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Đngiltere ve ABD’de bugün vitrine çıkacak olan Haruki Murakami’nin romanı Türkiye’de ekim ayında

yayımlanacak. Doğan Kitap etiketi, Prof. Dr. Hüseyin Can Erkin çevirisiyle okurla buluşacak kitabın

adı “Renksiz Tsukuru Tazaki’nin Hac Yılları” olarak açıklandı. Cumhuriyet’ten Aslı Uluşahin’in

yayınevi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kitabın çevirisi tamamlanmak üzere ve eşzamanlı

redaksiyonu yapılıyor.

Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim

dalı öğretim üyesi olan Erkin, Murakami’nin 1Q84 dahil dört kitabını

dilimize kazandıran isim.

“Renksiz” bir hayatın muhasebesi

Roman, kaybetme ve yalıtılmışlık duygusunun üstesinden gelmeye çalışan

bir adamın hikâyesini anlatıyor. Romanın kahramanı Tsukuru Tazaki lisede

adları farklı renkleri temsil eden dört yakın arkadaş edinmiştir. Onun

isminde ise renk yoktur ve üniversitede arkadaşları tarafından reddedilir.

Artık 36 yaşındaki boş, renksiz hayatını gözden geçirmektedir. Kitap, “Tsukuru Tazaki,

üniversitedeki ikinci yılının temmuzundan, sonraki yılın ocak ayına kadar çoğunlukla ölüm

hakkında düşünerek yaşadı” cümlesiyle açılıyor.

Empati kurulacak bir kahraman

Eleştirmen Chiaki Yoshimura, romanın Murakami’nin ünlü 1Q84’ünün “güçlü kişiliklerinden” yoksun

olduğunu ancak hayatını geri almaya çalışırken geçmişinde maruz kaldığı travmaların üstesinden

gelmeye çalışan Tazaki’yle empati kurduğunu” yazmıştı.

Yalnızca 200 kişiye imzalayacak

Murakami, romanını 30 Ağustos’ta Londra’nın ünlü Waterstone’s kitabevinde imzalayacak. Yalnızca

200 davetlinin yer alacağı buluşmaya katılımlar, “internetten rezervasyon” yöntemiyle belirlendi.
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Dağlarca 100 yaşında

Türk şiirinin ulu çınarı Fazıl Hüsnü
Dağlarca'nın 26 Ağustos'ta 100'üncü yaşını
kutladık. Tek ve ama batıl korkusu ölünce
Türkçeden ayrılmaktı. Şiiri hakkında
hazırladığımız bir testle kendisini
selamlamak istedik. Dağlarca'nın iyi bilinen
şiirlerine ait bazı kıtalardaki birer dizenin
üzerini sizin için kapattık. Đster bizim
seçeneklerimizi işaretleyip “Dağlarca olan”
dizeyi bulmaya çalışın, ister “d” şıkkına
kendi dizenizi yazıp “şiir sporu” yapın. Testin
sonunda herkese birer Dağlarca kıtası
hediye ediyoruz.
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Murakami için gerisayım başladı
Nobel’in gedikli adayı Haruki Murakami’nin geçen yıl Japonya’da fenomen haline
gelen ve milyon barajını aşan romanının Türkçe baskısı için gerisayım başladı...
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Orijinal adıyla Shikisai wo Motanai Tazaki Tsukuru to Kare no Junrei no Toshi, 2013 yılında

Japonya’nın en çok satan romanı oldu. Kitap altı ayda 1,05 milyon kopya basıldı.
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