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YasunariKawabata’nınCanYayınları’ndakidiğerkitabı:



YASUNARIKAWABATA,1899’daOsaka’lıvarlıklıbiraileninoğluola-
rakdünyayageldi.Babasınıiki,annesiniüçyaşındaykenkaybetti.İlköy-
külerini lise öğrencisiyken yayımladı ve 1924’teTokyo İmparatorluk
Üniversitesi’ndenmezunoldu.AynıkuşaktanyazarlarlabirlikteBungei 
Jidai(SanatÇağı)dergisiniçıkarmayabaşladı.Kawabata’nınkendiside
BirinciDünyaSavaşısonrasıAvrupa’dafilizlenenavangardakımlardan
etkilenmiştir. Senbazuru (BinTurna, 1952), Yama no Oto (Dağın Sesi,
1954)veKarlar Ülkesi(1956)romanlarıylauluslararasıünkazananKa-
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1972’deZushi’dekievindehayatınasonverdi.ÖlümününardındanYük-
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1991AnkaraÜniversitesiDTCFJaponDiliveEdebiyatımezunu.1996’
daHokkaidoÜniversitesi’ndeyüksek lisansını, 2001’deAnkaraÜni-
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Dazai,YasunariKawabata,RyuMurakami,HarukiMurakami,RyoKu-
roki,KenzaburoOe,KoboAbegibi Japonedebiyatınınöndegelen
isimlerinineserlerinidilimizekazandırdı.





Bu eserde Japoncanın transkripsiyonu için Hepburn siste-
mi kullanılmıştır. Bu sistem, evrensel oluşunun yanı sıra oku-
run araştırma sırasında metindeki kültür öğeleri ve yer adları-
na kolayca ulaşabilmesine olanak vermesi nedeniyle tercih 
edilmiştir. Daha önce Türkçeye girmiş olan sözcükler bilinen 
şekliyle bırakılmıştır.

Hepburn sisteminde çoğu ses Türkçedeki okunuşuyla ör-
tüşmektedir. Farklı okunan sesler aşağıdaki gibidir:

u: uzun u
o: uzun o
ai, ei: ay, ey
sh: ş 
ch: ç
j: c
w: v
ı ve i: Aynı sestir, “i” olarak okunur.
tsu: Ön dişlerin arasından ts sesi çıkarılarak okunur.

Bazı örnekler: shogun: şoğ-gun; haiku: hay-ku; chaya: ça-
ya; waka: va-ka; yuzen: yuğ-zen; Teinosuke: tey-no-su-ke; Fusa-
jiro: fu-sa-ci-roğ; Sachiko: sa-çi-ko; Koisan: ko-i-san; Taeko: ta-
e-ko; Itani: i-ta-ni.

Japonca Sözcüklerin 
Yazılış ve Telaffuzu
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Tren iki vilayeti sınır altından bağlayan uzun tünel-
den çıkınca karlar ülkesine girdi. Gece göğünün altında 
yer bembeyaz uzanıyordu. Tren istasyonun baş makasın-
da durdu.

Karşı taraftaki koltukta oturan kız yerinden kalkıp 
gelerek Shimamura’nın ön tarafındaki camı indirdi. İçe-
riye soğuk kar havası doldu. Kız beline kadar camdan 
sarkıp istasyon şefi sanki uzaktaymış gibi bağırarak, “Şef! 
Şeef!” diye seslendi.

Elinde sallandırdığı fenerle kar üzerinde yavaş adım-
larla gelen istasyon şefi kaşkolünü burnunu örtecek şekilde 
sarınmış, şapkasının kürk kulaklıklarını da iyice indirmişti.

Shimamura demek bu kadar soğuk diye düşündü. 
Dağın donmuş eteğine dağılmış, demiryolu şirketinin loj-
manları gibi duran kulübeler vardı, karın rengi oraya ka-
dar ulaşamadan karanlık tarafından yutuluyordu.

“Şef! Benim! Nasılsınız?”
“Oo, Yoko, sensin ha... Dönüyor musun? Yine soğu-

du buralar.”
“Kardeşim burada çalışmaya başladı. Yardımlarınız 

için çok teşekkür ederim.” 
“Böyle bir yerde, çok geçmeden yalnızlık çekmeye, 

özlemeye başlar. O genç yaşında yazık ona.”
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“Neredeyse çocuk daha. Siz ona her şeyi öğretirsiniz 
artık, değil mi?”

“Her şey yolunda. Canla başla çalışıyor. Kar başladı-
ğı için bundan sonra işimiz daha da artacak. Geçen sene 
kar çok yağdı. Sık sık çığ oldu, trenler yolda kalınca köy-
dekiler de yemek yetiştirmekten başlarını alamadılar.”

“Şef, sen çok kalın giyinmişsin. Oysa kardeşim mek-
tubunda henüz yelek bile giymiyoruz diye yazmıştı.”

“Ben dört kat giyinmezsem üşüyorum. Gençler ha-
va soğuyunca durmadan sake içiyorlar, sonra da orada 
burada devrilip kalıyorlar, soğuk algınlığı yüzünden.”

Şef elindeki fenerin ışığını lojmanlara doğru çevirdi.
“Kardeşim de içki içiyor mu?”
“Bildiğim kadarıyla hayır.” 
“Şef sen artık dönüyor musun?”
“Ben yaralandım, doktora gidip geliyorum.”
“Hiç iyi olmamış bu.”
Japon giysilerinin üzerine palto giymiş şef, soğukta 

ayakta konuşmayı bir an önce kesmek niyetinde olsa ge-
rek, arkasını dönüp omzunun üstünden bakarak, “Neyse, 
kendine iyi bak,” dedi.

“Şef, kardeşim işinde değil mi?” diyen Yoko karların 
üzerinde göz gezdirerek, “Şef, kardeşime iyi bakın lüt-
fen!” dedi.

Hüzünlü olduğu ölçüde, hoş bir sesi vardı. O yüksek 
çınlaması olduğu gibi karlardan yankılanıp gelecek gi-
biydi. 

Tren kalktığı halde, kız kendini pencereden içeriye 
çekmedi. Sonra, tren hareket edip hat kenarında ilerle-
yen şefe yetiştiğinde, “Şef, kardeşime önümüzdeki tatil-
de eve dönüp gelmesini söyle lütfen!” diye seslendi.

“Tamaam,” dedi şef, sesini sündürerek.
Yoko pencereyi kapatıp kızaran yanaklarına ellerini 

yapıştırdı.
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İki il sınırındaki bu dağlık bölgede yoğun kar olasılı-
ğına karşı üç kar temizleyici araç hazır bekletiliyordu. 
Tünelin güney ve kuzey girişlerinde elektronik bir çığ 
uyarı sistemi vardı. Kar temizliği için beş bin kişi hazırda 
tutuluyor, gerekirse gönüllü itfaiye örgütünden iki bin 
genç de devreye sokuluyordu.

Yoko’nun kardeşi çok geçmeden karlar altında kala-
cak bu istasyonda çalışacaktı – bu durum Shimamura’nın 
kıza olan ilgisini bir kat daha güçlendirdi. 

Shimamura’nın burada “kız” demesi kızın davranışı 
bekâr olduğu izlenimini uyandırdığı içindi, ama yanın-
daki erkeğin kızın nesi olduğunu anlayabilmesi elbette 
mümkün değildi. İkisinin hareketleri karıkocaymış gibi 
bir hava yaratıyordu, ama adamın hasta olduğu da rahat-
ça anlaşılıyordu. Karşı taraf hasta olduğunda, kadın er-
kek arasındaki mesafe yumuşar, bir taraf ciddiyetle hasta 
olana bakma çabasına girdiği ölçüde karıkocaymış gibi 
görünürler. Deyim yerindeyse, kendinden yaşça büyük 
bir erkekle ilgilenen kadının masumane anaç tavrı, uzak-
tan bakıldığında karıkoca sanılmalarına yol açabilir. 

Shimamura zihninde kızı yanındaki adamla olan gö-
rüntüsünden keserek ayırıp, o halindeki izlenime baka-
rak, bekâr kız olduğunu kurmuştu yalnızca. Fakat kızı 
uzun süre farklı bir açıdan izlediği için kendi duyguları 
onunla ilgili yargısını etkilemiş olabilirdi. 

Üç saat kadar önce, Shimamura can sıkıntısıyla sol 
elinin işaretparmağını çeşitli şekillerde oynatarak izli-
yordu. Buluşmaya gittiği ve yalnızca o parmağın tüm 
canlılığıyla anımsadığı kadını gözünün önüne getirmek 
için ne kadar çabalarsa belleği bir o kadar silikleşiyor, ka-
dın yakalanmayacak kadar uzaklarda kayboluyordu. Bu 
belirsizlik içinde sadece bir eli, özellikle de kadının do-
kunuşuyla hâlâ ıslak gibi görünen işaretparmağı kadını 
uzaklardan çekip getiriyormuş gibiydi. Bu tuhaf görü-
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nüşten etkilenerek o parmağı burnuna götürüp kokusu-
na baktı, sonra birden o parmağıyla cama bir çizgi çekin-
ce, bir kadının gözü camda net olarak belirdi. İrkilen 
Shimamura neredeyse çığlık atacaktı. Fakat bu yalnızca 
onun hayale dalıp gönlünün uzaklara gitmiş olmasın-
dandı ve kendini topladığında o görüntünün karşıdaki 
kızın cama yansımasından ibaret olduğunu anladı. Dışa-
rıyı akşam karanlığı kaplamış, trenin iç lambaları yanınca 
pencere camını aynaya dönüştürmüştü. Fakat içerisinin 
sıcaklığıyla camlar tamamen buğuyla kaplandığı için, 
parmağıyla silene kadar ayna ortaya çıkmamıştı.

Kızın cama yansıyan tek gözü sıra dışı güzellikteydi, 
ama Shimamura akşam manzarası izlemek isteyen bir 
yolcu ifadesiyle yüzünü pencereye yaklaştırıp avucuyla 
camdaki buğuyu tamamen sildi.

Kız göğsünden yukarısını şefkatle öne eğmiş, yatan 
adama tüm yüreğini vermiş gibi bakıyordu. Shimamura 
kızın omuzlarını kasarak oturmasından, gözlerini nere-
deyse hiç kırpmamasından ciddiyetini rahatça anlayabi-
liyordu. Adam başını pencere tarafına yaslamış, bacakla-
rını kıvırarak ayaklarını kızın olduğu tarafta oturdukları 
sıranın üzerine çekmişti. Üçüncü mevki vagonuydu. 
Kızla adam Shimamura’nın tam karşısında değil de bir 
ön sırada olduklarından yan yatmış adamın yüzü ancak 
kulaklarına kadar cama yansıyordu. 

Kız Shimamura’nın tam çapraz karşısında oturduğu 
için, istese doğrudan da bakabilirdi, ama o ikisi trene bi-
nerlerken kızın sanki bir serinliğin ürpertmesi hissini ve-
ren güzelliği karşısında bakışlarını indirince kızın ada-
mın solgun elini sımsıkı kavradığını görmüş, artık onlar-
dan tarafa bakmasının hoş olmayacağını düşünmüştü.

Aynaya yansıyan adamın yüz ifadesi, belki de kızın 
göğsüne yaslandığı için huzur bulmuş gibi rahattı. Hal-
sizliği belli olan görünümü, her ikisine de tatlı bir denge 
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ve uyum havası veriyordu. Adamın atkısının bir ucu yas-
tık görevi yapıyor, maske gibi ağzına kadar çekilmiş öteki 
ucu yanağının üstünde duruyordu. O uç arada bir gevşi-
yor ya da burnun üzerine kayıyor ve kız, adamın tedir-
ginliğini göz işaretiyle belirtmesine fırsat vermeden nazik 
el hareketleriyle düzeltiyordu. İkili aynı şeyi bir refleks 
hareketi gibi o kadar çok tekrarlayınca onları izleyen Shi-
ma mura’nın sabrı taşma noktasına geldi. Adamın ayakla-
rını saran paltosunun etekleri de ara sıra açılıp yere sarkı-
yor, kız da hemen farkına varıp düzeltiyordu. İkili, mesa-
fe kavramını unutarak sonu gelmeyecek uçsuz bucaksız 
uzaklara gidiyormuş gibi bu hareketleri gerçekten doğal 
olarak yapıyorlardı. Bu yüzden Shimamura acı veren hü-
zünlü bir sahne görüyormuş gibi değil de, rüya içerisin-
deki bir yanılsamayı izliyormuş gibi bir his içerisindeydi 
ve hiç kuşkusuz o tuhaf aynadaki yansımadan kaynakla-
nıyordu bu. 

Aynanın derinliğinde, arka tarafta akşam manzarası 
akıp gidiyor, görünen manzarayla, aynadaki figürler bir 
sahnede iki ayrı film üst üste oynuyormuş gibi hareket 
ediyordu. Figürler ve arka plan hiçbir şekilde bağlantılı 
değildi. Üstelik film kahramanları o şeffaflığın cılızlığın-
dan nasibini almış, arkada kalan manzara akşam karanlı-
ğında hayal meyal akıyordu ve bu ikisi eriyip birbirine 
karışarak bu dünyadan değilmiş gibi bir izlenim bırakı-
yordu. Özellikle dağdan gelen bir fener ışığı kızın yüzü-
nün ortasına yansıyınca, Shimamura bu tarifsiz güzellik 
karşısında göğsünün sarsıldığını hissetti. 

Uzak dağların üzerindeki gökyüzünde güneş batışı-
nın kızıllığından arta kalan renk cılız bir şekilde de olsa 
varlığını sürdürdüğünden, pencere camının ardındaki 
nesnelerin şekli henüz kaybolmamıştı. Ancak, renkler 
artık kaybolmuş, kırsal manzaranın tekdüze görüntüsü 
iyice sıradanlaşmış, hiçbir şey dikkat çekmez hale gelin-
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