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GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA, 1896’da Palermo’da doğdu. 
Sicilya aristokrasinin köklü ve nüfuzlu ailelerinden gelen Lampedusa; 
Parma Dükü, Lampedusa Prensi, Torretta Baronu ve Montechiara 
Baronu oldu. 1915’te hukuk fakültesine yazıldı fakat aynı yıl orduya 
çağrıldı. Birinci Dünya Savaşı’nda esir düştüğü Szombathely Kam-
pı’ndan kaçmayı başardı ve İtalya’ya yürüyerek döndü. 1926-1927 
yıllarında Cenova’da çıkan Le Opere e i Giorni (Yapıtlar ve Günler) adlı 
dergide Fransız edebiyatı hakkında eleştiriler yazdı. 1932’de psikana-
list Alexandra (Licy) Wolff Stomersee’yle evlendi. Uzun yıllar yazma-
ya ara veren Lampedusa, 1954’te San Pellegrino Terme’de, dönemin 
önemli yazarlarıyla bir araya gelme fırsatını bulduğu bir edebiyat kon-
feransından güç alarak yeniden kaleme sarıldı ve hayatının son üç yı-
lını yazmaya adadı: Dünya çapında büyük bir başarı elde eden, Luchi-
no Visconti tarafından sinemaya uyarlanan Leopar’ı bu dönemde ka-
leme aldı. 1957’de Roma’da öldü.

SEMİN SAYIT, 1935’te İstan bul’da doğdu. 1962’den be ri İtal ya’da yaşıyor. 
Uzun süre Ro ma’da ki Bir leş miş Mil let ler Gıda ve Tarım Ör gütü’nde (FAO) 
çalıştı. 1995’ten bu ya na İtal yan ca ve İngi liz ceden çe vi ri ler yapıyor. İtal yan 
ede bi yatının Türki ye’de tanınmasına kat kıları ne de niy le, 2003’te İtal yan 
cum  hur baş kanı ta ra fın dan “Com men da to re” un vanına layık gö rül dü ve 
İtal yan Da yanışma Yıldızı ni şanı aldı. Giu sep pe To ma si di Lam pe du sa, Ita lo 
Cal vi no, Pri mo Le vi, Leo nar do Sci as cia, An to nio Ta bucc hi, Fer di nan do 
Camon, Cla udio Pi er san ti, Ales san dro Ba ric co, Da cia Ma ra ini, Susan na 
Ta ma ro, Cris  ti na Co men ci ni, Ge ne vi eve Va ug han ve P.L. Travers’den çe vi-
ri ler yap tı.
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“Her şeyin olduğu gibi kalmasını istiyorsak,  
her şeyi değiştirmeliyiz.”
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Mayıs 1860

“Nunc et in hora mortis nostrae.”1 Âmin.
Günlük tespih duası bitmişti. Yarım saat boyunca 

prensin dingin ve tekdüze sesi Kederli Gizemleri yineleyip 
durmuştu; yarım saat, mırıl mırıl seslerle dokunmuş bir 
kumaştan dökülen altın çiçekler gibi aşk, bekâret, ölüm 
türünden alışılmamış sözcükler duyulmuş ve bu uğultu 
süresince sanki rokoko salonun görünümü değişmişti: 
İpek kaplı duvarlarda parlak renkli kanatlarını germiş pa-
pağanlar ürkmüş gibiydi. İki pencere arasına yerleştirilmiş 
Mecdelli Meryem bile her zamanki güzel sarışın olmak-
tan çıkmış, kim bilir hangi düşlere dalmış ve tövbeye 
durmuşa benziyordu.

Şimdi, sesler kesilince her şey eski düzenine ya da 
düzensizliğine döndü: Dışarıda bırakılmaktan pek üzgün 
olan koca köpek Bendicò kuyruğunu sallayarak uşakların 
çıktığı kapıdan girdi. Kadınlar yavaş yavaş yerlerinden 
kalktı, salınan eteklerinin arasından bölük pörçük, süt 
beyazı döşeme taşlarındaki çıplak mitolojik resimler gö-
züküyordu. Yalnız, hâlâ duasını sürdüren Peder Pirro
ne’nin etekleri altında kalmış olan Andromeda görün-

1. (Lat.) “Şimdi ve ölüm ânımızda bizimle ol.”; “Ave Maria” duasından. (Ç.N.)

1
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müyor, göklerden süzülerek yardımına ve onu öpmeye 
gelecek gümüş rengi Perseus’una kavuşmak için daha epey 
beklemesi gerekiyordu.

Tavan fresklerindeki tanrılar uykudan uyandı. Dağlar
la denizlerin üstünde yüzen siklamen ve ağaççileği rengi 
bulutlardan aşağı, sıra sıra orman perileri ve balıkadam-
lar, Salina ailesini onurlandırıp ününü yükseltmek için 
bambaşka bir biçime sokulmuş Conca d’Oro’ya doğru 
süzülürken sevinçten ne yapacaklarını şaşırıp en basit 
perspektif kurallarını unutmuşa benziyorlardı; bu önem-
siz küçük tanrılar kalabalığının önünde elinde şimşekler 
tutan koca Zeus, asık yüzlü Mars ve solgun bakışlı Ve-
nüs, üstünde mavi bir leopar arması olan kalkanı kıvanç-
la taşımaktaydılar. Artık tam yirmi üç buçuk saat kona-
ğın efendiliğinin kendilerinde olduğunu biliyorlardı. 
Duvarlardaki maymunlar yine yüzlerini buruşturup pa-
pağanlarla alay etmeye koyuldu.

Bu dingin Palermo göğünün altında, Salina Kona
ğı’nın ölümlüleri de apar topar o gizemli düzeyden aşağı 
iniyorlardı. Kızlar, giysilerinin kıvrımlarını düzeltmeye, 
mavi gözlerini çevrelerinde dolaştırarak öğrenci ağzıyla 
birbirleriyle konuşmaya başlamışlardı; bir aydan fazladır, 
4 Nisan Olaylar’ından beri, ne olur ne olmaz diye rahibe 
okulundan eve alınmışlardı ve şimdi gölgelikli yatakha-
nelerini ve Salvatore’deki candan arkadaşlıklarını özlü-
yorlardı. Küçükler, Paolalı Aziz Francesco’nun bir resmi-
ni kapmak için itişip kakışmaya başlamışlardı; en büyük 
oğul ve ailenin vârisi olan Dük Paolo’nun canı sigara isti-
yor ama büyüklerinin önünde içmekten çekindiğinden 
boyuna cebindeki hasır örgü tabakayı elleyip duruyordu. 
Avurtları çökmüş zayıf yüzünde üzgün ve düşünceli bir 
ifade vardı, günü hiç de iyi geçmemişti; doru atı Guis-
cardo formunda değildi, Fanny de her zamanki menekşe 
rengi aşk mektubunu yollamamış ya da yollamak iste-
memişti. İsa dünyaya inmiş inmemiş, umurunda mıydı? 
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Yüzünden kaygılı bir huzursuzluk okunan prenses, tes-
pihini sertçe kara kehribarlar işli çantasına attı, bir yan-
dan da güzel ama çılgın gibi bakan gözleriyle belli etme-
den her emrine koşmaya hazır çocuklarını ve boş yere 
sevgi dolu bir bakış bekleyerek küçücük gövdesini on-
dan yana eğdiği zorba kocasını süzüyordu.

Bu arada prens yerinden kalktı: Dev cüssesinin al-
tında döşeme titredi. Açık mavi gözleri bir an için, bütün 
bu insanlar ve eşyalar üzerindeki geçici egemenliğin gu-
ruruyla parladı.

Sonra elindeki kocaman kırmızı İncil’i, tespih duası 
süresince önünde duran sehpaya koyup dizkapaklarının 
altına serdiği mendili katladı. Sabahtan beri geniş yeleği-
nin kar beyazlığını bozma küstahlığında bulunan küçü-
cük kahve lekesine gözü ilişince bakışları birden öfkeyle 
bulandı.

Şişman sayılmazdı, sadece iri cüsseli ve dev gibi güç-
lüydü; normal boyda insanların oturduğu evlerde başı 
avizelerin sallantılarına çarpar, bir dukalık altın paraları 
parmaklarıyla kâğıt gibi ezerdi. Sık sık öfkelenip yay gibi 
büktüğü çatal bıçağı onaran bir kuyumcu dük kânı ile Sa-
lina Konağı arasında sürekli bir gelgit vardı. Ama bu par-
maklar, karısı MariaStella’nın ne yazık ki çok iyi bildiği 
gibi, duyarlı olmayı ve okşamayı da bilirlerdi. Konağın 
en üst katındaki özel gözlemevini dolduran vidalar, hal-
kalar, parlak teleskop düğmeleri, dürbünler ve “kuyruk-
luyıldız bulucular” bu hafif ve usta ellerin altında hiç 
bozulmadan durmaktaydılar. O mayıs akşamı, batmak 
üzere olan güneşin ışıkları prensin, annesinin Alman asıl-
lı olduğunu kanıtlayan, pembe yüzüne ve bal rengi tüy-
lerine vuruyordu. Annesi Prenses Carolina, otuz yıl önce 
kendini beğenmişliğiyle o çapaçul İki Sicilya1 Sarayı’nı 

1. Bourbon Hanedanı egemenliğindeki Napoli ve Sicilya’ya verilen ad.
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buz gibi dondurmuştu. Ama prensin genellikle esmer ve 
karayağız bir ortamda çok çekici duran beyaz teni ve sarı 
saçlarına karşın damarlarında, 1860 yılının soylu bir Si-
cilyalısının huzurunu bozacak türden, Alman nitelikleri-
ni taşıyan bir kan dolaşıyordu. Otoriter kişiliği, katı ah-
lak kuralları ve soyut düşüncelere eğilimi, Palermo sos-
yetesinin o lapacı ortamında güvenilmez bir zorbalığa, 
sonsuz bir ikircime ve Sicilya’nın iş bitiricilik akımına 
kapılmış saydığı tüm akraba ve dostlarına karşı beslediği 
bir küçümsemeye dönüşmüştü.

Yüzyıllardır giderlerinin ve borçlarının hesabını bile 
yapmayı beceremeyen bir ailenin matematiğe karşı güç-
lü ve gerçek bir eğilimi olan ilk (ve son) bireyiydi; bu 
eğilimini astronomiye yönelterek çevresinde oldukça ta-
nınmış, ayrıca büyük kişisel zevkler de almıştı. Onda gu-
rur ve matematiksel çözümleme öylesine kaynaşmış du-
rumdaydı ki yıldızların bile hesaplarına boyun eğdikleri 
hayaline kapılırdı (ve gerçekten de öyle görünürdü); o 
kadar ki, kendi keşfettiği ve adlarını (soyunun ve hiç 
unutamadığı bir av köpeğinin adları olan) Salina ve Svel-
to koyduğu iki küçük gezegenin, ailesinin ününü Mars 
ve Jüpiter arasındaki boş alanlara yayacağına ve böylece 
konağı süsleyen fresklerin de dalkavukluk değil birer ke-
hanet olduğuna kendini inandırmıştı.

Annesinin gururu ve aydın kafası ile babasının cin-
selliği ve sorumsuzluğu arasında bocalayan zavallı Prens 
Fabrizio, Jüpiter gibi kaşları çatık, sürekli bir hoşnutsuz-
luk içinde yaşar ve bağlı olduğu soylu sınıfın çöküşüyle 
birlikte mal mülkünün de elden gitmesini, hiçbir şey yap-
madan, üstelik yapmak bile istemeden izler dururdu.

Dua ile akşam yemeği arasındaki o yarım saat, günün 
en az sinirlendiği zamanıydı ve şimdiden, kuşkulu da olsa, 
bu huzurlu dakikaların tadını yine çıkarmak istiyordu.
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Peşinden coşkuyla koşan Bendicò ile biriki basamak 
merdiveni inip bahçeye çıktı. Bir yanı konak, öteki üç 
yanı duvarlarla çevrili bu kuytu bahçe bir mezarlığı an-
dırıyordu; özellikle, sulama arklarını sınırlayan birbirine 
paralel küçük tümsekler çok uzun boylu ama sıska dev-
lerin gömütleri gibi duruyorlardı. Kırmızı toprak sık bir 
bitki örtüsüyle kaplıydı, her köşeden çiçekler fışkırmıştı 
ve taflan çitler yürümeyi kolaylaştıracak yerde yolu tıka-
mak için dikilmiş gibiydiler. Bahçenin bitiminde kara 
sarı yosunlarla kaplı bir Flora heykeli yüzyıllardan kalma 
güzelliğini alın yazısına boyun eğercesine, gözler önüne 
seriyordu; heykelin iki yanındaki sıralarda yine gri mer-
merden yontulmuş, işlemeli yastıklar vardı, köşedeki bir 
akasyanın altın çiçekleri ortalığa beklenmedik bir neşe 
saçıyordu. Toprağın her keseğinden, çok geçmeden uyu-
şukluktan soluveren bir güzellik özlemi geliyordu.

Sınırlanmış, sanki ezilmiş gibi duran bu bahçeden, 
kutsal emanetlerden süzülmüş bazı sıvılar gibi yağlı, kös-
nülü ve biraz kokuşmuş et ve çürümüş otu andıran bir 
koku yükseliyordu. Karanfillerin keskin kokusu, güllerin 
daha hafif, manolyaların her köşeye sinmiş ağır ve bayıl-
tıcı kokusunu bastırıyor, nereden geldiği belli olmayan 
bir nane kokusu, akasyaların çocuksu, taflanların şekerci 
dükkânlarını anımsatan kokusuna karışıyor, duvarın öte-
sindeki ağaçların yeni açmış portakal çiçeklerinin rayiha-
sı geliyordu.

Burası körlere göre bir bahçeydi: Gözler boyuna ra-
hatsız oluyor, burunsa biraz ağır olmakla beraber yine de 
güzel kokuları içine çekebiliyordu. Paris’te kendi eliyle 
seçtiği Paul Neyron gül fideleri yozlaşmıştı; Sicilya topra-
ğının güçlü özsuyuyla önce coşup fışkırmış ve sonra solu-
vermiş, cehennem gibi temmuz aylarında kuruyup yana-
rak et renginde acayip, lahanayı andıran iğrenç şeyler ol-
muşlardı ama bütün bunlara karşın, ortalığa hiçbir Fransız 
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bahçıvanın aklından bile geçiremeyeceği baygın ve kös-
nülü bir koku saçmaktaydılar. Prens bunlardan birini bur-
nuna götürünce sanki Opera’da dans eden kızlardan biri-
nin bacağını koklamış gibi oldu. Çiçek kendisine uzatılan 
Bendicò, iğrenmiş gibi geri çekildi ve gübrelerle ölü ker-
tenkeleler arasında daha sağlıklı kokular aramaya koştu.

Ama bahçedeki bu yoğun koku prense üzüntü ve-
ren bir olayı çağrıştırdı. “Şimdi her şey güzel kokuyor 
ama daha bir ay önce...”

Nedeni bulununcaya kadar bütün konağı saran o 
kekremsi iğrenç kokuyu anımsadı. Nedeni, San Lorenzo’da 
asilerle yapılan çatışmada yaralanıp tek başına oraya kadar 
gelen ve bir limon ağacının dibinde ölen Beşinci Nişancı 
Taburu’ndan genç bir subaydı. Onu orada, sık yoncaların 
arasında yüzükoyun yatmış bulmuşlardı, yüzü kan ve kus-
muk içindeydi, tırnaklarını toprağa geçirmiş, tüm gövde-
sine karıncalar üşüşmüştü; fişekliğinin kayışı altından dı-
şarı fırlamış morumsu bağırsakları küçük bir göl oluştur-
muştu. Ölüyü ırgatbaşı Russo bulmuş, sırtüstü çevirerek 
yüzünü kendi kırmızı mendiliyle örttükten sonra iğren-
tiyle boyuna yere tükürerek bir değnekle bağırsakları ka-
rın yarığından içeri tıkmıştı. Bütün bunları kaygılı bir ti-
tizlikle yapmıştı ama bir yandan da, “Bu domuzların ölüsü 
bile kokuyor,” diye söylenip durmuştu. O sahipsiz ölünün 
anısına söylenmiş sözler yalnızca bunlar olmuştu.

Şaşkın silah arkadaşları ölüyü alıp götürdükten son-
ra (evet, omuzlarından tutup el arabasına kadar sürük-
lerlerken korkuluğun karnındaki kıtıklar yine dışarı fırla-
mıştı) akşam duasına yabancının ruhu için bir De Pro-
fundis1 eklenmiş, böylece evdeki hanımların vicdanı ra-
hatlamış ve bir daha da bu konu açılmamıştı.

1. “Derinliklerden sana sesleniyorum, Ya Rab”, Eski Ahit, “Mezmurlar”, 130. 
(Y.N.)
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Don Fabrizio gidip Flora’nın ayaklarındaki yosunla-
rı biraz kazıdı, sonra aşağı yukarı dolaşmaya başladı. Al-
çalan güneş kocaman gölgesini gömütleri andıran çiçek 
tarhlarına düşürüyordu. Evet, askerin bir daha lafı edil-
memişti; onlar zaten salt bu iş için, yani krallarını koru-
mak, uğrunda can vermek için asker olmamışlar mıydı? 
Ama yine de o bağırsakları dökülmüş gövde sık sık aklı-
na geliyordu işte. Sanki sadece prensin ona verebileceği 
bir huzuru bekler, son nefesini toplum için verdiğine 
inanıp kendini haklı göstermek ister gibiydi. Bir kimse 
veya bir ideal uğruna ölmek iyiydi hoştu, olağandı ama 
yine de bilmek, en azından bir başkasının bunu bildiğin-
den emin olmak gerekirdi; işte o korkunç surat bunu is-
tiyordu ve prensin kafası da karmakarışık oluyordu.

Don Fabrizio kayınbiraderi Màlvica’ya soracak ol-
saydı, bütün arkadaşları adına konuşmak için hep sözcü 
seçilen Màlvica, kuşkusuz, “Kral için öldü, doğal olarak, 
Azizim Fabrizio, iş bu kadar basit,” diyecekti. “Düzeni, 
sürekliliği, görgüyü, hakkı, namusu simgeleyen kral için, 
Kilise’nin tek koruyucusu ve ‘hizip’in ele geçirmek iste-
diği mal mülkün dağılmasına karşı çıkan tek savunucu-
muz kral uğruna öldü.”

Bütün bunlar güzel sözlerdi ve prensin de içinde, yü
reğinin derinliklerinde yatan şeyleri vurguluyordu. Ama 
yine de ortada kulak tırmalayan bir şey vardı. Krala bir 
diyeceği yoktu. Onu, en azından kısa bir süre önce ölmüş 
olanı, iyi tanırdı; bu yenisi ise general kılığında bir papaz 
okulu öğrencisinden başka bir şey değildi. Gerçekten de 
hiçbir işe yaradığı yoktu. Màlvica kuşkusuz, “Ama man-
tıksız konuşuyorsun,” diye yanıtlayacaktı. “Bir kral yete-
nekli olmayabilir ama krallık düşüncesi değişmez; bu, 
kişilerin ötesinde bir şeydir.” “Bu da doğru ama bir düşün-
cenin canlı simgesi olan krallar, kuşaklar boyunca belli bir 
düzeyin altına inemezler, inmemeleri gerekir; aksi halde 
aziz kayınbiraderim, fikirler de zarar görür.”
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