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Bazı okurlarımın Malá Strana’daki1 “Steinitz”i bil-
mediğinden şüphelenmem gülünç olur. Bu mekân orada-
ki restoranların en önde gelenidir; Mostecká Caddesi’yle 
Lázenská Caddesi’nin kesiştikleri yerde, Mostecká Kule-
si’nin arkasında, soldaki ilk binadır, kocaman pencerele-
ri, kocaman bir cam kapısı vardır. İşlek caddeye cesurca 
yerleşmiş ve kapısı doğrudan kaldırıma açılan tek resto-
randır – diğer bütün restoranlar ya ara sokaklardadır ya 
da bir pasajdan geçilerek girilir veya tam bir Malá Strana 
mütevazılığında bir sundurmaları vardır. O yüzden şiirsel 
köşelerle dolu bu suskun ve durgun sokakların oğlu olan 
gerçek bir Malá Strana’lı asla “Steinitz”e gitmez. Oraya 
rüzgârın Malá Strana’ya attığı, çok geçmeden de geri gö-
türdüğü yüksek makam sahibi memurlar, profesörler ve 
subaylar girip çıkar, bir de birkaç emekliyle dükkânlarını 
çoktan başkalarına devretmiş yaşlı ve zengin bazı mülk 
sahipleri – hepsi bu kadardır. Bürokrat ve aristokrat.

Yıllar önce ben henüz küçük bir lise öğrencisiyken 
“Steinitz”deki cemiyet benzer şekilde özeldi fakat bam-
başkaydı. Kısacası “Steinitz”, Malá Strana’lı tanrıların 
buluştuğu, Malá Strana’nın Olimpos’uydu. Tanrıların 

1.Prag’dabulunanveşehrintarihîmerkezinioluşturansemtlerdenbiri.(Ç.N.)

BAY RYŠÁNEK VE BAY SCHLEGL
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halklarından ileri geldiği ve onlarla örtüştüğü, tarihin 
doğruluğu ispatlanmış bir gerçeğidir. Yehova tıpkı bütün 
Yahudi halkı gibi asık suratlı, kızgın, intikamcı, acımasız 
ve kana susamış bir tanrıdır. Yunanların tanrıları zarif ve 
zeki, güzel ve neşeli, yani baştan aşağı Yunan’dır. Slav 
tanrılarıysa – kusurumuza bakmayın! Biz Slavların bü-
yük devletler kuracak ya da kendimize özgü tanrılar ya-
ratacak yeterlilikte bir hayal gücü hiçbir zaman olmadı. 
Bizim eski tanrılarımız, Erben ve Kostomarov’a1 rağmen 
bugün hâlâ muğlak bir kalabalık, akışkan ve belirsiz. Bel-
ki bir gün tanrılarla halklar arasındaki bu ilişki hakkında 
özel ve elbette ziyadesiyle parlak bir inceleme yazarım 
fakat burada, “Steinitz”de buluşan tanrıların hiç şüphe-
siz gerçek Malá Strana’lı tanrılar olduklarını söylemekle 
yetineceğim. Malá Strana’nın –hem binalarının hem in-
sanlarının– dingin, vakur, eski moda, hatta mahmur di-
yebileceğimiz bir yanı vardır ve tüm bu özellikler bütün 
beyefendilerin içine işlemiştir. Tabii ki onlar da bugün-
küler gibi memur, asker, profesör veya emekliydi ama 
o günlerde devlet memurları ve askerler bir ülkeden 
başka ülkeye gönderilmezdi, babalar oğullarını Prag’da 
okutur, bir kuruma yerleşmesine yardımcı olur ve onu 
koruyup kollayarak sonsuza dek orada kalmasını sağlar-
dı. Steinitz’in birkaç gediklisi kaldırımda toplanacak olsa 
yoldan geçen herhangi biri onlara selam verirdi, çünkü 
onları tanırdı. 

Biz lise öğrencileri için “Steinitz”deki Olimpos, ger-
çek Olimpos’tan bile daha fazlasıydı, çünkü üstünde 
yaşlı profesörlerimiz toplanırdı. Yaşlı profesörler! Neden 
yaşlı diyorum? Hepsini çok iyi tanırdım, sevgili Malá 
Strana’mızın şu tanrılarını ve bana hep sanki hiç genç 

1.KarelJaromírErben(1811-1870):PanslavizminsavunucusuÇekşairvetarih-
çi.NikolayKostomarov(1817-1885):RusPanslavisttarihçi.(Ç.N.)
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olmamış gibi gelirlerdi – çocukken de tıpkı şimdiki gibi 
görünüyorlardı sanki, o zamanlar belki biraz daha kü-
çüktüler. 

Hepsi bugün gibi gözümün önünde! Özellikle 
temyiz mahkemesi üyesi. Uzun boylu, sıska ve kor-
kunç derecede vakur bir adamdı. Hâlâ görevinin başın-
daydı ama nasıl bir görevi olduğunu istesem de hayal 
edemiyordum. Biz sabahları onda okuldan dönerken o 
Karmelitská Caddesi’ndeki evinden çıkar, rahat adımlar-
la Ostruhová Caddesi’ne1, Čarda Meyhanesi’ne giderdi. 
Biz perşembe günleri öğleden sonra dersimiz olmadığı 
için Mariánské surlarında avare avare dolaşırken o da 
Kraliyet Bahçesi’nde gezinirdi. Öğleden sonra saat beşte 
“Steinitz”de olurdu. Bir gün böyle bir temyiz mahkeme-
si üyesi olmak için çok çalışmaya karar vermiştim ama 
nedense unuttum. 

Sonra tek gözlü bay kont. Gerçi Malá Strana’nın 
konttan yana bir eksiği yoktu ama bu tek gözlü, Malá 
Strana’daki bir restorana gitmeyi âdet edinmiş tek kont-
tu, en azından o zamanlar. Boylu boslu, kemikli bir 
adamdı, elma gibi bir yüzü, kısacık beyaz saçları ve sol 
gözünün üstünde bir bant vardı. “Steinitz”in önündeki 
kaldırımda iki saat boyunca dikilebilirdi, yanından geç-
mem gerektiğinde etrafından dolanırdım. Doğa bu soy-
lu adama, aristokrat denebilecek ve onu yırtıcı kuşlara 
benzeten bir profil bahşetmişti. Bay kont bana acımasız 
bir dakiklikle her gün saat tam öğlen on ikiyi vurdu-
ğunda pençesinde avladığı bir güvercinle Aziz Nikolas 
Kilisesi’nin kubbesine konan ve tüyleri etrafa uçuşan 
avını didikleyip duran şahini hatırlatırdı. Bay Kont’un 

1.MetninyazıldığıdönemdeadıOstruhováolancaddeye,yazdığıöykülerle
MaláStrana’yımeşhurettiğiveaynıcaddedeyaşadığıiçinyazarınismiveril-
miştir.GünümüzdekiadıNerudovaCaddesi’dir.(Ç.N.)



14

etrafından dolanır, çünkü kafamı gagalayacak diye belli 
belirsiz bir korku duyardım. 

Sonra şişman tabip yüzbaşı; kesinlikle yaşlı değildi 
ama şimdiden emekliydi. Bir zamanlar Prag hastane-
lerini teftiş eden ve her şeyde kusur bulan son derece 
önemli bir şahsiyete hiçbir şeyden anlamadığını söyle-
diği rivayet edilirdi. O yüzden emekliye çıkarılmış, aynı 
zamanda gönlümüzü kazanmıştı, çünkü biz oğlanlar bu 
şişko beyefendiye bakınca gerçek bir devrimci görüyor-
duk. Ayrıca dostane ve hoşsohbetti. Hoşuna giden bir 
oğlanla karşılaştığı zaman –bu oğlan bir kız da olabilirdi– 
onu durdurur, yanağını okşar ve, “Babana selam söyle!” 
derdi – babasını tanımıyor olsa bile. 

Sonra bir de şey vardı – ama hayır, gerek yok! Bütün 
bu yaşlı insanlar ansızın biraz daha yaşlandılar, sonra da 
öldüler – nur içinde yatsınlar! Aralarında geçirdiğim gu-
rur verici saatleri, o bağımsızlık, mertlik, hatta üniversite 
öğrencisi olup “Steinitz”deki profesörlerin, bu yüce var-
lıkların karşısına ilk kez korkmadan çıktığım zaman duy-
duğum büyüklük hissini büyük bir zevkle anımsıyorum. 
Elbette beni çok da nazarı dikkate almamışlardı. Dürüst 
olmam gerekirse hiç almadılar. Sadece bir defa, bundan 
birkaç hafta sonra tabip yüzbaşı evine dönerken önüm-
den geçip şöyle demişti: “Öyle genç adam, bugünkü bi-
ralar beş para etmez, şunlar ne derse desin!” Sonra başını 
küçümsercesine çevirip az önce yanlarında oturduğu 
insanları işaret etti. Tam bir Brütüs! İddia ediyorum, ge-
rekirse biradan anlamadığını söyleyip bir Caesar’ın bile 
yüzüne karşı hakaret edebilirdi. 

Bense tam tersine onları önemsiyordum. Onlar hak-
kında çok şey duymadım ama onları etraflıca gözlem-
ledim. Kendimi bu varlıkların zavallı bir kopyası olarak 
görüyordum ama bendeki yüceliği onlardan almıştım. 
İçlerinden iki adam diğer hepsinden daha çok hatırımda 
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kaldı, o ikisi yüreğimde unutulmayacak izler bıraktı: Bay 
Ryšánek ve Bay Schlegl. 

Bu ikisi birbirine tahammül edemezdi. Ama yine 
affınızı rica edeceğim, onlardan söz etmek için farklı bir 
yerden başlamalıyım. 

Mostecká Caddesi’nden “Steinitz”e girildiğinde bi-
lardo masalarının bulunduğu ön odanın sağ tarafında 
Lázenská Caddesi’ne bakan üç pencere vardır. Her pen-
cerenin nişinde nal biçiminde bir sırası olan küçük bir 
masa bulunur; burada üç kişilik yer vardır, bir kişi sırtı 
pencereye dönük otururken diğer ikisi sıranın iki ucunda 
karşılıklı oturur eğer sırtlarını pencereye vermek ister-
lerse yüzlerini bilardo masasına dönerler, böylece vakit-
lerini oyunu izleyerek geçirebilirler. 

Girişin sağında kalan üçüncü pencerede her gün 
akşam saat altıdan sekize kadar herkesin saygı duydu-
ğu Bay Ryšánek ve Bay Schlegl otururdu. Orası onlar 
için hep boş tutulurdu; gediklilerin masasına oturmaya 
cüret etmek, mazbut ve terbiyeli bir Malá Strana’lı için 
imkânsız bir şeydi, çünkü – çünkü bu düşünülemez bir 
şeydi de ondan. Pencerenin hemen dibindeki yer hep 
boş bırakılırdı, Bay Schlegl nalın girişe yakın olan ucuna 
otururdu, Bay Ryšánek ise yalnızca bir arşın uzaklıktaki 
diğer ucuna. İkisi sırtlarını hep pencereye verir, masaya 
ve birbirlerine bakmaz, bilardo masasını izlerdi. Masaya 
ancak bir şey içecek ya da pipolarını dolduracak olduk-
larında dönerlerdi. On bir yıl boyunca her gün böyle 
oturdular. Ve on bir yıl boyunca birbirleriyle tek kelime 
konuşmadılar, birbirlerinin gözünde ha var ha yoktular. 

Birbirlerine karşı amansız bir nefret besledikleri 
Malá Strana’daki herkesçe bilinirdi. Aralarındaki düş-
manlık uzlaşıya kapalı eski bir düşmanlıktı. Sebebi de 
bilinmiyor değildi. Dargınlığın kaynağı bir kadındı. Aynı 
kadını sevmişlerdi. Başlarda kadın epeydir bağımsız bir 
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tüccar olan Bay Ryšánek’e meyletmiş, sonra açıklanamaz 
bir duygu değişimiyle kendini Bay Schlegl’ın kollarına 
atmıştı. Belki de Bay Schlegl on yaş daha genç olduğu 
için. Böylece Bayan Schlegl oldu. 

Bayan Schlegl, Bay Ryšánek’in daimi acısının ve 
müzmin bekârlığının sebebi olacak kadar güzel miydi 
bilmiyorum. Vefat edeli çok olmuştu, ilk çocuğunu do-
ğurduktan sonra lohusa yatağında ölmüş, geride küçük 
bir kız bırakmıştı. Kız muhtemelen hık demiş annesi-
nin burnundan düşmüştü. Genç Bayan Schlegl sözünü 
ettiğim zamanlarda yirmi iki yaşındaydı. Onu tanırdım, 
üst katımızda oturan yüzbaşının kızı Poldýnka’yı sık 
sık ziyarete gelirdi, şu yolda yürürken yirmi adımda bir 
tökezleyen Poldýnka’yı. Bayan Schlegl’ın güzel olduğu 
söylenirdi. Bir mimar için güzel olabilir. Her şeyi yerli 
yerinde, her tarafı orantılıydı, hiçbir yerinde bir garip-
lik yoktu. Ama mimar olmayan biri için – katlanılacak 
gibi değildi! Yüzü bir sarayın cephesi kadar kıpırtısızdı. 
İfadesiz gözleri az önce silinmiş bir pencere camı gibi 
parıldardı. Küçük bir arabesk süsleme kadar güzel olan 
ağzı bir kale kapısı gibi ağır ağır açılır, sonra ya ardına ka-
dar açık kalır ya da açıldığı gibi yavaş yavaş yeniden ka-
panırdı. Ayrıca cildi de yeni badanalanmış gibiydi. Eğer 
yaşıyorsa artık o kadar da güzel olmayabilir ya da belki 
şimdi güzelleşmiştir; eskiyen evlerin güzelleşmesi gibi. 

Bay Ryšánek ile Bay Schlegl’ın üçüncü penceredeki 
o masada nasıl bir araya geldiklerini okura anlatamaya-
cağım için üzgünüm. Herhalde iki ihtiyarı her gün ye-
niden hayata küstüren kör talihin işiydi bu. Ne olduğu 
bilinmeyen bu kör talih onları ilk kez bu masaya sürük-
lediğinden beri erkeklik gururu onları orada tutuyordu. 
Belki ikincisinde sırf inattan aynı yere oturmuşlardı. 
Sonrasında da bunu dik kafalılıklarından ve kimsenin ağ-
zına laf vermemek için yapar olmuşlardı. Bunun bu iki 
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adam için bir onur meselesi olduğunu ve kimsenin geri 
adım atmak istemediğini “Steinitz”deki herkes çoktandır 
biliyordu.

Düzenli olarak saat altıda gelirlerdi, bugün biri bir 
dakika erken gelecek olsa öbür gün diğeri erken gelirdi, 
herkesi kibarca selamlar, dört bir yana bakar, yalnızca bir-
birlerine bakmazlardı. Garson yazları şapkalarını ve bas-
tonlarını, kışları da kalpaklarını ve paltolarını alır, masala-
rının arkasındaki bir askıya asardı. Sonra gövdelerinin üst 
kısmını güvercinler gibi hafifçe sallar –yaşlı insanlar bir 
yere yerleşmeden önce hep böyle yaparlar– ardından bir 
elleriyle masanın köşesinden destek alıp –Bay Ryšánek sol 
elini, Bay Schlegl sağ elini kullanırdı– yavaş yavaş sırtları-
nı pencereye, yüzlerini bilardo masasına çevirirlerdi. Res-
toranın her zaman gülümseyen şişman ve geveze sahibi 
bir tutam enfiye ikram etmek için geldiğinde –buyurun 
efendim– ikisi için de enfiye kutusunu yeniden açmak, 
havanın da bugün pek güzel olduğunu yeniden söylemek 
zorunda kalırdı; yoksa diğeri enfiyeyi almaz, sözlerini 
duymazdan gelirdi. Biri aynı anda ikisiyle de konuşmayı 
asla başaramazdı. Birbirlerini azıcık olsun dikkate almaz-
lar, masanın diğer tarafındaki şahsı yok sayarlardı.

Garson önlerine birer bardak bira koyardı. Bir süre 
sonra –ama asla aynı anda değil, çünkü birbirlerini bu 
denli yok saymalarına rağmen itinayla gözlemlerlerdi– 
masaya döner, göğüs ceplerinden lüle taşından gümüş 
kaplamalı kocaman bir pipo, etek ceplerinden dolu bir 
tütün kesesi çıkarır, pipolarını doldurur, yakar ve yeni-
den sırtlarını pencereye çevirirlerdi. Böyle iki saat bo-
yunca oturur, üçer bardak bira içer, sonra bugün biri 
yarın öbürü bir dakika erken, ayağa kalkar, pipolarını 
ceplerine sokar, tütün keselerini kaldırırlardı, garson pal-
tolarını giymelerine yardım ederdi, ardından birbirleri 
hariç herkesle vedalaşırlardı.
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Ben kasten sobanın yanındaki bir masaya oturur-
dum. Böylece doğrudan Bay Ryšánek ve Bay Schlegl’ın 
yüzlerini görebilir, onları rahatça ve göze batmadan göz-
lemleyebilirdim. 

Bay Ryšánek kanaviçe satardı, Bay Schlegel’ınsa hır-
davat dükkânı vardı. Şimdi ikisi de zengin mülk sahipleri 
olarak çoktandır emekliydi ama yüzleri hâlâ eski meslek-
lerini anımsatıyordu. Bay Ryšánek’in yüzü bana daima 
kırmızı beyaz çizgili kanaviçeleri, Bay Schlegl’ınkiyse 
paslanıp yeşermiş bir havanı anımsatırdı. 

Bay Ryšánek daha uzun boylu, daha zayıf, dediğim 
gibi daha yaşlıydı. Sağlığı pek yerinde değildi, çoğunluk-
la takatsizdi, alt çenesi zaman zaman bağımsızlığını ilan 
edip aşağı sarkardı. Gri gözlerine siyah kemik çerçeveli 
bir gözlük takardı. Başını açık renk bir perukla örterdi, 
henüz tamamen ağarmamış kaşlarından Bay Ryšánek’in 
sarışın olduğu anlaşılabilirdi. Yanakları çökkün ve sol-
gundu, öyle solgundu ki kıpkırmızı uzun burnu göze 
batardı. Burnunun ucunda çoğunlukla içinden kopup 
gelmiş bir damla olurdu. Titiz bir biyografi yazarı olarak 
belirtmeliyim ki Bay Ryšánek bu damlayı silmekte hep 
çok geç kalır, damla müşfik kucağına düşerdi. 

Bay Schlegl tıknazdı, sanırım boyunsuzdu. Başı bir 
bombaya benziyordu; saçları epey kırlaşmıştı, yüzünün 
tıraşlı yerleri mor mordu, diğer yerleriyse pembemsi, de-
risinin bir kısmı parlaksa başka bir kısmı Rembrandt’ın 
koyulaştırılmış tabloları gibi gölgeli olurdu. 

Bu iki kahramana da büyük saygı duyuyordum, hat-
ta onlara hayrandım. Orada öylece oturarak her gün şid-
detli, acımasız, amansız bir savaş verirlerdi. Silahlarıyla 
savaşırlardı: Hor görüyle dolu o zehirli suskunluklarıy-
la. Ve savaş daima sonuçsuz kalırdı. Sonunda ayağıyla, 
yere serdiği rakibinin göğsüne basan kim olacaktı? Bay 
Schlegl fiziksel olarak daha güçlüydü, her tarafı kısa ve 
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sertti, konuştuğunda kule saati çalmış gibi bir ses çıkardı. 
Bay Ryšánek yumuşak bir sesle, sözcükleri uzatarak ko-
nuşurdu, zayıftı ama sessizliğini korur ve nefretini aynı 
kahraman cesaretiyle sürdürürdü.

Sonra bir şey oldu.
Paskalya’dan sonraki üçüncü haftanın çarşamba gü-

nüydü, Bay Schlegl gelip oturdu. Oturdu, piposunu dol-
durdu ve bir bacadan çıkıyormuş gibi görünen duman 
bulutları çıkarmaya başladı. Restoranın sahibi içeri girip 
doğruca yanına gitti. Enfiye kutusunu açıp enfiye ikram 
etti. Kutuyu yeniden kapatıp sallarken kapıya doğru baka-
rak şöyle dedi: “Bugün Bay Ryšánek’i görmeyecekmişiz.”

Bay Schlegl yanıt vermedi, o taş gibi aldırmazlığıyla 
önüne bakmaya devam etti. 

“Şuradaki tabip yüzbaşı söyledi,” diye anlatmaya de-
vam etti restoran sahibi, sırtını yeniden kapıya verip ba-
kışlarını Bay Schlegl’ın yüzüne çevirdi, “bu sabah her za-
manki gibi kalkmış, sonra öyle bir sıtma nöbeti geçirmiş 
ki yeniden yatağa düşmüş, hemen doktor çağırmışlar, 
hemen, zatürreymiş. Tabip yüzbaşı bugün üç kez yanına 
gitmiş, yaşlı bir adam, hiç belli olmaz ama şimdi emin 
ellerde. En iyisini umacağız artık!”

Bay Schlegl dudakları kapalı, burnundan nefes aldı. 
Tek kelime etmedi, yüzünde bir ifade belirmedi. Resto-
ran sahibi yan masaya geçti.

Gözümü Bay Schlegl’dan ayırmıyordum. Uzun süre 
hiç kıpırdamadan durdu, yalnızca dudaklarını aralayıp 
duman çıkarıyor, bazen de piposunu ağzının bir köşe-
sinden diğerine kaydırıyordu. Sonra bir tanıdık yanına 
gitti. Sohbet ettiler, Bay Schlegl birkaç kez yüksek sesle 
kahkaha attı. Bu kahkahalarını itici buldum. 

Bay Schlegl’ın hali tavrı bugün bir başkaydı. Normal-
de nöbetçi kulübesinin önündeki bir asker gibi yerinde 
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çakılı kalırken bugün oturduğu yerde duramıyor, etrafta 
geziniyordu. Hatta tüccar Köhler’le bilardo oynamaya 
başladı. Dubleye kadar her partide şansı yaver gitti, itiraf 
ediyorum, son partide tek bir başarılı vuruş bile yapama-
ması ve Bay Köhler’in gitgide ona yetişmesi hoşuma gitti. 

Sonra yerine oturdu, piposunu tüttürüp birasını 
içti. Biri masasına gelince Bay Schlegl daha yüksek sesle, 
hiç olmadığı kadar uzun cümlelerle konuşmaya başla-
dı. En küçük hareketini gözümden kaçırmıyor, için için 
sevindiğini, hasta hasmına karşı biraz olsun merhamet 
duymadığını açıkça görebiliyordum, bu tavrını çok iğ-
renç buldum. Bakışları birkaç kez dolambaçlı yollardan 
tabip yüzbaşının oturduğu büfeye kaydı. Sanki gidip 
elini sıkmak, hastayla çok da uğraşmamasını ima etmek 
ister gibiydi. Kötü bir insandı, kesinlikle kötü bir insan.

Tabip yüzbaşı saat sekizde yerinden kalktı. Üçün-
cü masanın önünde durdu. “İyi geceler,” dedi, “bugün 
Ryšánek’e bir kez daha bakmak gerek. Dikkatli olmakta 
fayda var.”

“İyi geceler,” dedi Bay Schlegl soğukça.
Bay Schlegl o gün dört bira içti ve sekiz buçuğa ka-

dar restoranda kaldı.
Günler, haftalar geçti. Serin, nemli bir nisanın ar-

dından sıcak bir mayıs geldi, o yıl bahar harikaydı. Bahar 
güzel geçtiğinde Malá Strana tam bir cennet olur. Petřín 
her tarafından süt taşmış gibi yekpare beyaz bir çiçeğe 
dönüşür, bütün Malá Strana leylak kokusuyla dolar. 

Bay Ryšánek tehlikeyi atlatmıştı. Bahar ona ilaç gibi 
gelmişti. Bahçelerde yürüyüş yaparken onunla karşılaşı-
yordum. Bastonundan yardım alarak ağır ağır yürüyor-
du. Hep zayıf olmuştu ama şimdi daha da zayıftı, alt 
çenesi durmadan aşağı sarkıyordu. Yakında çenesini bir 
mendille bağlayacak, yorgun gözlerini kapatacaklardı, 
sonra onu bir tabuta koyup...
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