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FRANZ KAFKA, 1883’te Prag’da doğdu. Kaf ka’nın ai le siy le olan iliş ki si, Ya hu di asıl  lı olu-
şu, için de ya şadığı top lum ve si ya sal or tam, çev re si ne ya bancılaş masını kolaylaştırdı. 
1906’da hu kuk dok to rasını ta mam  la yan Kaf ka’nın ilk yapıtları Bir Kavganın Tas vi ri ve Taş
ra da Dü  ğün Hazırlıkları, 1912’den önce yayımlandı. 1912’den baş  la ya rak Dönüşüm, Ame ri ka, 
Da va adlı baş ya pıt la rı bir bi ri ni iz le di. Ce za Ko lo ni sinde adlı öyküsü –suç so ru nu nu iş le me si 
açı  sından– Da va ile iliş ki liy di. Ve re me yaka lan  an Kaf  ka, 1924’te Vi ya na yakınlarında ki 
Ki er ling Sa   na  tor yu mu’n da öl dü ve Prag’da top ra ğa ve ril di. Şato adlı son romanı yarım 
kalan Kafka, ya pıt la rın da  çağımız in sa nı nın kor  ku larını, yalnızlığını, ken di ken di ne ya -
bancılaş ma sını ve çev  re siy le ile ti şim siz li ği ni di le ge ti rdi. Kaf ka, tüm yapıt la rı  nın yakılma-
sını va si yet et miş ol sa da, dos   tu Max Brod bu is te   ği ni ye ri ne ge tir me di ve onun eserini 
XX. yüzyıl edebiyat tarihine kazandırdı.

AHMET CEMAL, 1942’de İzmir’de doğdu. St. Georg Avusturya Lisesi ve İÜ Hukuk Fakül-
tesi’ni bitirdi. Yazko Çeviri dergisini yönetti. Hölderlin, Kleist, Brecht, Canetti, Remarque, 
Celan, Zweig, Mu sil, Trakl, Benjamin, Kafka, Lukács, Fischer, Bachmann, Goethe, Paz 
gibi yazar ve şair lerin yapıtlarını dilimize kazandırdı. Deneme kitaplarının yanı sıra Dokun
mak adlı öykü kitabı ile Kıyıda Yaşamak adlı romanı yayımlandı. Çeviri edebiyatına yaptığı 
hizmetlerden ötürü Avusturya Federal Cumhuriyeti Altın Liyakat Nişanı’nı ve 2010 yılı 
Tarabya Çeviri Ödülleri Almancadan Türkçeye Büyük Çeviri Ödülü’nü aldı.

Franz Kafka’nın Can Yayınları’ndaki diğer kitapları:

Dava, 1999
Amerika, 2006
Ceza Kolonisinde, 2007
Babaya Mektup, 2008 
Bir Kavganın Tasviri, 2009
Milena’ya Mektuplar, 2009



Tezer Özlü için, ölümle kesilmiş bir dostluğun ve 
ortak Kafka sevgimizin anısına
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I

Gre gor Sam sa bir sa bah bu naltıcı düşler den uyan   dığında, 
ken di ni ya tağında dev bir böce ğe dö nüş   müş ola   rak bul du. Zırh 
gi bi sert leş miş sırtının üs   tünde yat mak taydı ve başını bi raz kal-
dırdığında bir kub be gi bi şiş miş, kah ve ren gi, sert le şen kısımla-
rın oluş tur du ğu yay bi çi mi çiz gi ler le par sel le re ay rıl  mış karnını 
görüyor du; karnının te pe sin de ki yor gan ne re dey se tümüyle ye-
re kay  mak üze rey di ve tu tu   na bi le ce ği hiç bir nok ta kal ma mış 
gi biy di. Gövde si    nin çapıyla karşılaştırıldığında acınası in ce lik-

te ki çok sayıda ba cak, gözle ri nin önünde ça re siz lik içer sin   de, 
parıltılar sa ça rak sal lanıp dur mak taydı.

“Ne ol muş ba na böyle?” di ye düşündü. Gördüğü, düş de ğil-
di. Bi raz küçük ama nor mal, ya ni için de in   san lar ya şasın di ye 
yapılmış olan odası, ez be re bil di   ği dört du  varın arasında es ki-
den nasılsa, şim di de öyley di. Üstünde pa ket ten çıkarılmış ku-
maş ör nek   le ri nin –Sam sa’nın uğ raşı, pa zar la macılıktı– ya yı  lı 
ol du ğu ma sada, kısa süre önce re sim li bir der gi den ke sip altın 
yaldızlı güzel bir çer çe ve ye yerleştir miş ol  du ğu bir re sim asılıy-
dı. Kürk şap kalı ve kürk at kı lı bir kadın vardı re sim de; kadın, 
kol la rı  nın dir sek ten aşağı ka lan kısımlarını tümüyle içi ne alan 
ağır bir kürk man şo nu, dim dik otur du ğu yer   den iz le yi ci ye doğ-
ru kaldırır gi biy di.

Gre gor, da ha son ra bakışlarını pen ce re ye yö nelt    ti ve kas vet li 



ha va yüzünden –yağ mur dam la la rı  nın pen ce re nin çin ko per-
vazına çarptığı du yu lu yor   du– içi ni büyük bir hüzün kap ladı. 
“Bi raz da ha uyu   sam ve bütün bu saç malıkları unut sam, nasıl 
olur,” di ye düşündü, gel ge le lim bu nu ger çek leş ti re bil   me si tü-
müyle ola naksızdı, çünkü Gre gor Sam sa sağ yanına yatıp uyu-
ma ya alışkındı, oy sa o an da ki du   ru mu ken di ni böyle bir ko nu-
ma ge tir me si ne izin ver   mi yor du. Sağına dönmek için ne den li 
güç har car   sa har casın, yi ne sırtüstü ko nu mu na ge ri dö nü yor  -
du. Ba şar mayı bel ki yüz kez de ne di, çırpınan ba cak   larını gör-
me mek için gözle ri ni ka pattı ve an cak yan ta rafında o âna de-
ğin ya bancısı ol du ğu, ha fif, de    rin den ge len bir acı duy ma ya 
baş ladıktan son ra dır ki, ça ba la mayı kes ti.

“Aman Tanrım,” di ye düşündü, “ne ka dar da yo ru   cu bir uğ-
raş seç mi şim me ğer! Günle rim hep yol cu   luk et mek le ge çi yor. 
İşin bu yanı, ma ğa za da ki asıl ma   sa başı işi ne oran la çok da ha 
yıpratıcı, üste lik yol cu lu ğun be nim için bir de ak tar ma tren le rin 
pe şin den koş mak, düzen siz ve kötü ye mek le re yargılı ol mak, 
in san lar la sürek li de ği şen, as la sürek li lik ka za  n a ma yan, hep iç-
ten lik ten uzak iliş ki ler kur mak zo  run lu lu ğu gi bi sıkıntıları da 
var. Şey tan alsın bü tün bun ları!” Karnının üstünde ha fif bir ka-
şıntı du yum  sadı; başını da ha iyi kaldıra bil mek için, sırtüstü ko-
 num da ağır ağır ya tağın ba şu cu na doğ ru sü rün dü; kaşınan ye ri 
bul du; bu ra da ne ol du ğu nu an la ya ma dığı bir sürü küçük ve be-
yaz nok ta vardı; ayak la rın dan bi ri ni ora ya do kun dur mak is te-
diy se de, he men ge ri çek ti, çünkü değ me siy le bir lik te her ya nı-
nı bir tit re me nöbe ti kap lamıştı.

Yi ne es ki ko nu mu na kaydı. “Bu er ken kalk ma yok mu,” di ye 
düşündü, “in sanı ap ta la çe vi ri yor. İn sa   nın uy ku su nu al ması ge 



re kir. Baş ka pa zar la ma cı lar ha rem kadınları gi bi yaşıyor lar. 
Ör ne ğin ben al dı  ğım si pa riş le ri fir ma ya ilet mek üze re öğlen-
den ön  ce ote le ge ri döndüğümde, öte ki ler da ha kah val tı da 
olu yor lar. Ben pat ro nu ma böyle bir şey yap ma ya kal  kışsam, he-
men o an da kapı dışarı edi li rim.

Ama kim bilir, bel ki de çok iyi olur du böyle bir şey be nim 
için. An nem le ba bam yüzünden ken di mi tu    tu yor ol ma saydım 
eğer, işim den çok tan ayrılır dım, pat ro na çıkar ve ne düşündü-
ğümü ol du ğu gi bi söy   ler dim. O za man kürsüsünden düşer di 
her hal de! Üs   te lik kürsüye otu rup çalışan lar la öyle, ya ni yük sek-
  ten ko nuş mak da başlı başına tu haf bir dav ranış, he   le ken di siy-
le ko nu şu lan görev li nin, pat ro nun ku la  ğının ağır işit me si ne de-
niy le kürsüye iyi ce yak laş mak zo run da ol du ğu da göz önünde 
tu tu lur sa. Öte yan  dan, henüz tüm ümit le rin yi ti ril miş ol du ğu 
da söy le ne mez; an nem le ba bamın pat ro na olan borç la rı  nı öde-
me ye ye te cek pa rayı bir kez bi rik tir dim mi –ki da ha beş altı yıl 
süre bi lir bu–, o za man mut la ka ya    pa cağım düşündüğümü. İşi 
kökünden bi ti re ce ğim. Ama şim di lik ya tak tan çıkmak zo run-
dayım, çün    kü tre nim sa at beş te kalkıyor.”

Ve ge ce ma sasının üstünde iş le mek te olan ça lar sa a  te baktı. 
“Aman Tanrım!” di ye düşündü. Sa at altı bu   çuk tu ve ak rep le yel-
ko vanın iler le yi şi sürmek tey di, sa at bu çu ğu bi le geç miş, ye di ye 
çey rek ka la ya yak   laşmıştı. Yok sa çal mamış mıydı sa at? Ya tak-
tan, saa   tin doğ ru, ya ni dörde ku rul muş ol du ğu gö rü lü yor   du; 
hiç kuş ku suz çalmıştı da. Evet ama ça ları, eş   ya ları ye rin den oy-
na ta cak den li güçlü olan sa ati duy   mayıp uyu mayı sürdürmüş 
ol ması düşünüle bi lir miy di? Ger çi sa kin uyu muş ol du ğu söyle-
ne mez di ama her hal de o ölçüde de de rin ol muş tu uy ku su. Pe    ki 



şim di ne ya pa caktı? Bun dan son ra ki tren sa at ye    di de kalkıyor-
du; o tre ne ye ti şe bil mek için de li gi bi ace le et me si ge re kir di, 
üste lik ku maş örnek le ri de da ha sarılmamıştı ve Gre gor Sam sa 
ken di ni hiç de çok din len miş, çok canlı du yum samıyor du. Tre-
ne ye    tiş se bi le, pat ro nun bir öfke nöbe ti ne ya ka lan ma sı   nı önle-
ye mez di, çünkü onu karşıla mak için sa at beş tre ni ni bek le miş 
olan ve ma ğa zanın ayak iş le ri ne ba kan görev li, onun tre ni ka-
çırdığını pat ro na çok   tan ha ber ver miş ol malıydı. Pat ro nun ka-
yıtsız şart  sız uşağı olan bu adam da ne ki şi lik, ne de akıl var   dı. 
Pe ki, has ta ol du ğu nu söyle yip işe git me se? Böy  le si, çok na hoş 
ve kuş ku uyandırıcı bir dav ranış olur   du, çünkü Gre gor beş yıllık 
hiz me ti bo yun ca bir kez bi le has ta lan mamıştı. Pat ron, ke sin lik-
le yanına si   gor ta dok to ru nu da alıp ge lir, an ne siy le ba basını 
oğul   larının tem bel li ğin den ötürü suç lar ve tüm iti raz   ları si gor ta 
dok to ru na atıfta bu lu na rak ge çer siz kı  lardı; bu dok to ra göre 
dünya da yalnızca son de re ce sağlıklı ama iş ten ka çan in san lar 
vardı. Ama dok  tor, şim di ken di si nin olayında ger çek ten tü müy-
le haksız sayıla bi lir miy di? Çünkü Gre gor, uzun bir uy   ku nun ar-
dından ha ki ka ten ge rek siz bir mah mur lu   ğun dışında, ken di ni 
çok iyi his se di yor du ve üste lik çok da büyük bir iş tahı vardı. 
Gre gor bütün bun la rı, ya   tak tan çıkıp çıkma ma ko nu sun da bir 
ka ra ra var  mak  sızın, hızla ka fasından ge çir di ği sıra da –sa at ye -
di   ye çey rek ka layı vur muş tu–, ya tağının ba şu cun da  ki kapıya 
dik kat le vu rul du. “Gre gor,” di ye ses len di bir ses –an ne siy di–, 
“sa at ye di ye çey rek var. Sen yo  la git me ye cek miy din?” O yu mu-
şak ses! Gre gor, ken    di yanıt ve ren se si ni duy du ğun da kork tu, 
bu nun es    ki se si ol du ğu her hal de ke sin di; ama bu se se alt tan 
al ta bastırılması ola naksız, acı bir ıslık da ka rı şı yor ve bu ıslık, 






