doğrulmasına yardım etti. Kral, odadan içeri girdi ve he-
men, ilgiyle, yaşlı adamın başucuna koştu.

Onu sık sık ve sevgiyle ziyaret eden kral yanına geldi. Bunun 
üzerine o, saygısından doğrulup yatağa oturdu, hastalığı hakkında 
krala bilgi verdi; ayrıca, sanatını gerektiği gibi icra edemediği için, 
Tanrı’yı ve insanları ne kadar incitmiş olduğunu anlatıyordu. Sonra, 
ölümün habercisi bir nöbete tutuldu. O zaman, acısı hafiflesin, diye 
kral ona yardım etmek ve onu rahatlatmak için başını tutunca tan-
rısal ruhu bundan daha büyük bir avuntuya kavuşamayacağını bildi-
ğinden, kralın kolları arasında, yetmiş beş yaşında son nefesini verdi.

1519 yılının 2 Mayıs günüydü. Ingres’in bir çizimi, bu efsa ne nin 
en önemli ânını gözler önüne serer; çünkü Leonardo da Vin ci’nin 
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Fransa Kralı I. François’nın kolları arasında ölümü –Giorgio Va sa
ri’nin inceden inceye anlattığı gibi– bir efsanedir.

Leonardo çağdaşları için de çoğu zaman bir gizem ve  efsa-
neydi. Hakkında hemen hiçbir şey bilinmiyordu, çünkü kendisi 
hakkında merak edilebilecek hiçbir şeyi “dışarıya sızdırmamıştı”. 
Ara vermeden, her şey hakkında yazmış; yine de kendi gündelik 
yaşamı hakkında seyrek birkaç ayrıntı dışında bilgi vermemişti.

Leonardo, günümüzdeki deyişle, bir dünya vatandaşıydı; zarif 
ve sıra dışı, yakışıklı ve güçlüydü (“demir bir nalı, kurşunmuş gibi 
bükebiliyordu”); sözleri ve hareketleri ince, giyimi titizdi; “sohbe-
ti öyle hoştu ki, insanların ilgisini üzerine çekiyordu”. Bütün bun-
lara rağmen, yalnızdı, tek bir dostu, tek bir aşkı yoktu.

Döneminin trajik olayları karşısında, stoacı bir filozof gibi 
duygularına gem vurmayı seçti; gündelik olaylar karşısında ise 
hep üstün bir sakinliği korudu, onu tedirgin eden gerçeklikle ara-
sına mesafe koymayı bildi – bu, aynı zamanda, o gerçekliğin yan-
sız bir gözlemcisi olmasını sağlıyordu.

“Bir büyücü o,” diyordu birçok çağdaşı hayranlıkla, ama biraz 
da belli belirsiz bir korkuyla.

Leonardo, bu mitin farkındaydı. Kendisiyle başkaları arasına 
isteyerek bir gizem duvarı ördü: gizli bilim konularından, kitaplar 
yoluyla edindiği değil, neredeyse gizli gizli, deneyimle ele geçirdi-
ği bilgilerden oluşmuş bir duvar. Ve o büyücü maskesinin ardında, 
başka insanlara, sevginin sıcaklığına hasret insan çehresini herkes-
ten gizledi – kendisinden bile.

Leonardo, yaşayan bir çelişkiydi. Yenilikçi eğilimler açısından 
zengin ve bu yenilikçiliğin en üstün örneklerini vermiş bir çağda, 
o hümanizmin ve Rönesans’ın arzularını en iyi temsil eden kişiy-
di; ama aynı zamanda çok daha uzaklara bakmak, henüz var ol-
mayan bir çağın –bizimkinin, yirmi birinci yüzyılın– öncülüğünü 
yapmak için, kendi dönemine sırt çevirmişti.

Verrocchio ve Botticelli’den Perugino’ya bütün büyük çağdaş-
larının bizim için kesin bir çehreleri, açık ve belirli bir karakterleri 
vardır. Bramante’nin, Sangallo’nun ya da Raffaello’nun kim oldu-
ğunu biliyoruz. Michelangelo hakkında hemen her şeyi biliyoruz: 
O, içsel dramını duvarlara, mermere ve kâğıda yazdı; yalnız yaşa-
mı, yüksek sesle, bağırarak dile getirdiği acı dolu bir itiraftı...

Oysa Leonardo hakkında en temel bilgilerden yoksunuz. Ne 
Michelangelo gibi insanlardan kaçan, ne Raffaello gibi dingin bir 
mizacı olan Leonardo, enerjisini, Vasari’nin “garip düşünceler ve 
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hevesler” adını verdiği şeylere yayarak kendini gizledi. Onun gizli 
trajedisi şuydu: Bir duyguyu –heyecan ya da esini– rasyonel bir kav-
rama çevirmeden, “anatomisini çıkarmadan” benimseyemiyordu.

Eski Romalı oyun yazarı Terentius, “İnsani hiçbir şeyi kendime 
yabancı saymam,” diye yazmıştı; Leonardo ise Galileo’dan iki 
yüzyıl önce, “Bilgi, deneyimin kızıdır,” diye yazıyordu, “yeryüzü-
nün ve canlıların geçmişini ve şimdiki durumunu bilmek, ciddi 
zihinlerin tek süsü ve besinidir.”

Demek ki, gerçeği arıyordu Leonardo, ne pahasına olursa ol-
sun ve nasıl bir özveriyi gerektirirse gerektirsin, yalnızca gerçeği...

“Kral François,” diye yazıyordu anı kitabında Cellini, “onun 
konuşmasını işitmekten o kadar zevk alıyordu ki, yılın pek az gü-
nünü ondan ayrı geçiriyordu...”

Bu da bir efsane mi? Yoksa daha büyük bir olasılıkla, eşsiz gü-
zelliğinden ötürü efsane gibi görünen bir gerçek mi? I. Fran çois’ 
nın Leonardo’ya duyduğu bu sevgi, Vinci’li büyük yalnızın son 
anlarına ilişkin Vasari’nin anlattıklarına geçerlilik kazandırıyor.

Leonardo kralın kolları arasında ölmediyse, bunun tek bir ne-
deni vardı: Yaşlı dostunun içinde bulunduğu ağır koşullardan ha-
beri olmayan hükümdar, ikinci çocuğunun doğumunu kutlamak 
için bütün maiyetiyle birlikte SaintGermainenLaye’deydi.

Aksi takdirde, bir evlat gibi, Leonardo’nun başucuna koşardı 
ve efsane gerçeğe dönüşürdü.

İyi kan yalan söylemez

Bugün olduğu gibi, on beşinci yüzyılda da, gelirler beyan edi-
lirken belli harcamalar vergiden düşülebiliyor; daha doğrusu, her 
ailede “doyurulması gereken kişiler” –yani kadınlar, yaşlılar, küçük 
çocuklar ve hizmetkârlar– vergiden muaf tutuluyordu.

1457’de, Noter Ser1 Antonio da Vinci, vergi dairesine, ailesine 
mensup “doyurulması gereken kişiler” arasında “Ser Piero ile ha-
len Accattabriga di Piero del Vaccha da Vinci’nin eşi olan Cate
rina’nın evlilik dışı oğlu, beş yaşındaki Leonardo”nun da bulun-
duğunu bildiriyordu.

O dönemin erkeklerinin, en önemli olayları aile defterine kay-
detme gibi güzel bir alışkanlığı vardı ve Ser Antonio da bu kuralın 
dışında kalmıyordu:

1. Ser ya da sere, geçmişte bir saygı ve saygınlık unvanı olarak kullanılırdı. (Ç.N.)
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1452. 15 Nisan Cumartesi günü, gece saat 03.00’te bir toru-
num doğdu: Oğlum Ser Piero’nun oğlu. Adını Leonardo koydular. 
Bartolomeo da Vinci oğlu Piero, Nanni Banti oğlu Papino, Tonino 
oğlu Meo, Malvolto oğlu Piero, Venzo oğlu Nanni, Alman Giovan-
ni oğlu Arrigo, Domenico di Brettone kızı Lisa, Giuliano kızı Anto-
nia, Barna kızı Niccolosa, Nanni di Venzo’nun kızı Maria, Previco-
ne kızı Pippa’nın katıldığı törenle, Rahip Bartolomeo da Vinci oğlu 
Piero, çocuğu vaftiz etti.

Vaftiz töreni, Paskalya’dan sonraki pazar günü, Vinci ka sa ba
sının küçük Santa Croce Kilisesi’nde yapılmıştı; adları, soyadları 
ve baba adlarıyla titizlikle sıralanan beş erkek ile beş kadın, Ser 
Piero da Vinci’nin “gayrimeşru” oğlunun aileye meşru girişine ta-
nıklık ediyorlardı.

Peki, anne? Leonardo’nun en eski ve en güvenilir yaşamöykü-
sü yazarı “Anonimo” Gaddiano’nun “iyi kan”dan geldiğini belirtti-
ği ve sonradan Accattabriga da Vinci adlı birisinin eşi olan bu 
Caterina kimdi?

Toscana ağzında “iyi kan”, bazılarının öne sürdüğünün aksine, 
hiç de “iyi soy” anlamına gelmez; daha çok, belirli bir bedensel, 
özellikle de ahlaki niteliği gösterir.

Burada “iyi”, yalnızca beden sağlığı açısından değil, ruh sağlığı 
açısından da “sağlıklı” anlamına gelir. Öyleyse, Caterina sağlıklı, 
dürüst ve güzel bir köylü kızı olsa gerekti; Ser Antonio’nun en 
büyük oğlu Piero (o da “Ser” unvanlı, üstelik genç ve yakışıklıydı), 
bu kıza çok dil dökmüş, belki de tedbirsiz davranarak evlilik sözü 
vermiş olabilir.

Küçük Vinci kasabasında, Càssero –eski kale kulesinin adı 
buydu– çevresinde sırt sırta uzanan o az sayıdaki evde, “Ser” nite-
lemesi, kişiye özel bir saygınlık kazandırıyordu: On üçüncü yüz-
yılda, Michele da Vinci adındaki bir aile üyesi “Ser” olmuştu; keza, 
Antonio’nun atılgan ve sakınımsız oğluna kadar doğrudan onun 
soyundan gelen her erkek “Sere”, ya da noter olmuştu.

Caterina, Leonardo’yu dünyaya getirdiği zaman, 1427 do-
ğumlu Ser Piero yirmi beş yaşındaydı. Yaşlı Antonio, genç anne 
hiç boş yere ümitlenmesin, diye biraz da kendi vicdanını rahatlat-
mak için, oğlunu hemen o yıl, yani 1452’de, Amadori ailesinden 
Albiera adlı çok genç bir Floransalı kızla evlendirmiş; Piero del 
Vacca’nın “Accattabriga” (Kavgacı) olarak bilinen serseri oğlunu, 
paranın gücünden yararlanarak güzel ve hayal kırıklığına uğramış 
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Caterina’yı eşi olarak almaya ikna etmişti.
Yaşlı Antonio, aile işlerini –kayınvalidesine yardım eden ve kü-

çük Leonardo’ya annelik eden bir gelinle ve “evde oturup hiçbir 
şey yapmayan” öteki oğlu Francesco’yla– böylece yoluna koyduk-
tan sonra, noterlik sözleşmeleri düzenlemeye ve Anchiano köylü-
leriyle tavla oynamaya devam edebilirdi artık. Bu arada, Medicile-
rin ve Servitlerin1 desteğiyle yol almayı ve para kazanmayı aklına 
koymuş olan sabırsız Ser Piero, Floransa’da kiralık bir ev tutuyordu.

Çaylak

İlk çocukluk anılarım arasında şu var: Sanki, ben beşikteyken bir 
çaylak üzerime geliyor, kuyruğuyla ağzımı açıyor ve dudaklarımın 
arasına soktuğu o kuyrukla bana birçok kez vuruyordu.

Simgesel anlamlarla yüklü bu olağanüstü hayal, kişisel yazgı-
sının karanlık bir belirtisi olarak Leonardo’nun yalnızca belleğini 
değil, ruhunu da –bugün, daha kesin bir dille, bilinçdışı derdik 
buna– derinden etkilemişti.

Dolayısıyla, Freud’un, yeni keşfinin (psikanaliz) verdiği coş-
kuyla, bu hayali en ince ayrıntılarına kadar analiz etmesi doğaldı; 
hatta Freud, Tanrıça Mut –akbaba başlı kutsal ana– hakkındaki 
çok eski Mısır mitine başvurmuş, çaylağı zavallı Caterina’yla öz-
deşleştirmişti. Ne var ki, çaylak başka şeydir, akbaba başka bir şey. 
Leonardo için çaylak bildik bir kuştu: Vinci kasabasının üzerinde 
ve Arno Irmağı ile Alban Tepeleri arasındaki sınır çizgisi boyunca 
uzanan şatoların üzerinde uçuyor; amcası Francesco sık sık par-
mağıyla işaret ederek ona kuşun tipik çatallı kuyruğunu ve “yay 
çizerek uçuşu”nu gösteriyordu.

“Görüyor musun?” diyordu amcası, yırtıcı kuşun uçuşunu 
daha iyi gözlemek için yeğeninin yanına otların üzerine uzanarak. 
“Rüzgâr şimdiki gibi yüksekten estiğinde, çaylak yüksekte durur; 
alçaktan estiğinde, Càssero’nun altına kadar inmekten korkmaz; 
çünkü çaylak, az kanat çırpan ve hep rüzgârın estiği yönü kolla-
yan kuşlardan biridir.”

Küçük Leonardo dinliyor ve gözlemliyordu. Onun okulu, An
chiano’daki çiftlik evinin çevresindeki tarlalar ve kırlardı, dağdan 

1. Tam adı Meryem Ana’nın Hizmetkârları Tarikatı olan ve keşiş yaşamı sürmekle birlik-
te etkin görevler alan frerlerin oluşturduğu Katolik tarikatı. (Ç.N.)
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neredeyse Vinci kasabasına kadar inen ormandı; hocası ise ondan 
yalnızca on yedi yaş büyük olan genç amcası Francesco’ydu.

Bu filozof ve aylak amca, doğa üzerine kendi kişisel kuramını 
aktarıyordu yeğenine. Onun kuramı, gözlemlerden, kanıtlardan 
ve doğrulamalardan, ama hepsinden önemlisi, yaratılmış her şeye 
karşı sevgiden oluşuyordu.

“Doğadaki şeyler üzerine felsefe yaparak,” diyor Vasari, “şifalı 
otların özelliklerini öğrendi.”

Gerçekten de, amcası Francesco, ona her gün doğanın olağa-
nüstü bilgeliğini açıklıyordu. Yeğeniyle sık sık ırmağa kadar iniyor 
ve suyun karşısında, bir belirip bir akıp giden bir gerçeklik imgesi 
sunuyordu ona; ormana yürüyor ve böceklerin nasıl başkalaşım 
geçirdiklerini gösteriyordu. Buğday boy vermeye başladığında ye-
ğenine toprağı elletiyor; o narin filize, ayazın sertleştirdiği toprak-
ta kendine yol açması için hangi gizemli gücün yardım ettiğini 
sorguluyorlardı. Sonra, yaz geldiğinde birlikte, boylarından büyük 
tahıl tanelerini sürükleyen karıncaları takip ediyorlardı bakışla-

Gözyaşıotu, 212 x 230 mm, 1508-1509.
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rıyla. Kimi zaman amcası, ona bir masal anlatıyordu: sözgelimi, 
bir karınca ile bir tahıl tanesi arasındaki gizli anlaşma masalını...

“Ne anlaşması, Francesco Amca?”

“Sen beni burada bırak,” demiş tahıl tanesi karıncaya, “toprağa, 
temel öğeme dönmeme izin ver, ben de, bir yıl sonra, sana benim 
gibi bir tane değil, yüz tane tahıl tanesi vereyim.”

“Peki, karınca ne yapmış?”
“Yorgunmuş, o yüzden kabul etmiş. Ama bu anlaşmaya pek 

de inanmıyormuş. Oysa bir yıl sonra...”
“Başak, Francesco Amca! Tane, başak olmuş!”
Anchiano ile Vinci arasında, büyükbabasının evinde, cumarte-

si gününü ve babası Ser Piero’nun Floransa’dan dönüşünü bekle-
yerek geçirdiği, çok geçmeden sona erecek olan ve asla unutma-
dığı ışıl ışıl bir çocukluk.

Kasabada bir kadın, yarı aralık kapıdan çocuğun adımlarını göz-
lüyor; hüzünlü ve tatlı bakışıyla onu izliyor, gizli gizli seyrediyordu.

“Baba,” dedi bir akşam genç Ser Piero, “Signoria Sarayı’nın ar-
kasındaki Via della Prestanza’da Michele Brandolini’nin kiraya 
verdiği evi tuttum. İzniniz olursa Albiera ile Leonardo’yu Flo ran
sa’ya götürmek istiyorum. Leonardo’nun okula başlaması gerek, 
sabahtan akşama kırlarda dolaşamaz.”

Ser Antonio, sessizce torununa baktı ve onay verdi. Amcası 
Francesco, çocuğu yüreklendirmek için ona gülümsemeye çalıştı. 
Albiera sordu:

“Ne zaman?”
“Gelecek ay,” dedi Ser Piero ve Leonardo’nun yanına gitti; oğ-

lunun yüzünü kendine doğru kaldırıp gözlerinin içine bakarak, 
“Floransa’yı göreceksin, oğlum. Dünyayı!” dedi.

Belki de çocuk, çaylağı o gece gördü rüyasında. Kendisini be-
şikteki haliyle, küçük, savunmasız görüyordu ve yırtıcı kuş, yay 
çizerek süzülüyor, birden üzerine çöküp çatallı kuyruğuyla ağzını 
açmaya çalışıyordu.

Floransa

Floransa’ya geldikten sonra, müzik ile gramer, flüt ile gramer 
kitabı, küçük Leonardo’nun günlük uğraşları oldu. At, dolambaç-
lı ve taşlı yoldan aşağı inerken Vinci kasabasından gözüne takılan 
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son görüntü, evin kapısında durup onun gidişini izleyen amcası 
Francesco olmuştu.

Kırların sessizliği yerini şehrin uğultusuna bırakmıştı. Za naat
kârların işlikleri şafakla birlikte kepenk açıyor ve günbatımına ka-
dar sokakta aletlerin –baltadan çekice, bocurgattan körüğe– gü-
rültüsü yankılanıyordu: Dev bir soluk alıp verme, toplu bir solu-
ma gibiydi; arada bir, yeni bir “konut”un yapımına yer açmak için 
eski evlerinkulelerin yıkıldığını gösteren bir çökme gürültüsü bu 
solumayı kesintiye uğratıyordu.

Floransa küçüktü. Brunelleschi, Luca Pitti için Arno’nun karşı 
yakasında, Boboli Tepesi’nin eteklerinde bir konut yapmaya he-
nüz başlamış; Michelozzo, Cosimo de’ Medici için yaptığı Via 
Larga’daki tahkimli sarayı yeni bitirmişti.

Şehir, ticari şirketlerinin yaşadığı ekonomik çöküntüden sonra 
(bu şirketler, yüzyıllardır ellerinde tuttukları yün ve ipek pazarları 
üzerindeki tekellerini yitirmişler; yeni yabancı üretim, birçok et-
kinliği felce uğratmış ve çeşitli bankaların iflas etmesine yol açmış-
tı) yeniden soluk almaya, eski özgüvenine kavuşmaya başlıyordu.

Ticari yatırıma ya da girişimciliğe duyulan güvensizlik, belli ki, 
başta taşınmazlar olmak üzere, daha istikrarlı çeşitli yatırımları 
teşvik ediyor ve insanlar, ellerine bir fırsat geçer geçmez, paralarını 
tarım alanlarına ya da evlere yatırıyorlardı. Evler eski ise yıkım ve 
yeni bina yapımı yalnızca ekonomik olarak değil, sanatsal ve top-
lumsal açıdan da ikinci ve daha tutkulu bir işlemi oluşturuyordu.

O çağın görkemine katkıda bulunan sanatçıların hepsi Flo
ransa’da yaşıyor, hepsi burada çalışıyordu: Donatello, Brunelleschi,  
Fra Filippo Lippi, Benozzo, Rossellino, Michelozzo, Paolo Uccel-
lo, Pollaiuolo Kardeşler, Luca della Robbia, Mino da Fiesole, Luca 
Signorelli. Ghiberti ile Andrea del Castagno, kısa süre önce öl-
müşlerdi. Ve hepsinin üzerinde, uyanık ve her an hazır ve nazır 
yaşlı Cosimo, yönetmiyormuş gibi görünüp şehri yönetiyordu: 
“Ağır yükümlülükler”le, başka bir deyişle, son derece yüksek gelir 
vergileriyle düşmanlarını yok ediyor; kamu görevlerine aday olan-
ların adlarının belirlenip “torbalara konulması”nı ve kura yoluyla 
seçilmesini denetleyen görevlileri (accoppiatori) kendisi seçiyordu.

Birden, bir salgın gibi, sonradan hümanizm olarak adlandırıla-
cak olan o inceleme ve araştırmalar ateşi patlak vermişti. Bizanslı 
Georgios Gemistos Plethon, Antik Çağ’daki Atina Okulu’nu ör-
nek alarak ve onun geleneğini sürdürmek amacıyla Platon Akade-
mia’sını kurmuştu. Cosimo’nun çağırdığı başka bilginler, Yunanca 
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öğretmek için Floransa’ya gelmişti: Marsilio Ficino (Ficino, Hıris-
tiyan öğretisini Platon öğretisiyle uyumlu hale getirmeyi amaçlı-
yordu), Cristoforo Landini, Agnolo Poliziano, Giovanni Pico della 
Mirandola ve Leon Battista Alberti (Alberti’ye, klasik mimarlığa 
olan sevgisi ve bu konudaki bilgisinden ötürü “Floransalı Vitruvius” 
deniyordu) gibi kişiler, böyle yetişip kendilerini kabul ettirdiler.

Leonardo, ilkgençliğinin değerli yıllarını bu atmosfer içinde ge-
çirdi; keza, hiç kuşku yok ki, seçimleri üzerinde belirleyici etkisi olan 
bir kültür ve bir ortamla ilk kez bu atmosfer içinde temas kurdu.

Vasari, onun için şöyle yazıyordu:

Aritmetikte, derse katıldığı birkaç ay içinde öyle ilerleme kay-
detmişti ki, bu dersi öğreten hocasını sürekli kuşkular ve zorluklar-
la karşı karşıya bırakarak adamcağızın aklını karıştırıyordu.

Ama Leonardo’nun gönlünde yatan aslan başkaydı. 1339’da, 
Atina Dükü zamanında noterlik görevine başlayan Ser Michele da 
Vinci’nin oğlu Ser Guido’dan başlayarak nasıl ailenin bütün büyük 
oğulları noter olmuşsa; Ser Piero, kendi oğlunun da “Ser” unvanlı 
birisi, yani noter olacağından emindi ve bu duygu içinde, oğlunun 
edinmekte olduğu kültür birikimiyle hemen hiç ilgilenmiyordu.

Oysa Leonardo, kendini keşfetmeye ve kendini tanımaya baş-
lıyordu.

Hemen her zaman yalnız, sanatçıların ve zanaat ustalarının 
işliklerinde dolaşıyor, güzel bir resmi ya da ustaca kullanılan bir 
aleti eşit derecede çekici buluyordu. Bu arada, aritmetikten ve 
ezbere dayalı derslerden giderek daha çok soğuduğunu fark edi-
yordu. Amcası Francesco’dan aldığı o doğal öğrenim adına, hoca-
sına itiraz edip karşı çıkmaya başlıyor; kitaplardaki eski Aristote-
les savlarına dayalı soyut kavramsallığın karşısına, deneyimin so-
mut ve tartışma götürmez verilerini koyuyordu.

Hayvanlar ve bitkiler dünyasındaki araştırmalarını da tek ba-
şına sürdürüyordu: Floransa’nın bostan ve bahçelerinde, Arno ile 
Mugnone’nin kıyılarında böcekler, balıklar, kuşlar yakalıyor, bitki-
ler ve çiçekler topluyordu. Bunları unutmamak, bazı özelliklerini 
kalıcı biçimde saptamak için çizim yapmaya başladı.

İşte, Leonardo’nun gizi. Dalgın ve ilgisiz babası, oğlunun gra-
mer ve müziğin yanı sıra matematik öğrendiğini biliyor, ama onun 
gizli gizli sanat yoluna adım attığını aklından bile geçirmiyordu.

Belki, Albiera’ya gizini açmış, bir şeyler itiraf etmiş olabilir; 
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Hayvan çizimleri, 270 x 210 mm, 1513-1515.
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ama genç kadın, “iş bitirici”, özellikle de kolay öfkelenen bir adam 
olan kocasına bunları söylemeye cesaret edememiş olsa gerek.

Kaldı ki, o yıllarda, iş başındaki ressamları görmek için bir ki-
liseye girmek yeterliydi; insan şöyle bir dönüp çevresine baktığın-
da, çalışmakta olan heykeltıraşları ve mimarları görüyordu. Leo
nar do’nun tek sorunu, hangi sanatı seçeceğiydi.

Bir süredir, gene Cosimo de’ Medici’nin girişimiyle, bazı res-
sam işliklerinde –özellikle, Attavante ve Gherardo’nunkilerde– 
dindışı konuları ele alan yeni kitaplar resimleniyordu. Medici Kü-
tüphanesi, güçlü ve kültürlü Macaristan Kralı I. Mátyás’ın kütüp-
hanesiyle yarış içinde, değerli belgelerle zenginleşiyordu.

Sonra birden, 1464 yazında, Cosimo’nun Careggi villasında 
öldüğü haberi duyuldu.

Şehirde güçlü bir ayaklanma havası esmeye başladı; Poggio 
bölgesinin ileri gelenleri, Piano bölgesinin ileri gelenlerine karşı 
komplolar düzenlemeye başladı. Floransalılar, kaygı ve korkuyla, 
hiziplerin yeniden oluşmasını izliyordu.

Ve 1465’te, Leonardo’nun üvey annesi ve “yoldaşı” Albiera da 
öldü.

Ertesi yıl, komplocular –başta Luca Pitti, Agnolo Acciaiuoli, 
Niccolò Soderini ve daha önce Cosimo’nun en güvenilir işbirlik-
çisi olan Diotisalvi Neroni adlı birisi– Piero il Gottoso’ya (lakabı 
Gutlu Piero olan oğul Medici) karşı eyleme geçmeye karar verip 
silahlı yandaşlarını Floransa’nın hemen dışında bir araya getirdi-
ler; bu silahlı gruba, Ferrara Dükü Ercole d’Esté komutasında 
yola çıkan bir ordu destek verecekti.

Son anda uyarılan Piero, hasta olmasına karşın, kendisini sed-
yeyle Careggi villasından Floransa’ya taşıttı. Ama hasımları, bu 
hamleyi öngörerek pusu kurmuştu. Piero’ya eşlik eden küçük ka-
labalığın önünde, birkaç silahlı adamıyla ilerleyen on yedi yaşın-
daki oğlu Lorenzo, tam vaktinde pusunun farkına vardı. Çalılıkla-
rın arkasına gizlenmiş olan kiralık katilleri kuşkulandırmamak 
için geriye dönmeden babasına durumu iletti; babası Piero da, Via 
Larga’daki saraya başka bir yoldan ulaştı. Ve hemen, halkın des-
teklediği Piano grubu karşı saldırıya geçti: Komplonun elebaşıları 
ölüme mahkûm edildi; ama daha sonra Piero’nun yüce gö nüllü 
tutumuyla bağışlandılar. Floransalılar rahat bir nefes aldı.

Aynı yıl Ser, Piero on altı yaşında bir kızla, Francesca Lan f re
dini’yle evlendi ve on üç yaşındaki oğluna annelik etmesi için onu 
eve getirdi. 
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