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likle tarihsel ka  rak terler üzerinde yazdığı yorumlar ve yaşamöyküleri, psi  ko lojik çö -
zümlemeler bakımından son derece zengindir. Zweig, Av  ru  pa’nın içine düştüğü siyasi 
duruma da yanama  yarak 1942 yılında Brezilya’da karısıyla birlikte intihar etti.

AYÇA SABUNCUOĞLU, 1972’de İstanbul’da doğdu. Avusturya Li se  si’ni ve Boğaziçi Üni-
versitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Almanca ve İngilizceden çeviriler 
yapıyor. Kitaplarını çevirdiği yazarlar arasında Raymond Carver, Stefan Zweig, Heinrich 
Böll, Franz Kafka, Joseph Conrad, Uwe Timm, Martin Walser ve Daniel Kehlmann var.

Stefan Zweig’ın Can Yayınları’ndaki diğer kitapları:

Dünün Dünyası, 1985
Amok Koşucusu, 1990
Yarının Tarihi, 1991
Lyon’da Düğün, 1992
İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar, 1995
Günlükler, 1997
Değişim Rüzgârı, 1998
Amerigo, 2005
Sabırsız Yürek, 2006
Marie Antoinette, 2006
Joseph Fouché, 2007

Rotterdamlı Erasmus, 2008
Balzac, 2009
Bir Kadının Yaşamından 24 Saat -

Bir Yüreğin Ölümü, 2009
Macellan, 2010
Clarissa, 2010
Hayatın Mucizeleri, 2011
Montaigne, 2012
Vicdan Zorbalığa Karşı ya da Castellio 

Calvin’e, 2014
Üç Usta: Balzac, Dickens, Dostoyevski, 2015



Gece yarısı New York’tan kalkıp Buenos Aires’e gidecek olan 
büyük yolcu vapurunda, son saatin alışılmış telaşı ve koşuş-
turması yaşanıyordu. Karadakiler arkadaşlarını geçirmek için 
itişip kakışıyor, eğik kasketli telgrafçı çocuklar birtakım adlar 
bağırarak yolcu salonlarında oradan oraya koşturuyor, bavullar 
ve çiçekler sürüklenerek vapura yükleniyor, orkestra güverte-
de durup dinlenmeden çalarken çocuklar merdivenlerde me-
rakla bir aşağı bir yukarı koşuşuyorlardı. Bu kargaşanın biraz 
ötesinde, gezinti güvertesinde bir tanıdıkla laflıyordum ki, yanı 
başımızda iki ya da üç kez keskin bir flaş patladı; tam kalkıştan 
önce gazeteciler ünlü birini soru yağmuruna tutuyor ve fotoğ-
raflarını çekiyordu anlaşılan. Arkadaşım o tarafa bakıp gülüm-
sedi. “Ender bulunan bir kuş düşmüş ağlarına, Czentovic.” Bu 
açıklamanın üzerine ona anlamaz gözlerle bakmış olmalıyım 
ki, ekledi: “Mirko Czentovic, dünya satranç şampiyonu. Turnu-
va oyunla rıyla doğudan batıya bütün Amerika’yı bucak bucak 
do laştı, şimdi de yeni zaferler kazanmak için Arjantin’e gidiyor.”

Bu genç dünya şampiyonunu ve hatta ışık hızıyla yükselme-
siyle ilgili bazı ayrıntıları bile anımsadım o an; benden daha 
dikkatli bir gazete okuyucusu olan arkadaşım, bu ayrıntıları ta-
mamlayan bir sürü gülünç hikâye biliyordu adamla ilgili. Bir yıl 
kadar önce beklenmedik bir çıkış yapan Czentovic’in adı 



Alehin, Capablanca, Tar takower, Lasker, Bogolyabov gibi en 
saygın ustalarla birlikte anılır olmuştu. 1922’de New York’taki 
satranç turnuvasında ortaya çıkan yedi yaşındaki mucize çocuk 
Rzecewski’den bu yana, adı sanı duyulmamış birinin anlı şanlı 
satranç loncasına girişi hiç bu kadar geniş yankı uyandırmamış-
tı. Çünkü Czentovic’in zihinsel özellikleri, böyle göz kamaştırıcı 
bir yükselmenin ipuçlarını kesinlikle vermemişti. Çok geçme-
den bir söylenti yayıldı, bu satranç şampiyonu özel yaşamında 
herhangi bir konuşma sırasında bir tümceyi dilbilgisi yanlışı 
olmadan kuramıyordu ve kızgın meslektaşlarından birinin öf-
keli bir alayla söylediğine göre, “her alanda evrensel bir kültür-
süzlük içindeydi”. Yoksul bir Slav Tuna gemicisi olan babasının 
ufacık kayığını bir gece bir tahıl gemisi ezdi, o sapa bölgenin 
papazı da o zamanlar on iki yaşında olan Mirko’ya acıyıp ba-
basının ölümünden sonra onun bakımını üstlendi. İyi yürekli 
papaz canla başla uğraşıp ağzını bıçak açmayan, anlama güçlü-
ğü çeken çocuğa köy okulunda öğrenemediği şeyleri evde özel 
dersler vererek öğretip açığını kapatmaya çalıştı.

Ama çabaları sonuçsuz kaldı. Mirko, kendisine yüz kez an-
latılan harflere hâlâ boş boş bakıyordu; ağır işleyen beyninde, 
en basit ders konularıyla bile uğraşacak güç yoktu. On dört 
yaşındayken bile, hesap yapması gerektiğinde parmakların-
dan yardım alıyordu ve bir kitap ya da gazete okumak, yetişme 
çağındaki bu çocuk için daha da çok çaba gerektiriyordu. Bu 
konuda Mirko’nun isteksiz ya da dik kafalı olduğu kesinlikle 
söylenemezdi. Ondan rica edilenleri karşı çıkmadan yapıyordu, 
su getiriyor, odun kırıyor, tarlada çalışıyor, mutfağı temizliyor 
ve insanları çileden çıkaran bir yavaşlıkla da olsa,  verilen her 



görevi yerine getiriyordu, güvenilir bir çocuktu. Ama bu tuhaf 
oğlanda iyi yürekli papazın canını en çok sıkan şey, ilgisizliğiydi. 
Özel bir çağrı almadan hiçbir şey yapmazdı, hiçbir zaman soru 
sormazdı, başka oğlanlarla oynamaz ve bir şey ona açık bir dille 
buyurulmadığı sürece kendiliğinden bir uğraş aramazdı; Mirko 
ev işlerini bitirir bitirmez, çayırdaki koyunlar gibi boş boş ba-
karak odada kıpırdamadan oturur, çevresinde olanlara en ufak 
bir ilgi bile göstermezdi. Papaz akşamları uzun çiftçi piposunu 
tüttürerek, her zamanki gibi jandarma çavuşuyla üç el satranç 
oynarken, sarı kafalı oğlan hiç ses çıkarmadan yanlarına çöme-
lir ve ağırlaşmış gözkapaklarının altından, uyku akan ve kayıtsız 
gözlerle kareli tahtaya bakardı.

Bir kış akşamı, iki kafadar günlük oyunlarına dalmışken, kö-
yün ana yolundan bu yana hızla yaklaşan bir kızağın küçük çan-
ları duyuldu. Kasketi karla kaplı bir çiftçi telaşla içeri daldı, yaşlı 
annesi ölüm döşeğindeymiş, papaz da ona son ayinini yapmak 
için hemen gelmeliymiş. Papaz hiç duraksamadan onu izledi. 
Birasını daha bitirmemiş olan jandarma çavuşu, onları uğurlar-
ken yeni bir pipo yaktı ve uzun konçlu, ağır çizmelerini giymeye 
hazırlanırken, Mirko’nun bakışlarının oyuna başlanmış satranç 
tahtasına nasıl dikildiğini ayrımsadı.

“Ne o, oyunu tamamlamak mı istiyorsun?” dedi alay cı bir ses-
le, uykulu çocuğun tahtadaki tek bir taşı bile doğru oynamayı 
beceremeyeceğinden son derece emindi. Oğlan çekinerek ona 
baktı, sonra başını salladı ve papazın yerine oturdu. On dört 
hamleden sonra jandarma çavuşu mat olmuştu ve yenilgisinin 
yanlışlıkla yaptığı dikkatsiz bir hamleden kaynaklanmadığını iti-
raf etmek zorunda kaldı. İkinci el de birinciden farklı olmadı.






