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Stefan Zweig, 1881 yılında Vi ya na’da doğ du. Ba bası varlıklı bir sa na yi ciy-
di. Avus tur ya, Fran sa ve Al man ya’da öğre nim gö r dü. Sa vaş karşıtı ki şi li ğiy-
le dik kat çek ti. 1919-1934 yılları arasında Salz burg’da ya şadı, Na zi le rin 
bas kı  sı yüzünden Salz   burg’u terk et mek zo run da kaldı. 1938’de Ingil te-
re’ye, 1939’da New York’a git ti, bir kaç ay son ra da Bre zil ya’ya yer leş ti. 
Önce le ri Ver   la ine, Ba ude la ire ve Ver ha eren çe vi ri le riy le ta   nındı, ilk şi ir le ri ni 
ise 1901 yı  lında yayınladı. Çok sayıda de  ne me, öykü, uzun öykü ve 
ro manın yanı sı ra büyük bir us talıkla ka le me aldığı ya şamöyküle riy le de 
ünlüdür. Psi ko lo ji  ye ve Fre ud’un öğre ti si ne duy du ğu yo ğun il gi, Zwe ig’ın 
de rin ka rak ter in ce   le me le ri nde ifa de bu lur. Özel lik le ta rih sel ka rak ter ler 
üze rin de yazdığı yo   rum lar ve ya şamöyküle ri, psi ko lo jik çözümle me ler 
bakımından son de re ce zen gin dir. Zwe ig, Av ru  pa’nın içi ne düştüğü si ya si 
du ru ma da ya na ma ya rak 1942 yı lında Bre zil ya’da karısıyla bir lik te in ti har 
et ti. 
 

Ayça Sabuncuoğlu, 1972’de Istan bul’da doğ du. Avus tur ya Li se si’ni ve 
Bo ğa   zi çi Üni ver si te si Ingi liz Di li ve Ede bi yatı Bölümü’nü bi tir di. Rek lam 
ya zar  lığı ve ki tap editörlüğü yap tı. Bazı çe vi ri le ri: Sat ranç (Ste fan Zwe ig), 
Do kuz Bu çuk ta Bi lar do (He in rich Böll), Umut Tar la ları (José Sa ra ma go), Bir bi
ri miz Ol ma dan (Mar tin Wal ser), Aşkın Üç Har fi (Ni al Wil li ams), Gözbağının 
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Satranç Tahtasında Bir Avrupalı

Satranç herhalde bugüne kadar başka herhangi bir oyun-
dan çok daha fazla ilgi çeken ve hakkında pek çok şey yazılan 
tek oyun olsa gerektir. Bu konudaki ilk yapıtların 11. ya da 12. 
yüz yıla dayanan ve satranca ilişkin problemlerin açıklandığı 
el yaz ma ları olduğu sanılmaktadır. Bu tarihten günümüze 
kadar sat ranca ilişkin literatür, problem açıklamaları ya da 
problem derle me leriyle sınırlı değildir. Edebiyatın da ilgi 
alanına giren bir mo tiftir satranç, bu açıdan ele alındığında, 
pek çok ünlü yazarın ya pı tının da konusudur. Sözgelimi Gus-
tav Meyrink’in Golem’i, Elias Canetti’nin Körleşme’si, Samuel 
Bechkett’in Murphy’si, Vla dimir Nabokov’un Lujin Sa vun ması 
ve hiç kuşkusuz, Stefan Zweig’ın Satranç’ı bunlardan yalnızca 
birkaçıdır.

Bununla birlikte biraz daha yakından bakıldığında, 
Zweig’ın 1938–1941 arasında, sürgün yaşamındaki son du rağı 
Bre zilya’da yazdığı ve 1942’de Buenos Aires’te yayınla dı ğı 
Sat ranç, simgeselliği ve çok boyutluluğuyla bunların ara sın-
dan ken diliğinden sıyrılır. Her şeyden önce bir son yapıttır 
Satranç, Zweig’ın edebiyata vedasıdır, ama aynı zamanda 
ya şama da bir ve dadır, eşi Lotte’yle birlikte 1942 yılının 22 
Şubat günü intihar et meden önce, tamamladığı son yapıttır.
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Yapıt, gerilim düzeyi gittikçe artan yapısıyla bile bir 
dram ol ma özelliğini taşır. Bu gerilim, yazarın ustası olduğu 
ya zınsal bir tür olarak uzun öykünün en önemli niteliğini 
yan sıtsa da, Sat ranç söz konusu olduğunda, aslında kayna ğı-
nı bambaşka bir yer de bulur ve Nazi döneminde Zweig’ın 
po litik tavrı hakkında biraz da alelacele varılan bir karara 
kar şı yazarın duruşunu yan sı tır. Bu tepki, özellikle de sür-
gündeki çağdaşları tarafından Na zi rejimine karşı net bir 
po li tik tavır almamakla, hatta kimilerince işbirlikçi olmakla 
suç lanan Stefan Zweig’ın yapıtlarında da sık sık karşımıza 
çıkan, şeylere ve olaylara mesafeyle yaklaşan gözlem 
alışkanlığından ileri gelir. Gerçekten de gözle görülür, eylem-
lilikle öl çü le bilir bir direniş değildir Zweig’ın direnişi, da ha 
çok örtük bir direniş olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla 
Zweig’ın duruşu aslında birbirine karşıt iki kutup arasında 
yer alır: Bir yanda yalnızca Almanya’da değil, dünyanın dört 
bir ya nın da kitlesel kıyımlarıyla Nazi rejimi yer alırken, öte 
yanda sür günde var olabilmeye ilişkin korku ve kuşkular 
vardır. 

Büyük bir uçurumdur bu ve belki de Zweig’ın yaşamını 
ve ya pıtlarını belirleyen tam olarak budur. 1900’lü yılların 
başından iti baren Avrupa’nın her köşesine yaptığı seyahatler-
in yanı sıra Rainer Maria Rilke, August Rodin, Romain 
Rolland, Paul Ver laine ve daha pek çoklarıyla kurduğu dost-
luklar, Zweig’ın Av ru palılık bilincini geliştiren en temel 
unsurlar olmuştur. Bununla birlikte 1. Dünya Savaşı ön cesinde 
bütün Avrupa’nın geleceğini be lirleyen gerilim, Zweig’ın 
varoluşunda da kendine yer bulur: Zweig bir yanıyla vatan-
sever bir tutum içindedir bu dönemde. Bir yandan va tansever 
duyguların ağır bastığı yazılar yazarken ve daha sa vaş patlak 
verir vermez, Savaş Bakanlığı’nda çalışmak için gö nüllü 
olurken, özel yaşamında çok daha farklı bir tutum ser-



............................................................................................... 11

gilemekte, ulusal coşkuyla hareket etmenin yarattığı kuşkula-
rı nı dile getirmektedir. Bu kuşkular en çok dostlarına, özel-
likle de pasifist eğilimlerinde büyük rol oynayan Romain 
Rolland’a yaz dığı mektuplarda ortaya çıkar. Bu yanıyla, 1. 
Dünya Savaşı yılları Stefan Zweig’ın politik ve kişisel olarak 
nasıl tavır alacağı ko nusunda kararsız kaldığı yıllardır. Savaş 
karşıtı ve pasifist ola rak nitelendirilebilecek Jeremias’ı ya zar-
ken, Savaş Bakanlığı’nın arşivinde gizli belgeleri elden ge çi-
rip düzenlemektedir Zweig. Deyiş yerindeyse her iki tarafa 
da adamıştır kendini; vatansever lik ile pasifizm arasında 
gi dip gelen taraflardır bunlar. Savaş yıl l arı boyunca Zweig’ın 
net bir tavır takındığı tek bir şey vardır, o da Yahudilik mese-
le sidir. Inanç konularında katı bir eğitim al ma mış olmasına 
ve o dönemlerde özellikle revaçta olan Siyonist eğilimleri 
da ha en başından reddetmesine rağmen, Martin Buber’e yaz-
dı ğı mektuplar, son kertede onun Yahudi cemaatine aidiy-
etinin birer göstergesi olarak değerlen di ri le bilir.

Oysa savaşın sonu bu durumu değiştirecektir: “Bir nef re-
tin çift taraflı ağırlığıyla yere serilmiş durumdayım ... savaşa 
neden olan Almanya’ya duyduğum nefret ve savaşın galibi 
olan Avusturya’daki Yahudilere duyduğum nefret,” diye 
ya zar Aralık 1918’de Romain Rolland’a ve hemen ardından 
şöy le de vam eder: 

“Benim gibi insanları yok edecekler, yaşamak için 
bi raz cık ha va bile bırakmayacaklar. Peki nereye 
kaçmalı? Dünya bize ka pı larını kapatacak, bense 
yabancı ve düşman olarak hor görüle ce ğim bir devletin 
tutsaklığında yaşamayı istemi yorum.”1

Bu öngörüsü doğru çıkacaktır. Bundan böyle Zweig, Hit-
ler’in başa geçtiği 1933’e kadar düşünsel birliktelikte buluşan 
1 Romain Rolland’a mektup, Aralık 1918; alıntı için bkz. “Stefan Zweig. Leben und Werk”, Stefan 
Zweig. Ein Journal des S. Fischer Verlags und des Fischer Taschenbuch Verlags, s. 5.
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bir Avrupa ruhuna ilişkin konferanslarıyla uluslararası angaj-
man yaratmaya çalışacaktır. 1933 yılında 27 Şubat’ı 28 Şu bat’a 
bağlayan gece Reichstag yangınından kısa bir süre sonra 
ko nuştuğu yayıncısına, kitaplarının artık Almanya’da yayın-
la nabileceğinden kuşku duyduğunu söyler. “Sizin kitap la-
rınızı kim yasaklayabilir ki?” olur aldığı yanıt, ne de olsa 
Al manya aleyhinde tek bir kelime bile yazmamış, politik 
sa yı la bi lecek hiçbir davranışta bulunma mıştır.1 Oysa 
kitapları, bun  dan yalnızca birkaç ay sonra, 10 Mayıs 1933 
tarihinde ya kı lanlar arasında yer alacaktır. Yine de bu tarihte 
bile Zweig’ın tutumu ikirciklidir, dostları çoktan ülkeyi terk 
etmiş ol sa da, o gitmek ve kalmak arasında tereddüt etmekte, 
hiç de ğilse olabildiğince uzun süre kalmak istemektedir: 
Böylece tercihini önce kalmaktan, sonra da mecburen gitme-
kten yana kullanır. 

Zweig’ın vedası Satranç işte böyle bir gerilimden bes-
lenir. Sözün bittiği yerdir Satranç: Üstelik yalnızca Zweig için 
değil, yüzyıllardır kurduğu ve koruduğu değerleriyle bütün 
bir Avrupa için de bu böyledir. Satranç oyunu çerçevesinde 
bir biriyle asla uzlaşmayacak toplumsal değerleri, karşıt iki 
ka rakter Mirko Czentovic ile Dr. B aracılığıyla çökmekte olan 
bir dünyanın içine yerleştiren yapıt, kendi simgeselliği içinde, 
Av rupa kültürünün ve Avrupalılığın çöküşü olarak da 
yo rumlanabilir. Böyle bakınca gerek yapıta adını veren 
satranç oyununun gerek Mirko Czentovic ile Dr. B örneğinde 
figürle rin diziliminin karşıt politik sistemleri temsil ettiği 
söy le ne bilir. Satranç şampiyonu Czentovic ilkelliğiyle “küçük 
bir Hit ler” modeli çizerken, gerek Gestapo gözetiminde bir 
otel odasına kapatıldığında gerek Czentovic karşısında bile, 
as lında hep kendine karşı oynayan ve “siyah olan ben ve 
1 Karş. “Incipit Hitler”, Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers, Frankfurt am Main 1992, 
s. 415.
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beyaz olan ben” olarak kişiliği ikiye bölünen Dr. B de yok 
olmaya mahkûm edilen bir dünyayı simgeler. Böyle bakınca, 
Dr. B. in sancıl ve özgür bir yaşam biçimini temsil eden dünya 
gö rü şüyle, hiç kuşkusuz Zweig’ın kendini yansıttığı bir 
figürdür. Bu bakımdan Satranç, Stefan Zweig’ın şiddetin 
egemenliğine kar şı koyamayan ve mat edilen özgürlüğü son 
bir kez daha ele aldığı yapıttır.

Şebnem Sunar



...............................................................................................14

Ar dın  da (Si ri Hust vedt). 
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Ge ce yarısı New York’tan kalkıp Bue nos Ai res’e gi de-
cek olan büyük yol cu va pu run da, son saa  tin alışılmış te laşı 
ve ko şuş tur ması ya şanıyor du. Ka ra da ki ler ar ka daş larını 
ge çir mek için iti şip ka kışıyor, eğik kas ket li tel grafçı ço cuk-
lar bir ta kım ad lar bağıra rak yol cu sa lon larında ora dan 
ora  ya koş tu ru yor, ba vul lar ve çi çek ler sürükle ne rek va pu-
ra yükle ni yor, or kes tra güver te de du rup din  len me den 
ça lar ken ço cuk lar mer di ven ler de me  rak la bir aşağı bir 
yu karı ko şu şu yor lardı. Bu ka r  ga şanın bi raz öte sin de, 
ge zin ti güver te sin de bir tanıdıkla laflıyor dum ki, yanı 
başımızda iki ya da üç kez kes kin bir flaş pat ladı; tam 
kalkıştan ön  ce ga ze te ci ler ünlü bi ri ni so ru yağ mu ru na 
tu tu yor ve fo toğ raf larını çe ki yor du an laşılan. Ar ka da şım o 
ta ra fa bakıp gülümse di. “En der bu lu nan bir kuş düş müş 
ağ larına, Czen to vic.” Bu açıkla manın üze  ri ne ona an la maz 
gözler le bakmış ol malıyım ki, ek le di: “Mir ko Czen to vic, 
dünya sat ranç şam pi  yo nu. Tur nu va oyun larıyla do ğu dan 
ba tı ya bü tün Ame ri ka’yı bu cak bu cak do laştı, şim di de 
ye ni za fer ler ka zan mak için Ar jan tin’e gi di yor.”

Bu genç dünya şam pi yo nu nu ve hat ta ışık hı zıy la 
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yüksel me siy le il gi li bazı ayrıntıları bi le anım sadım o an; 
ben den da ha dik kat li bir ga ze te oku  yu cu su olan ar ka-
daşım, bu ayrıntıları ta mam la  yan bir sürü gülünç hikâye 
bi li yor du adam la il gi  li. Bir yıl ka dar önce bek len me dik bir 
çıkış ya pan Czen to vic’in adı Ale hin, Ca pab lan ca, Tar ta ko-
wer, Las ker, Bo gol ya bov gi bi en saygın us ta lar la bir  lik te 
anılır ol muş tu. 1922’de New York’ta ki sat ranç tur nu va sın-
da  or ta ya  çıkan  ye di  ya şın da ki  mu    ci ze  ço cuk  Rze cev-
s ki’den bu ya na, adı sanı du    yul ma mış bi ri nin anlı şanlı 
sat ranç lon casına gi    ri şi hiç bu ka dar ge  niş yankı uyandırma-
mıştı. Çün  kü Czen to vic’in zi hin sel özel lik le ri, böyle göz 
ka    maştırıcı bir yüksel me nin ipuç larını ke sin lik le ver    me-
miş ti. Çok geç me den bir söylen ti yayıldı, bu sat ranç şam-
pi yo nu özel ya şamında her han gi bir ko nuş ma sırasında 
bir tümce yi dil bil gi si yanlı şı ol ma dan ku ramıyor du ve 
kızgın mes lek taş la rın   dan bi ri nin öfke li bir alay la söyle di-
ği ne göre, “her alan da ev ren sel bir kültürsüzlük için dey-
di.” Yok   sul bir Slav Tu na ge mi ci si olan ba basının ufa cık 
ka  yığını bir ge ce bir tahıl ge mi si ez di, o sa pa böl  ge nin 
pa pazı da o za man lar on iki yaşında olan Mir  ko’ya acıyıp 
ba basının ölü mün den son ra onun ba   kımını üstlen di. Iyi 
yü rek  li pa paz can la baş la uğ    raşıp ağzını bıçak aç ma yan, 
an la  ma güçlüğü çe   ken ço cu ğa köy oku lun da öğre ne me di-
ği şey le ri ev   de özel ders ler ve re rek öğre tip açığını ka pat-
ma ya çalıştı.

Ama ça ba ları so nuç suz kaldı. Mir ko, ken di si ne yüz 
kez an latılan harf le re hâlâ boş boş bakıyor du; ağır iş le yen 
bey nin de, en ba sit ders ko nu la rıy la bi le uğ ra şa cak güç 
yok tu. On dört yaşınday ken bi  le, he sap yap ması ge rek ti-
ğin de par mak larından yar dım alıyor du ve bir ki tap ya da 
ga ze te oku mak, ye  tiş me çağında ki bu ço cuk için da ha da 



............................................................................................... 17

çok ça ba ge  rek ti ri yor du. Bu ko nu da Mir ko’nun is tek siz ya 
da dik ka falı ol du ğu ke sin lik le söyle ne mez di. On dan ri ca 
edi len le ri karşı çıkma dan yapıyor du, su ge  ti ri yor, odun 
kırıyor, tar la da çalışıyor, mut fağı te  miz li yor ve in san ları 
çi le den çıka ran bir ya vaş lık la da ol sa, ve ri len her göre vi 
ye ri ne ge ti ri yor du, gü ve ni lir bir ço cuk tu. Ama bu tu haf 
oğ lan da iyi yü rek li pa pazın canını en çok sıkan şey, il gi siz-
li ğiy  di. Özel bir çağrı al ma dan hiç bir şey yap mazdı, hiç  bir 
za man so ru sor mazdı, baş ka oğ lan lar la oy na   maz ve bir 
şey ona açık bir dil le bu yu rul madığı sü re ce ken di li ğin den 
bir uğ raş ara mazdı; Mir ko ev iş le ri ni bi ti rir bi tir mez, ça yır-
da ki ko yun lar gi bi boş boş ba ka rak oda da kıpırda ma dan 
otu rur, çev re   sin de olan la ra en ufak bir il gi bi le göster mez-
di. Pa paz ak şam ları uzun çift çi pi po su nu tüttüre rek, her 
za  man ki gi bi jan dar ma ça vu şuy la üç el sat ranç oy nar ken, 
sa rı ka falı oğ lan hiç ses çıkar ma dan yan larına çöme lir ve 
ağırlaş mış gözka pak la rı nın altından, uy ku akan ve ka yıt-
sız gözler le ka re  li tah ta ya ba kardı.

Bir kış ak şamı, iki ka fa dar günlük oyun larına dal  mış-
ken, köyün ana yo lun dan bu ya na hızla yak  la şan bir 
kızağın kü çük çan ları du yul du. Kas ke  ti kar la kaplı bir çift-
çi te laş la içe ri daldı, yaşlı an  ne si ölüm döşe ğin dey miş, 
pa paz da ona son ayi  ni ni yap mak için he men gel me liy miş. 
Pa paz hiç du rak  sa ma dan onu iz le di. Bi rasını da ha bi tir me-
 miş olan jan dar ma ça vu şu, on ları uğur lar ken ye  ni bir pi po 
yak tı ve uzun konç lu, ağır çiz me le ri ni giy me ye 
hazırlanırken, Mir ko’nun ba kış la rı nın oyu  na baş lanmış 
sat ranç tah tasına nasıl di kil di ği ni ay rım sadı.

“Ne o, oyu nu ta mam la mak mı is ti yor sun?” de  di alaycı 
bir ses le, uy ku lu ço cu ğun tah ta da ki tek bir taşı bi le doğ ru 
oy na mayı be ce re me ye ce ğin  den son de re ce emin di. Oğ lan 



çe ki ne rek ona bak tı, son ra başını sal ladı ve pa pazın ye ri ne 
otur du. On dört ham le den son ra jan dar ma ça vu şu mat 
ol muş tu ve ye nil gi si nin yanlışlıkla yaptığı dik  kat siz bir 
ham le den kay nak lan madığını iti raf et  mek zo run da kaldı. 
Ikin ci el de bi rin ci den farklı ol madı.

“Vay canına!” di ye şaşkınlıkla bağırdı pa paz ge  ri dön-
dü ğünde, iki bin yıl önce ben zer bir mu ci  ze nin ger çek leş-
ti ği ni, bir dil si zin bir den bi re bil ge  lik di li ni bul du ğu nu 
an lattı pek Incil oku ma yan jan dar ma ça vu şu na. Iler le miş 
sa ate kar şın pa   paz, oku ma yaz ma bil me yen öğren ci si ne iki 
el oyun için mey  dan oku mak tan ken di ni ala madı. Mir ko 
onu da ra hatlıkla yen di. Ağır ağır, düşünüp ta şına rak, 
ka rarlı bir bi çim de oy nu yor du, ge niş al nını tah ta dan bir 
kez bi le kaldırmadı. Ama karşı ko  nul maz bir ke sin lik 
vardı oyu nun da; ile ri ki gün ler de ne jan dar ma ça vu şu ne 
de pa paz ona kar şı bir el ka zan mayı ba şa ra madılar. Öğren-
ci si nin nor mal de ya şadığı zekâ ge ri li ği ni her kes ten da  ha 
iyi bi le cek du rum da olan pa paz, bu tek yanlı tu  haf ye te ne-
ğin da ha çe tin bir sına va ne ka dar da ya  na bi le ce ği ni cid di 
ola rak me rak et me ye baş la dı. Mir ko’ya bi raz ol sun 
çe kidüzen ver mek için, sa  man sarısı fırça gi bi saç larını köy 
ber be rin de kes  tir dik ten son ra, kızağına bin di rip küçük 
kom şu ken te götürdü onu, ana mey dan da ki ka fe nin bir 
köşe sin de tut ku lu sat ranç oyun cu larının top lan dı ğı nı bi li-
yor du, ken di si on lar ka dar de ne yim li de ğil di. Pa paz, üze  -
ri ne ko yun kürkü, ayak larına uzun konç lu çiz me ler giy-
miş on beş yaşında ki sa man sarısı saçlı, kırmızı ya naklı 
oğ lanı ka fe den içe  ri ite rek sok tu ğun da, otu ran top lu luk ta 
en ufak bir şaşkınlık bi le uyan madı; ço cuk sat ranç ma  sa-
larından bi ri ne çağrıla na ka dar, ürkek ürkek ye  re ba ka rak 
bir köşe de di kil di. Mir ko, iyi yürek li pa paz dan Si cil ya 
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açılışı de nen şe yi öğren me di ği için, ilk el de ye nil di. Ikin ci 
el de en iyi oyun cuy la be ra be re kaldı. Üçüncü ve dördüncü 
el den baş la  ya rak hep si ni bi rer bi rer yen di.

Küçük bir Slav taş ra ken tin de he ye can uyan dı ran şey-
ler çok en der olur; bu ne den le bu köylü şam  pi yo nun or ta-
ya çı kı şı ora da top lanmış ile ri ge  len le rin gözünde he men 
bir san sas yo na dö nüş tü. Mu ci ze ço cu ğun er te si güne 
ka dar ke sin lik le kent te kal ması ge rek ti ği ne oybir li ğiy le 
ka rar ve ril  di, böyle ce sat ranç kulübünün öte ki üye le ri bir 
ara  ya top la na bi le cek ti ve özel lik le has ta bir sat ranç tut ku-
nu olan yaşlı Kont Simc zic’in şatosuna ha  ber ulaştırıla bi le-
cek ti. Yep ye ni bir övünçle öğ ren  ci si ne ba kan, ama onun bu 
ye te ne ği ni keş fet mek  ten duy du ğu se vin ce karşın, göre vi 
ge re ği yö net  me si bek le nen pa zar ayi ni ni kaçırmak is te me-
yen pa  paz, ye ni bir de ne me için Mir ko’yu ora da bı ra ka bi-
le ce ği ni söyle di. Genç Czen to vic sat ranç top  lu lu ğu nun 
he sabına ote le yer leş ti ril di ve o ak şam ilk kez bir klo zet 
gör dü. Er te si pa zar günü öğ le den son ra sat ranç sa lo nu 
tıklım tıklım do luy du. Dört sa at kıpırda ma dan sat ranç 
tah tasının önün de otu ran Mir ko, tek sözcük et me den ve 
ba şı nı bi le kaldırma dan oyun cu ları bir bi ri ardına yen  di; en 
so nun da eş za manlı bir oyun oy nan ması öne  ril di. Eş za-
manlı bir oyun da, tek başına farklı oyun  cu lar la karşılaş-
ması ge rek ti ği ni bu ca hi lin ka  fasına so ka bil mek bi raz 
za man aldı. Ama Mir ko bu göre ne ği kav rar kav ra maz 
ça bu cak işe ko yul  du, ağır, gıcırda yan ayak kabılarıyla 
ya vaş ça ma  sa ma sa do laştı ve en so nun da se kiz el den 
ye di  si ni ka zandı.

Böyle ce büyük tartışma lar baş ladı. Bu ye ni şam  pi yon 
ger  çek an lam da kent li ol ma masına kar şın, ken tin ye rel 
övüncü bir den alev len di. Ha ri  ta üze rin de ki varlığını şim-
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di ye dek pek kim se nin ayrımsa madığı küçük kent, bel ki 
de ilk kez ün lü bir adamı dünya ya ka zandırma onu ru na 
ula şa  bi le cek ti. Nor mal de yalnızca gar ni zon ka ba re si için 
şantözler ve kadın şarkıcılar ayar la yan Kol ler adın da bir 
me na jer, bir yıllık pa ra sal yardım sağ la nırsa, Vi ya na’da 
tanıdığı büyük bir us tanın genç ada ma sat ranç sa natını 
öğret me si ni sağ la ya bi le ce ği ni söyle di. Her gün sat ranç 
oy nadığı altmış yıl bo yun ca bu ka dar kay da de ğer bir 
ra kip le hiç karşılaş mamış olan Kont Simc zic, ge rek li pa ra-
yı he men karşıladı. O gün ge mi ci oğ lu nun şa şır tıcı yükse-
li şi baş ladı.

Altı ay için de Mir ko sat ranç tek ni ği nin bütün sır larını 
kav  radı, bu nun la bir lik te son ra ları uz man çev re ler de çok-
ça gözle nen ve alay edi len tu haf bir ye ter siz li ği vardı. 
Şöyle ki, Czen to vic tek bir sat ranç oyu nu nu bi le ez be re –ya 
da uz man la rın de di ği gi bi “kör”1– oy na mayı bir türlü 
be ce re mi  yor du. Sa vaş mey danını im ge le min sınırsız ala-
nına yer leş tir me ye te ne ğin den tümüyle yok sun  du. Altmış 
dört ka re li ve otuz iki taşlı si yah-be  yaz tah ta her za man 
el le do ku nu lur bi çim de önünde ol malıydı; ünü dünya ya 
ya yıl dık tan son ra bi  le, kat la na bi lir bir cep sat ranç tah tasını 
ya nın dan hiç ayırmadı, böyle ce us ta işi bir oyu nun tek rar 
üze rin den geç mek ya da ken di ken di ne güç bir du ru mu 
çözmek is te di ği za man, ko nu mu göz le  ri nin önünde oluş-
tu ra bi li yor du. Bu önem siz gi bi görünen ek sik lik, onun 
hayal gücünün ye ter siz ol  du ğu nu göste ri yor du ve yakın 
çev re ler de ateş li tar tışma la ra yol açıyor du; tıpkı müzis-
yen ler ara sın da ki ola ğanüstü bir virtüözün ya da şe fin, 
no ta  la ra bak ma dan çal mayı ya da or kes trayı yönet me  yi 
be ce re me me si gi bi. Ama bu tu haf özel lik, Mir  ko’nun 
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şa şırtıcı yükse li şi ni ke sin lik le ya vaş lat  madı. Da ha on ye di 
ya şın day ken bir düzi ne sat ranç ödülü ka zanmıştı bi le, on 
se ki zin de Ma ca ris tan şam pi yo nu ol du, en so nun da yir mi-
sin de dün ya şam pi yon lu ğu nu ele ge çir di. Zekâ düze yi, 
ha yal gü cü ve ataklık açısından her bi ri on dan kat kat 
üs tün olan en so ğuk kanlı şam pi yon lar bi le, onun ka  ya gi bi 
da yanıklı aklı karşısında pes edi yor lar dı, tıpkı han tal 
Ku tu zov karşı sın da ki Na po lé on ve Fa bi us Cunc ta tor 
karşısında ki Han ni bal gi bi; Li vi us’un yazdığına göre, 
Fa bi us ço cuk lu ğun da da bu na ben zer dik kat çe ki ci han-
tallık ve zekâ ge  ri li ği be lir ti le ri göster miş. Böyle ce akıl 
yönünden üstün bir bi rin den de ği şik in san ları –fi lo zof la rı, 
ma te ma tik çi le ri, he sap ya pan, im ge le mi ni kul la  nan ve 
ço ğun luk la ya ratıcı olan ki şi le ri– bir ara ya top la yan sat-
ranç us ta ları ga le ri si ne, ilk kez tin sel dünyanın tümüyle 
dışında ki bi ri gir di, en yır tık ga ze te ci nin bi le ağzından 
ka mu oyu na il ginç ge  le bi le cek tek sözcük al mayı ba şa ra-
madığı ağır kan lı, ağzını bıçak aç ma yan bir köylü ço cu-
ğu... Czen to vic ga ze te ler den esir ge di ği süslü cümle le ri, 
ken di siy le il gi li anek dot lar doğ masına mey dan ve  re rek 
kısa za man da bol bol te la fi et ti. Çünkü tar tışmasız us ta 
ol du ğu sat ranç tah tasının başından kalktığı an, ko run-
masız Czen to vic tu haf ve ne  re dey se gülünç bir görünüme 
bürünüyor du; bay  ramlık si yah takım el bi se si ne, bi raz küs-
tah bir in ci iğ ne iliş ti ril miş al be ni li bo yun bağına ve özen le 
bakımı yapılmış par mak larına karşın, de vi  nim le ri ve 
tavırlarıyla köyde pa pazın odasını sü püren ay nı özürlü 
köylü ço cu ğuy du. Uz man mes lek taş larının alay lı ve kızgın 
bakışları altında ye  te ne ği ni ve ününü akıl sız ca ve hiç utan-
ma dan ka  balıkla kul lanıp dar görüşlü ve hat ta ba yağı bir 
aç gözlülükle, ka za na bil di ği ka dar pa ra ka  zan ma ya 
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çalışıyor du. Hep en ucuz otel ler de ka la rak kent kent 
do laşıyor du, ücre ti karşılandığı süre ce en döküntü 
ku lüpler de bi le oy nu yor du, sa bun rek  lam larında res mi ni 
kul lan dırtıyor du ve hat ta üç tümce yi doğ ru yaz mayı be ce-
re me di ği ni çok iyi bi  len ra kip le ri nin alay larına aldırma-
dan, adını “Sat  ranç Fel se fe si” adlı bir ki tap için sattı, ger-
çek te bu ki tabı ken di ha lin de Ga liç yalı bir öğren ci pa  ragöz 
yayıncılar için yazmıştı. Bütün yon tul ma mış varlıklar da 
ol du ğu gi bi on da da gülünç bir ken  di ni be ğen miş lik vardı; 
dünya tur nu vasında ki za fe rin den be ri ken di ni dünyanın 
en önem li ada mı ola rak görüyor du ve bütün bu ze ki, 
akıllı, göz ka maştırıcı ko nuş macıları ve ya zar ları ken di 
alan  larında yen miş ol du ğu nu, üste lik on lar dan da  ha çok 
ka zandığını bil mek, onun o es ki güven siz  li ği ni so ğuk ve 
ço ğun luk la ka balıkla gözler önü ne se ri len bir gu ru ra 
dönüştürdü.

Ar ka daşım ba na Czen to vic’in ço cuk su ken di ni be ğen-
miş li ğin den bir kaç kla sik örnek ver dik ten son ra, “Ama 
böyle hızla ge len bir ün, böyle boş bir ka fayı nasıl ser sem-
let mez ki?” di ye bağ la dı sözü. “Yir mi bir yaşında ki Ba natlı 
bir köylü ço cu  ğu, bir den bi re bir tah ta üze rin de bir kaç taşı 
oy nat  mak la, bütün köyünün odun ke se rek ve en ağır iş le ri 
ya pa rak bir yılda ka zandığından da ha faz lasını bir haf ta da 
ka zanırsa, ken di ni be ğen miş lik has talığına nasıl kapılmaz? 
Işte o za man bir Rem brandt, bir Be et ho ven, bir Dan te, bir 
Na po lé on hakkında en ufak fik ri ol ma yan bi ri nin, ken di ni 
büyük bir in san san ması aslında o ka dar ko lay dır ki. Bu 
ço cuk du var lar la çev ril miş bey ni nin için  de yalnızca tek bir 
şe yi bi li yor, ay lardır tek bir sat  ranç oyu nu nu kay bet me di-
ği ni; ve dünyamızda sat  ranç ve pa ra dışında baş ka de ğer-
ler de bu lun du  ğun dan ha be ri ol ma ma sın dan ötürü, ken-
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di sin den et ki len me si için her türlü ne de ni var.”
Ar ka daşımın bu an lattıkları, özel me rakımı uyan dırdı. 

Sa bit fi kir li, ka fasını tek bir düşünce ye takmış her türlü 
in san, ya şamım bo yun ca be ni çek  miş tir, çünkü bir in san 
ken di ni ne ka dar sı nır lar  sa, öte yan dan son su za o ka dar 
ya kın olur; iş te böy le görünüşte dünya dan ko puk ya şa-
yan lar, özel ya pıları için de karınca gi bi, dünyanın tu haf ve 
eşi ben  ze ri ol ma yan bir ma ke ti ni ku rar lar. Böyle ce ak lı tek 
bir şe ye çalışan bu özel örne ği, Rio’ya ka dar  ki on iki gün-
lük yol cu luk bo yun ca da ha yakından in ce le me amacımı 
giz le me dim.

Bu nun la bir lik te ar ka daşım, “Pek şansınız ol maz,” 
di ye uyardı be ni. “Bil di ğim ka darıyla, Czen to vic’ten en 
ufak bir psi  ko lo jik bil gi ko par ma yı kim se ba şa ra madı. Bu 
kur naz köylünün, de rin  de ya tan ye ter siz li ği nin ar kasında 
açık ver me me akıllılığı giz le ni yor, uy gu ladığı yöntem de, 
kü  çük mey  ha ne ler de arayıp bul du ğu, ken di çev re sin  den 
köylüler dışında her kes le ko nuş mak tan ka çınmak. Ya kı-
nın da kültürlü bir in san his set ti ğin  de, ka bu ğu na çe ki li yor; 
böyle ce hiç kim se on dan ap tal ca bir söz duy muş ya da 
kültürsüz lü ğü nün sınırsız de rin li ği ni keş fet miş ol mak la 
övüne mi  yor.”

Ar ka daşım ger çek ten haklı çıktı. Yol cu lu ğun ilk gün le-
 rin  de, ka ba bir sırnaşıklık yap ma dan Czen to vic’e ya naş-
ma  nın tümüyle ola naksız ol du ğu or ta ya çıktı, sırnaşık 
dav  ran mak da be nim tar zım de ğil di. Ger çi ba zen ge zin ti 
güver te sin de do laş tığı olur du, ama hep gu rur la el le ri ni 
ar kasında ka  vuş tu rur du, o ünlü res min de ki Na po lé on 
gi bi; ay rıca güver te tu ru nu her za man öyle ace ley le ve pal-
dır küldür ta mam lardı ki, onun la ko nu şa bil mek için 
pe şin den koş tur mak ge re kir di. Öte yan dan yol cu sa lon-



larında, bar da, si ga ra sa lo nun da hiç boy göster mez di; 
ka ma rot tan edin di ğim güve ni  lir bil gi ye göre, günün 
büyük bölümünü ka ma ra sında ge çi rip dev gi bi bir sat ranç 
tah tasında alış tır ma yapıyor ya da çe şit li ham le le rin üze-
rin den ge çi yor muş.

Üç gün son ra ger çek ten kızma ya baş ladım, onun 
sa vun ma yönte mi be nim ona yak laş ma is te ğim  den da ha 
et ki liy di. Ya şamım bo yun ca bir sat ranç us tasıyla tanışma 
fırsatım hiç ol mamıştı ve şim  di böyle bir in sanı gözümde 
can landırmak için ne ka dar çok uğ raşırsam, bütün bir 
ya şam bo yu yalnızca altmış dört si yah-be yaz ka re nin çev-
re sin  de dönen bir be yin ey le mi ba na o ka dar akıl al maz 
ge li yor du. Ger çi ken di de ne yim le rim den “kral  ların oyu-
nu”nun gi zem li çe ki ci li ği ni bi li yor dum; in sa noğ lu nun 
düşünüp bul du ğu oyun lar ara sında, rast lantının her türlü 
des pot lu ğu na kar şı ko yan ve za fer ku pa larını yalnızca 
ak la ya da da  ha çok tin sel ye te ne ğin be lir li bir bi çi mi ne 
ve ren tek oyun. Ama sat ran ca oyun de mek le, haksız bir 
kısıtla ma yapmış ol mu yor mu in san? Sat ranç ay nı za man-
da bir bi lim, bir sa nat de ğil mi, yer le gök arasında süzülen 
Mu ham med’in ta bu tu gi bi bu iki ka te go ri arasında gi dip 
gel mi yor mu, bütün kar şıt çift le rin bir ke re lik bi le şi mi 
de ğil mi? Hem çok es ki hem de yep ye ni, düze ne ği hem 
me ka nik hem de hayal gücüne bağlı, hem sa bit geo met rik 
bir alan la sınırlı hem de bi le şim le ri sınırsız, hem sü rek li 
ge li şen hem de kısır, hiç bir şe ye götürme yen bir düşünme, 
hiç bir şe yi he sap la ma yan bir ma  te ma tik, yapıtları ol ma-
yan bir sa nat, mad de si ol  ma yan bir mi ma ri, bu nun la bir-
lik te varlığıyla bü tün ki tap ve yapıtlar dan da ha da yanıklı 
ol du ğu su götürmez, bütün halk la ra ve bütün za man la ra 
ait olan tek oyun; can sıkıntısını öldürme si, zih ni aç  ması, 
ru hu can landırması için han gi tanrının onu yeryüzüne 
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