


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ
Margaret Atwood / 7

HARUKİ MURAKAMİ / 13

TONI MORRISON / 47

ORHAN PAMUK / 91

ALICE MUNRO / 123

RAYMOND CARVER / 163

SAUL BELLOW / 195

PHILIP ROTH / 223

EZRA POUND / 261

TEŞEKKÜR / 293

BİYOGRAFİLER / 295



13

HARUKİ MURAKAMİ

Haruki Murakami muhtemelen İngilizceye çevrilmiş en deney-
sel Japon yazar olmasının yanı sıra dünya çapında milyonlara 
ulaşan satış rakamlarıyla da en popüler olanı. Kendisinin en 
önemli romanları realizmle masal, polisiyeyle bilim kurgu 
arasında belli belirsiz bir yere oturuyor: Örneğin Haşlanmış 
Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu romanında zihni ikiye 
bölünmüş bir kahraman var, Japonya sınırları dışında belki 
de en bilindik eseri olan Zemberekkuşu’nun Güncesi romanı ise 
gayet bayağı bir şekilde –bir adamın kayıp karısını arayışıy-
la– başlıyor fakat sonra yavaşça Laurence Sterne’nin Tristram 
Shandy’sinden bu yana görülmüş en tuhaf karma anlatıma 
dönüşüveriyor. Murakami’nin dünyası tanıdık sembollerden 
oluşan –boş bir kuyu, bir yer altı şehri– mecazi bir dünya, fakat 
bu sembollerin anlamları son ana kadar bir sır olarak kalıyor. 
Popüler kültüre (özellikle de Amerikan pop kültürüne) olan 
borcundan bağımsız olarak denilebilir ki başka hiçbir yazarın 
eserleri bu kadar kendine has değildir. 

Murakami 1949 yılında Japonya’nın antik başkenti Kyoto’da 
orta sınıf bir ailenin yerleşik milli kültür ortamında doğdu: 
Babası Japon edebiyatı öğretmeni, dedesi ise Budist keşişiydi. 
İki yaşındayken ailesi Kobe’ye taşındı ve özellikle Amerikalı 
denizcilerden oluşan yabancı insan akışıyla bu hareketli liman 
şehri Murakami’nin hassasiyetini en çok şekillendiren şey oldu. 
Genç yaşlarda Japon edebiyatını, sanatını ve müziğini redde-
den Murakami sadece caz albümlerinden, Hollywood film-
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lerinden ve cafcafl ı kitap kapaklarından tanıdığı Japonya’nın 
dışındaki dünyayı her geçen gün daha fazla benimser oldu. 

Altmışların sonlarında Tokyo’da bir öğrenci olan Murakami, 
artık doruk noktasına ulaşan protesto hareketlerine sessizce 
sempati besleyerek seyirci kalırken postmodern romana ilgi 
duymaya başladı. Yirmi üç yaşında evlendi ve hayatının son-
raki birkaç yılını Tokyo’da Peter Cat adında bir caz kulübü 
işleterek geçirdi. İlk romanı yayımlandıktan sonra ise geçimini 
yazarak sağlamaya başlaması mümkün hale geldi. İngilizceye 
çevrilen ancak yazarın isteğiyle Japonya dışına çıkmayan ilk 
romanı Rüzgârın Şarkısını Dinle, kendisine meşhur Gunzo 
Edebiyat Ödülü’yle birlikte bir de okur kitlesi kazandırdı. 
Ardından gelen her kitapla beğenilirliği ve popülerliği arttı, 
ta ki 1987’de yayımladığı ilk realist romanı İmkânsızın Şarkısı 
kendisini bir edebiyat megastarına ve “jenerasyonunun hakiki 
sesine” dönüştürene kadar –adeta J.D. Salinger’ın seksenler 
Japon versiyonu olmuştu. Kitap sadece Japonya’da iki mil-
yondan fazla sattı ki bu sayı Tokyo’da her evden bir kişiye 
tekabül ediyor. 

O zamandan beri Murakami istemese de anavatanında ünlü 
biri oldu ve halk nezdindeki imajıyla arasındaki mesafeyi 
korumak için bir müddet yıllarca yurt dışında yaşadı. Hem 
Avrupa’da hem de ABD’de kaldı; mesela Zemberekkuşu’nun 
Güncesi’ni Princeton ve Tufts’da ders verirken yazdı. İmkânsızın 
Şarkısı’ndaki dolambaçsız lirizmine bir daha geri dönmemiş 
olsa da romanları daha geniş okur kitlelerine yayılmaya devam 
ediyor –yeni romanı Sahilde Kafka şimdiden Japonya’da üç yüz 
bin kopya satmış durumda, yılsonunda da İngilizcesi çıkacak. 
Murakami şu an uluslararası alanda kendi jenerasyonunun en 
çok okunan Japon romancısı; Japonya’nın en önemli ödülü 
olan Yomiuri Edebiyat Ödülü de dâhil ülkesinin sunmuş 
olduğu bütün ödülleri almış bulunmakta. Kendisi ayrıca ak-
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tif olarak çevirmenlik de yapıyor; Raymond Carver, Tim 
O’Brien ve F. Scott Fitzgerald gibi birbirinden farklı yazarların 
bazılarını ilk defa olmak üzere Japon okuruyla buluşturuyor. 

Murakami’nin ofisi butik mağazalarla dolu Aoyama’nın ana 
caddesinin tam üstünde yer alıyor; burası New York City’deki 
SoHo’nun Tokyo versiyonu gibi. Ofisin bulunduğu bina alçak 
ve eski görünümlü; muhitteki değişim, kendi rızası olmadan 
gerçekleşmiş izlenimi uyandırıyor. Murakami binanın altın-
cı katındaki orta büyüklükte bir süitte kiracı olarak kalıyor 
ve onun oturduğu dairede de aynı görüntü var: Düz ahşap 
dolaplar, döner koltuklar, Mylar kaplı masalar –kısacası ofis 
mobilyaları. Dekor, bir yazar stüdyosunun atmosferi için 
hem oldukça aykırı hem de her nasılsa uyumlu duruyor: 
Murakami’nin roman karakterleri de rüya âlemine ilk çağ-
rıldıklarında genelde bu tarz bir günlük ortamda oluyorlar. 
Sonradan öğreniyoruz ki kendisi ara sıra burada yazıyor olsa 
da ofisin asıl işlevi Murakami’nin kariyerinin ticari kısmının 
merkezi olması. Ortamda ağır bir meşguliyet havası hâkim. 
En az iki asistan şık çoraplı ayaklarıyla becerikli bir şekilde 
oradan oraya süzülüyor. 

Peş peşe iki gün içinde gerçekleşen bu röportaj boyunca 
Murakami, ofisin sessizliğine hoş bir şekilde aykırı olarak 
gülmeye hep hazırdı. Meşgul bir adam olduğu açıktı ve iti-
raf ettiği üzere pek konuşkan değildi, fakat ciddi bir şekilde 
konuşmaya başladığımızda odaklanıp açık sözlü bir hal aldı. 
Akıcı bir şekilde konuşuyor, fakat sözleri arasında uzun uzun 
duraksayarak olabilecek en doğru cevabı vermek için özen 
gösteriyordu. Konuşma kendisinin en büyük iki tutkusu olan 
caz ve maraton koşusuna geldiğinde adeta yirmi yaş gençleştiği 
sanılabilir, hatta on beş yaşındaki bir çocukla çok rahat bir 
şekilde karıştırılabilirdi. 

John Wray, 2004



Haruki Murakami’nin Yaban Koyununun İzinde kitabının taslağından iki 
müsvedde sayfa. 





19

En son yayımlanan hikâye derlemeniz After the Quake’i 
yeni okudum ve İmkânsızın Şarkısı tarzında yazdığınız 
gerçekçi hikâyeleri mesela Zemberekkuşu’nun Güncesi 
ya da Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu 
gibi romanlarınıza daha çok benzeyen hikâyelerle ra-
hatça karıştırabilmeniz ilgimi çekti. Bu iki tarz arasında 
temel bir farklılık görüyor musunuz? 

Benim tarzım, yani tarzım olarak gördüğüm şey Haşlanmış 
Harikalar Diyarı’na çok yakın. Gerçekçi tarzı sevmiyorum 
aslında. Daha gerçeküstücü tarzı tercih ediyorum. Fakat 
İmkânsızın Şarkısı’nı yazarken yüzde yüz gerçekçi bir roman 
yazmaya karar vermiştim. Bu tecrübeye ihtiyacım vardı. 

Yani bu kitabı tarz deneme amaçlı mı yazdınız, yoksa 
bir hikâyeniz vardı da onun en iyi gerçekçi tarzda an-
latılacağını mı düşündünüz? 

Gerçeküstü romanlar yazmaya devam etseydim kült bir yazar 
olabilirdim. Fakat ben ana akıma dalmak istedim, böylece 
gerçekçi bir kitap da yazabileceğimi kanıtlamış olacaktım. İşte 
bu kitabı bu yüzden yazdım. Japonya’da çok satanlar listesine 
girdi, bu sonucu bekliyordum. 

Yani aslında bu stratejik bir seçimdi. 
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Doğru. İmkânsızın Şarkısı okuması ve anlaması çok kolay bir 
kitap. Birçok insan onu beğendi. Bu sayede diğer kitaplarıma 
da ilgi duyma ihtimalleri doğdu; yani bayağı yardımı dokundu. 

Yani Japon okurlar da Amerikalı okurlar gibi mi? Kolay 
okunacak bir hikâye istiyorlar. 

Son kitabım Sahilde Kafka üç yüz bin set sattı –burada iki cilt 
halinde yayımlanıyor da. Bu kadar çok satmasına şaşırdım; 
sıradan bir şey değil bu. Hikâye çok karmaşık ve takip etmesi 
çok zor. Fakat benim tarzım, yani üslubum çok rahat okunu-
yor. Hem mizahi bir yönü var hem de dramatik, dolayısıyla 
sayfalar akıp gidiyor. Bu iki unsur arasında sihirli bir denge 
söz konusu, belki de başarımdaki bir diğer faktör budur. Yine 
de inanılmaz bir şey. Her üç-dört yılda bir roman yazıyorum 
ve insanlar onu bekliyorlar. Zamanında John Irving’le görüş-
tüğümde bana demişti ki iyi bir kitap okumak uyuşturucu 
etkisi yaratır. Bir kere bağımlı oldular mı, sürekli beklerler. 

Okurlarınızı bağımlıya mı döndürmek istiyorsunuz? 

John Irving’in lafı bu. 

Şu iki unsur –yani yalın ve kolay okunur bir anlatımın 
şaşırtıcı bir konuyla eşleşmesi– bilinçli bir tercih mi? 

Hayır, değil. Yazmaya başladığımda hiçbir planım yoktur. 
Hikâyenin gelmesini beklerim. Ne tarz bir hikâye oluşacağını 
ya da neler olacağını ben seçmem. Sadece beklerim. İmkânsızın 
Şarkısı farklı bir şeydi, çünkü gerçekçi bir tarzda yazmaya karar 
vermiştim. Fakat genel olarak ben seçemem. 

Peki hikâyenin anlatıldığı üslubu da mı seçmiyorsunuz? 
Yani cansız ve okunması kolay anlatımı da siz seçmiyor 
musunuz? 
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Bazı imgeler buluyorum ve parçaları birbirine bağlıyorum. 
Olay örgüsü bu oluyor. Sonra da olay örgüsünü okura izah 
ediyorum. Bir şeyi izah ederken çok nazik olmalısınız. Eğer, 
“Tamamdır, bunu biliyorum ben,” diye düşünürseniz çok 
kibirli olur. Basit kelimeler, iyi mecaz, iyi kinaye... Benim yap-
tığım şey bu. Çok dikkatli ve basit bir şekilde izah ediyorum. 

Bu size doğal olarak mı geliyor? 

Ben zeki değilim. Kibirli de değilim. Kitaplarımı okuyan in-
sanlar gibiyim. Eskiden bir caz kulübüm vardı, kokteyller ve 
sandviçler hazırlıyordum. Yazar olmak istemiyordum, birden 
oluverdi. Tanrı vergisi bir hediye gibi düşünebilirsiniz. Bu 
yüzden mütevazı olmalıyım sanırım. 

Kaç yaşında yazar oldunuz? Bu sizi şaşırttı mı? 

Yirmi dokuz yaşındaydım. Ve evet, şaşırtıcıydı. Ama hemen 
alıştım. 

Hemen mi? Yazmaya başladığınız ilk gün bile rahat 
mıydınız? 

Bir gece yarısı mutfak masasında yazmaya başladım. İlk kitabı 
bitirmem on ayımı aldı; onu yayıncıya gönderdim ve bir tür 
ödül kazandım, yani rüya gibi bir şeydi –gerçekleşiyor olma-
sına şaşırıyordum. Fakat bir an sonra düşündüm ki, “Evet, 
oldu ve artık bir yazarım; neden olmasın? Bu kadar basit.” 

Yazmaya başlamaya karar vermeniz hakkında karınız 
neler düşünüyordu? 

Hiçbir şey söylemedi bile; “Ben yazar oldum,” dediğimdeyse 
şaşırdı ve biraz da utandı. 
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Neden utandı? Yapamayacağınızı mı düşündü? 

Yazar olmak biraz gösterişli bir şey. 

Kimleri örnek aldınız? Hangi Japon yazarlar sizi et-
kiledi? 

Çocukken çok fazla Japon yazar okumadım, gençliğimde 
de öyle. Bu kültürden kaçmak istiyordum; sıkıcı olduğunu 
düşünüyordum. Çok tatsızdı. 

Babanız Japon edebiyatı öğretmeni değil miydi? 

Doğru. Yani baba-oğul ilişkisiyle de alakalıydı. Ben Batı 
kültürüne yöneldim: Caz müziği, Dostoyevski, Kafka, Ray-
mond Chandler. Bu benim kendi dünyam, fantezi diyarımdı. 
İstediğim zaman St. Petersburg’a ya da West Hollywood’a 
gidebiliyordum. Roman gücü buradadır –istediğiniz yere 
gidebilirsiniz. Artık ABD’ye gitmek kolay –herkes dünyanın 
herhangi bir yerine gidebilir– fakat 1960’larda bu neredeyse 
imkânsızdı. Bu yüzden ben de sürekli okuyup müzik din-
leyerek oralara gidebiliyordum. Bir tür ruh haliydi aslında, 
rüya gibi. 

Bu da sizi bir noktada yazmaya itti. 

Doğru. Yirmi dokuz yaşımdayken damdan düşer gibi roman 
yazmaya başladım. Bir şey yazmak istiyordum, ama nasıl yapa-
cağımı bilmiyordum. Japonca nasıl yazacağımı bilmiyordum 
–Japon yazarlardan neredeyse hiçbir şey okumamıştım– ben 
de üslubu, yapıyı, her şeyi okuduğum kitaplardan aldım, yani 
Amerikan ve Batı edebiyatından. Sonuç olarak kendi tarzımı 
yaratmış oldum. Bu da bir başlangıçtı. 

İlk kitabınız yayımlandı, ödül kazandınız ve az çok 
yola girmiş oldunuz. Diğer yazarlarla tanışmaya baş-
ladınız mı? 
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Hayır, kimseyle tanışmadım. 

Yani o zamanlar yazar olan hiç arkadaşınız yok muydu? 

Hiç yoktu. 

Peki zamanla arkadaşınız ya da meslektaşınız olan kim-
seyle tanıştınız mı? 

Hayır, tanışmadım. 

Bugüne kadar hiç yazar arkadaşınız olmadı mı? 

Hayır. Sanmıyorum. 

Eserlerinizi yazım aşamasındayken gösterdiğiniz kimse 
yok mu? 

Yok. 

Peki ya karınız? 

Aslında ilk romanımın ilk taslağını ona gösterdim, ama hiç 
okumadığını söylüyor. Yani hiçbir etkisi olmamış sanırım. 

Etkilenmemiş mi yani? 

Hayır. Ama o daha ilk taslaktı ve berbattı. Sonradan tekrar 
tekrar yazdım. 

Şimdi siz bir kitap üstünde çalışırken ne yazdığınızı 
merak ediyor mu? 

Her yazdığım kitabın ilk okuru odur. Ona güveniyorum. 
Benim ortağım sayılır. Scott Fitzgerald gibi yani –onun için 
de Zelda ilk okurdu. 

Yani kariyerinizin hiçbir noktasında kendinizi herhangi 
bir yazar topluluğuna bağlı hissetmediniz mi hiç? 
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Ben yalnız bir adamım. Grupları, okulları, edebiyat çevrele-
rini sevmiyorum. Princeton’da kafeterya tarzı bir yer vardı, 
orada yemeğe davet edilmiştim. Joyce Carol Oates oradaydı, 
Toni Morrison oradaydı; o kadar korkuyordum ki hiçbir şey 
yiyemedim! Mary Morris de oradaydı, çok iyi bir insandır, 
hemen hemen benimle yaşıt, onunla arkadaş olduk diyebili-
rim. Fakat Japonya’da hiç yazar arkadaşım yok çünkü... uzak 
kalmak istiyorum. 

Zemberekkuşu’nun Güncesi’nin önemli bir kısmını 
ABD’de yazdınız. Orada yaşamak, yazım sürecinizde 
ya da metnin kendisinde belirgin bir etki yarattı mı? 

Zemberekkuşu’nun Güncesi’ni yazdığım dört yıllık süreçte 
ABD’de bir yabancı olarak yaşıyordum. Bu “yabancılık” bir 
gölge gibi beni sürekli takip ediyordu, nitekim aynı şeyi ro-
manın kahramanına da yaptı. Böyle düşününce, Japonya’da 
yazmış olsaydım aslında çok farklı bir kitap olabilirdi. 

ABD’de yaşarken hissettiğim yabancılık Japonya’dayken his-
settiğim yabancılıktan farklıydı. ABD’deki çok daha açık ve 
direktti, bu da bana kendimle ilgili daha net bir farkındalık 
kazandırdı. Bu romanı yazım süreci bir nevi kendimi soyma 
sürecine benziyordu. 

Günümüzde Japonya’da yazan ve kitaplarını okuyup 
zevk aldığınız kimse var mı? 

Evet, bazı isimler var. Ryu Murakami. Banana Yoshimoto –
bazı kitaplarını seviyorum. Fakat herhangi bir değerlendirme 
ya da eleştiri yapmıyorum; böyle bir şeye karışmak istemem. 

Neden? 

Benim işim insanları ve dünyayı gözlemlemek diye düşü-
nüyorum, onları yargılamak değil. Kendimi daima sözde 
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hükümlerden uzağa konumlandırmaya gayret ediyorum. 
Dünyadaki bütün ihtimallere karşı her şeyi sonuna kadar 
açık bırakmak istiyorum. 

Eleştiriyi tercüme etmeyi tercih ediyorum, çünkü tercüme 
ederken neredeyse hiçbir hükümde bulunmanız gerekmiyor. 
Sadece sevdiğim bir eserin satır satır bedenimden ve zihnimden 
geçmesine izin vermiş oluyorum. Dünyamızda eleştirmenlere 
ihtiyaç var, orası kesin; fakat bu bana göre bir iş değil. 

Kendi kitaplarınıza dönecek olursak: Sert Amerikan 
detektif romanı gerçekten de değerli bir kaynak oldu. 
Bu türe ne zaman maruz kaldınız ve sizi ona kim itti? 

Bir lise öğrencisiyken polisiye romanlara âşık oldum. O za-
manlar bir sürü yabancının ve denizcinin gelip karton kapaklı 
kitaplarını ikinci el kitapçılara sattığı bir liman şehri olan 
Kobe’de yaşıyordum. Fakirdim ama karton kapaklı kitapları 
ucuza alabiliyordum. İngilizce okumayı o kitaplardan öğren-
dim, bu çok heyecan vericiydi. 

İngilizce okuduğunuz ilk kitap neydi? 

Ross MacDonald’ın Th e Name is Archer kitabı. O kitaplardan 
çok şey öğrendim. Bir kere başlayınca bir daha duramadım. 
Aynı zamanda Tolstoy ve Dostoyevski okumayı da seviyordum. 
O kitaplar da sürükleyiciydi, çok uzundular ama okumadan 
duramıyordum. Yani benim için Dostoyevski ve Raymond 
Chandler aynı şeyler. Şimdi bile roman yazarken idealim 
Dostoyevski’yle Chandler’ı beraberce aynı kitaba koymaktır. 
Amacım bu. 

Kafka’yı ilk kaç yaşınızda okudunuz? 
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On beş yaşımdayken. Şato’yu okudum; harika bir kitaptı. 
Bir de Dava. 

Enteresan. Bu iki roman da bitirilmeden bırakılmış, yani 
bir sonuca ulaşmıyorlar; sizin romanlarınız da –özellik-
le son dönem kitaplarınız, mesela Zemberekkuşu’nun 
Güncesi– okurun muhtemelen beklediği şekilde çözüm-
lenmeye direnir gibi görünüyor çoğu zaman. Bunda bir 
şekilde Kafka’nın etkisi olduğunu söyleyebilir miyiz? 

Sadece o değil. Raymond Chandler’ı okumuşsunuzdur mu-
hakkak. Onun kitapları da pek bir sonuca bağlanmaz. Belki 
“Katil işte o adam,” denebilir, ama kimin yaptığının benim 
için bir önemi yok. Howard Hawks Th e Big Sleep’in filmini 
yaparken çok ilginç bir durum olmuş. Hawks şoförü kimin öl-
dürdüğünü anlayamayınca Chandler’i arayıp sormuş, Chand-
ler da, “Umurumda değil!” diye cevap vermiş. Benimki de 
öyle. Sonuç hiçbir şey ifade etmiyor. Karamazov Kardeşler’de 
katilin kim olduğu umurumda bile değil. 

Yine de şoförü kimin öldürdüğünü bulma arzusu Th e 

Big Sleep’i sürükleyici yapan özelliklerden biri. 

Şahsen ben yazarken kimin yaptığını bilmiyorum. Yani okur-
larla aynı düzlemdeyim. Bir hikâyeyi yazmaya başladığım 
zaman konunun nereye bağlanacağını ya da bir sonraki adımın 
ne olacağını hiç bilmem. Ön planda bir cinayet olayı varsa 
mesela, katilin kim olduğundan haberim yoktur. Kitabı yazıyo-
rum, çünkü kim olduğunu bulmak istiyorum. Kim olduğunu 
bilirsem hikâyeyi yazmanın bir amacı kalmaz. 

Kitaplarınızı açıklamak istememe duygusunun da etkili 
olduğunu söyleyebilir miyiz? Tıpkı bir rüyanın tahlilini 
yapınca gücünü yitirmesi gibi... 
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Kitap yazmanın güzel tarafı şu ki uyanıkken rüya görebiliyor-
sunuz. Oysa gerçek bir rüya olsa onu kontrol edemezsiniz. 
Kitap yazarken uyanıksınızdır; zamanını, uzunluğunu, her 
şeyini seçebilirsiniz. Ben sabahları dört-beş saat yazıyorum 
ve zamanı gelince duruyorum. Bir sonraki gün de kaldığım 
yerden devam edebiliyorum. Gerçek bir rüya olsa bunları 
yapamazsınız. 

Yazarken katilin kim olduğunu bilmediğinizi söy-
lüyorsunuz, fakat aklıma muhtemel bir istisna geli-
yor: Dance Dance Dance’teki Gotanda karakteri. O 
romanda Gotanda’nın itirafta bulunduğu ana kadar 
kasıtlı bir yükselme var –klasik cinayet romanlarındaki 
gibi bize en son şüphe duyulacak kişi gibi sunuluyor. 
Gotanda’nın suçlu olduğunu baştan bilmiyor olabilir 
miydiniz? 

İlk taslağı yazarken suçlunun Gotanda olduğunu bilmiyor-
dum. Sona doğru –yaklaşık üçte ikisi bittikten sonra– artık 
biliyordum. İkinci taslağı yazarken suçlu olduğunu bilerek 
Gotanda’nın sahnelerini yeniden yazdım. 

Üstünden geçmenin asıl amaçlarından biri de bu mudur 
öyleyse –ilk taslağın sonunda öğrendiklerinizi alıp bir 
kaçınılmazlık hissi vermek için önceki kısımları tekrar 
çalışmak? 

Çok doğru. İlk taslak darmadağınıktır; üstünden tekrar tekrar 
geçmem gerekir. 

Genellikle kaç taslak bitirirsiniz? 

Dört ya da beş. İlk taslağı bitirmek için altı ay harcarım, tekrar 
yazmak için de yedi sekiz ayım gider. 
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Oldukça hızlısınız. 

Çok çalışkanımdır. Çalışmalarıma yoğun bir şekilde konsantre 
olurum. Yani bu çok da zor değil. Ayrıca yazdığım zaman 
roman yazmaktan başka bir şey de yapmıyorum. 

Tipik bir çalışma gününüz nasıl gerçekleşiyor? 

Roman yazma havamda olduğum zaman sabah dörtte kalkı-
yorum ve beş-altı saat çalışıyorum. Öğleden sonra ise ya on 
kilometre koşuyorum ya da bin beş yüz metre yüzüyorum 
(veya ikisini de yapıyorum), sonra da biraz okuyup müzik 
dinliyorum. Akşam dokuzda yatağa giriyorum. Her gün hiç 
şaşmadan bu rutini sürdürüyorum. Böylece tekrarın kendisi 
önemli olan şey haline geliyor, bir çeşit hipnoz gibi. Daha 
derin bir ruh haline ulaşabilmek için kendimi hipnotize edi-
yorum. Fakat böyle bir tekrarı yılın altı ayı gibi çok uzun bir 
süre devam ettirmek ciddi manada zihinsel ve fiziksel kuvvet 
gerektiriyor. Bu açıdan uzun bir roman yazmak hayatta kalma 
eğitimi gibi bir şey. Sanatsal duyarlılık kadar fiziksel kuvvet 
de gerekli. 

Karakterlerinizle ilgili bir şeyler sormak istiyorum. 
Çalışırken size ne kadar gerçek geliyorlar? Anlatıdan 
bağımsız bir hayatlarının olması sizin için önemli mi? 

Kitaplarımdaki karakterleri oluştururken hayatımdaki gerçek 
insanları gözlemlemeyi seviyorum. Fazla konuşmaktan hoşlan-
mıyorum, diğer insanların hikâyelerini dinlemek istiyorum. 
Ne tür insanlar olduklarına ben karar vermiyorum, sadece nasıl 
hissettiklerini ve nereye gittiklerini düşünmeye çalışıyorum. 
Biraz birinden biraz öbüründen özellik alıp topluyorum. Bu 
“gerçekçi” mi yoksa “gerçek dışı” mı bilmiyorum ama bana 
göre benim karakterlerim gerçek insanlardan daha gerçek. 
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Yazıp durduğum altı-yedi aylık süre boyunca bu insanlar 
benim içimdeler. Bir tür kozmos gibi. 

Kahramanlarınız genelde anlatınızın fantastik dünyası-
na açılan bakış açınızın izdüşümü olarak işlev görüyor 
gibi –hayal içindeki hayalperest misali. 

Lütfen şu şekilde düşünün: İkiz bir erkek kardeşim var. Ben 
iki yaşındayken birimiz –yani öbürü– kaçırıldı. Çok uzak bir 
diyara götürüldü ve o günden beri birbirimizi görmedik. İşte 
benim roman kahramanım o diye düşünüyorum. Benden 
bir parça, ama ben değil ve birbirimizi çok uzun zamandır 
görmedik. Kendimin alternatif bir formu gibi. DNA ola-
rak ikimiz de aynıyız, fakat ortamlarımız farklı olageldi. Bu 
yüzden düşünce tarzımız da farklı olacaktır. Her yazdığım 
kitapta kendimi başkalarının yerine koyuyorum. Çünkü bazen 
kendim olmaktan sıkılıyorum. Bu şekilde kaçmış oluyorum. 
Bu bir fantezi. Eğer bir fanteziniz yoksa kitap yazmanın ne 
anlamı var? 

Haşlanmış Harikalar Diyarı hakkında başka bir soru 
daha: Kendi içinde belli bir simetrisi, şekilsel bir niteliği 
var ve mesela Zemberekkuşu’nun Güncesi gibi sonraki 
kitaplarınızdan ayrılan bir çözülme hissi yaratıyor. 
Romandaki yapının önemi ve fonksiyonu hakkındaki 
fikirleriniz süreç içinde değişti mi? 

Evet. İlk iki kitabım Japonya dışında yayımlanmadı, yayım-
lanmasını istemedim. Olgunlaşmamış çalışmalardı bence –çok 
küçük kitaplar. Eften püftendiler, tabiri caizse. 

Eksiklikleri nelerdi? 

İlk iki kitabımda yapmaya çalıştığım şey geleneksel Japon 
romanına yapısöküm yorumu katmaktı. Yapısöküm derken, 
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içindeki her şeyi boşaltıp sadece çerçevesine sadık kalmayı 
kastediyorum. Böylece çerçevenin içini yeni ve orijinal bir 
şeyle doldurmak zorunda kalacaktım. Bunu başarılı bir şekilde 
yapabilmeyi 1982’de yayımlanan üçüncü kitabım Yaban Ko-
yununun İzinde’den sonra ancak keşfedebildim. İlk iki roman 
öğrenme sürecime yardımcı oldu, hepsi bu. Yaban Koyununun 
İzinde’yi kendi tarzımın gerçek başlangıcı olarak görüyorum. 

O zamandan beri kitaplarım büyüdükçe büyüdü, yapıları artık 
daha karmaşık. Yazdığım her yeni kitapta bir önceki yapıyı 
yerle bir etmek istiyorum ki yeni bir şey kurabileyim. Her 
seferinde de yeni kitabın içine yeni bir tema, yeni bir sınır, yeni 
bir görüş yerleştiriyorum. Yapının her zaman bilincindeyim. 
Yapıyı değiştirince yazım tarzımı da, dolayısıyla karakterlerimi 
de değiştirmem gerekir. Her defasında aynı şeyi yapsaydım 
yorulurdum. Sıkılırdım. 

Yazımınızdaki bazı unsurlar değişmiş olsa da bazıları 
direnmeye devam ediyor. Romanlarınız daima birinci 
şahıs tarafından anlatılıyor. Her romanınızda farklı 
kadınlarla cinsellik dolu ilişkiler arasında dönüp duran 
bir adam var ve bu adam adeta korkularının ve fante-
zilerinin tezahürüymüş gibi duran bu kadınlara karşı 
genelde pasif kalıyor. 

Kitaplarımda ve hikâyelerimde kadınlar bir bakıma medyum 
rolündeler; medyumun işlevi de kendisi vasıtasıyla bir şeyin 
olmasını sağlamaktır. Tecrübe edilesi bir sistem şeklidir bu. 
Kahraman hep medyum tarafından bir yere yönlendirilir ve 
gördüğü şeyler ona medyum tarafından gösterilir. 

Medyum derken? Ruh medyumları mı yani? 
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Bence cinsellik bir çeşit... bir çeşit ruhsal adanmadır. Eğer 
cinsellik iyiyse yaralarınız iyileşecek, hayal gücünüz canlana-
caktır. Bir nevi üst kısma, daha iyi bir yere geçiş yolu gibi. Bu 
anlamda hikâyelerimde kadınlar medyumdur –yani yaklaşan 
dünyanın müjdeleyicisi. İşte bu yüzden daima onlar kahra-
manıma geliyorlar; kahramanım onlara gitmiyor. 

Romanlarınızda iki ayrı türde kadın varmış gibi görü-
nüyor: Kahramanın esasen ciddi bir ilişki içinde olduğu 
kadı n –ki bu genelde ortadan kaybolan ve anılarıyla 
kahramanı rahat bırakmayan kadındır–; bir de daha 
sonra gelip kahramana arayışında yardımcı olan ya da 
tersini yapan –yani unutturan– diğer tür kadın. Bu 
ikinci tür kadın açık sözlü, eksantrik ve cinsel açıdan 
samimi eğilimdedir ve kahraman onunla neredeyse hiç 
bağlantı kurmadığı kayıp kadınla olduğundan daha 
sıcak ve esprili bir şekilde etkileşime girer. Bu iki farklı 
model hangi amaca hizmet ediyor? 

Kahramanım neredeyse her zaman ruhsal dünyayla gerçek 
dünya arasında takılıp kalıyor. Ruhsal dünyada kadınlar –ya da 
erkekler– sessiz, zeki ve mütevazıdır. Bilgedir. Gerçek dünyada 
ise, sizin de dediğiniz gibi, kadınlar çok aktif, komik ve pozi-
tiftir. Espri anlayışları vardır. Kahramanın aklı bu birbirinden 
tamamen ayrı dünyalar arasında ikiye bölünür ve hangisini 
seçeceğine karar veremez. Sanırım yazdıklarımın temel motif-
lerinden biri bu. Haşlanmış Harikalar Diyarı’nda bu oldukça 
aşikârdır, zira kahramanın aklı gerçekten de fiziksel olarak 
ikiye ayrılıyor. İmkânsızın Şarkısı’nda da aynı şekilde iki kız 
var ve kahraman baştan sona kadar onlardan birini seçemiyor. 

Benim gönlüm hep espri anlayışı olan kızdan yana gibi. 
Mizahın ön planda olduğu bir ilişkiye okuru çekmek 
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her zaman daha kolaydır; bir aşk macerasının ağırbaş-
lı tasvirleriyle okuru etkileyebilmek ise daha zordur. 
İmkânsızın Şarkısı’nda ben sonuna kadar Midori’den 
yanaydım. 

Sanırım çoğu okur aynı şeyi söylerdi. Yani çoğu Midori’yi 
seçerdi. Zaten kahraman da bildiğiniz gibi kitabın sonunda 
onu seçiyor. Fakat bir parçası daima diğer dünyada ve o par-
çasını terk edemiyor. Çünkü o da onun bir parçası, hem de 
temel bir parçası. Tüm insanların zihninde bir hastalık vardır. 
O kısım da onların bir parçasıdır. Zihnimizde bir akıllı kısım, 
bir de deli kısım var. İşte bu iki kısım arasında pazarlık ya-
pıyoruz; benim inancım bu. Zihnimin deli kısmını özellikle 
yazarken daha iyi görüyorum –aslında doğru kelime deli değil. 
Sıra dışı, gerçek dışı. Tabii ki gerçek dünyaya geri gidip akıllı 
kısmı almak zorundayım. Fakat eğer deli kısım, yani hasta 
kısım olmasaydı burada olmazdım. Başka bir deyişle, roman 
kahramanı iki kadın tarafından destekleniyor; ikisinden biri 
olmasa yoluna devam edemez. Bu açıdan, İmkânsızın Şarkısı 
yaptığım şeyin çok aşikâr bir örneği. 

İmkânsızın Şarkısı’ndaki Reiko karakteri bu anlamda 
enteresan. Onu nereye koyacağımı pek bilemiyorum; 
her iki dünyada da parmağı varmış gibi duruyor. 

Onun yarı akıllı yarı deli bir zihni var. Yunan maskesi gibi: 
Eğer bu taraftan bakarsanız trajiktir, öbür taraftan bakarsanız 
ise komiktir. Bu açıdan çok sembolik bir karakterdir. Onu 
bayağı seviyorum. Reiko-San’ı yazarken mutlu oluyordum. 

Midoris ve May Kasaharas gibi komik karakterlerinize 
karşı Naokos’unuza olduğundan daha fazla yakınlık 
hissediyor musunuz? 
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