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Bu roman 21. yüzy?l Japon edebiyat?n? tan?mak için bir f?rsat... Natsuki Ikezawa’n?n
“A?abeyine Çiçek Ta??yan K?z” adl? roman?, Devrim Çetin Güven çevirisiyle Ayr?nt?
Yay?nlar? taraf?ndan yay?mland?.

Tan?t?m Bülteninden

A?abeyine Çiçek Ta??yan K?z, 1980’lerin ba??nda, Paris’te çevirmen ve koordinatör
olarak çal??an Kaoru adl? genç k?z?n, Endonezya’daki Bali Adas?’nda, uydurma
suçlamalarla uyu?turucu kaçakç?l???ndan tutuklanan ve idamla yarg?lanan ressam
a?abeyi Tetsuro’yu kurtarma çabalar?n? anlat?r. Roman, Dostoyevski’nin Suç ve Ceza
(1866), Franz Kafka’n?n Dava (1925) ve Albert Camus’nün Yabanc? (1942) eserlerinde
oldu?u gibi içsel ve d??sal mahkemelerin iç içe geçti?i çok katmanl? bir kurguya
dayan?r. Tetsuro’nun yarg?land??? mahkeme sürecine ko?ut olarak ilerleyen di?er iki
“içsel mahkeme”de Tetsuro ve Kaoru kendi geçmi?leri, sanat anlay??lar? ve dünya
görü?leriyle keskin bir hesapla?maya giri?irler.

Birçok Bat? dilini bilen, a?abeyinin aksine “Üçüncü Dünya”y? sevmeyen, ne var ki,
özellikle mesle?inden ötürü, Filistin gibi dünya siyasetinin oda??ndaki “Do?u” ülkelerine
s?k s?k gitmek zorunda kalan Kaoru “Bat?c?” bir karakter olarak kar??m?za ç?kar. Di?er
yandan, Bat? ülkelerini sevmeyen, her y?l?n alt? ay?n? resim yapmak için gitti?i, ço?u
eski Japon sömürgesi Güneydo?u Asya ülkelerinde geçiren Tetsuro ise “?arkiyatç?” bir
karakterdir. Ikezawa bu iki anlat?c?n?n içsel ve birbirleriyle olan diyaloglar? arac?l???yla
“emperyal siyaset”, “medeniyet”, “modernite” ve “ulusal kimlik” gibi kategorileri
sorgular.

Gerek ya?am tarz? gerekse eserleriyle son y?llar?n en özgün ve üretken yazarlar?ndan
olan Ikezawa, A?abeyine Çiçek Ta??yan K?z’da felsefi dinamizmle sürükleyicili?i
ba?ar?yla kayna?t?rmakta. Yazar her karaktere kendi mizaçlar?na özgü “ses”ler
atfederek metne zenginlik ve derinlik kat?yor. Bu “ses”ler arac?l???yla Do?u’yla
Bat?’n?n bak?? aç?lar?ndaki farkl?l?klar?, uyu?mazl?klar?, çat??malar? ve örtü?meleri
fevkalade kozmopolit bir atmosfer içinde betimliyor. Ikezawa’n?n roman? okurunu 21.
yüzy?l Japon edebiyat?n?n cazibelerini deneyimlemeye ça??r?yor…

 Natsuki Ikezawa
(Gerçek ad? Natsuki Fukunaga) 1945’te Japonya’n?n kuzeyindeki Hokkaido Adas?’nda
dünyaya geldi. Babas? ünlü romanc?, ?air, çevirmen, Frans?z edebiyat? ara?t?rmac?s?
Takehiko Fukunaga; annesi ise ?air Akiko Haraj?’dur. Anne ve babas?n?n
bo?anmalar?ndan sonra, annesiyle 1950’de Tokyo’ya yerle?ti. Çocuk ya?ta bu “göç”le
ba?layan “göçmen” ya?am tarz? Yunanistan, Fransa, Okinawa Adas? gibi farkl?
yerlerdeki ikametleri ve dünyan?n çe?itli yerlerine seyahatleriyle sürdü; yazar?n hiçbir
zaman yerle?ik, sabit bir hayat? olmad?.
Natsuki 1968’de üniversitedeki fizik e?itimini yar?da b?rakarak çevirmenli?e yöneldi.
Kurt Vonnegut, Jack Kerouac, Gerald Durrell, Richard Brautigan, James Herriot, John
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Updike, Antoine de Saint-Exupéry ve E. M. Forster gibi yazarlar?n birçok eserini
Japoncaya çevirdi. Çeviriyle ba?lad??? yaz? hayat?n? öykü ve roman yazarl???yla
kayna?t?rarak sürdürdü. ?lk öykü kitab? olan Stiiru Raifu’da (??????????, Durgun
Hayatlar, 1987) kimlik meselesini i?ledi. Güney Pasifik Denizi’ndeki küçük bir ada
ülkesinde, II. Dünya Sava??’nda ölen silah arkada?lar?n? anmaya gelen Japonlar?
ta??yan otobüsün kay?plara kar??mas?yla, ülkenin Cumhurba?kan? Matías Guili’nin
ba??na gelenleri anlatan Matías Guili no Shikkyaku (????????????, Matías Guili’nin
Dü?ü?ü, 1993) adl? roman? postkolonyal, büyülü gerçekçi roman türünün Japonya’daki
ba?ar?l? bir örne?i.
Eserleri ?ngilizce, Almanca, Frans?zca, ?talyanca, Portekizce gibi birçok dile çevrilen
Natsuki günümüz Japon edebiyat?n?n en revaçta, en çok ödül alan ve de en ayk?r?
yazarlar?ndan biridir.

edebiyathaber.net sitesinden al?nt?lanm??t?r.
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