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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 yakılmasını 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.

ESEN TEZEL, 1978’de İstanbul’da doğdu. Alman Lisesi’ni ve İstanbul Üniversitesi Gazete-
cilik Bölümü’nü bitirdi. Franz Kafka, Stefan Zweig, Thomas Mann, Emine Sevgi Özdamar, 
Cees Nooteboom gibi yazarların yapıtlarını dilimize kazandırdı. Halen serbest editör ve çe-
virmen olarak çalışmaktadır.
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Mektupların gönderildiği  
kişiye dair



“Bazen [...] bir on altıncı ya da on yedinci yüzyıl aristokratını an-
dırırdı; Stendhal’in eski İtalyan kroniklerinden alıp romanlarına 
koyduğu bir karakteri, Sanseverina Düşesi’ni ya da Mathilde de 
la Mole’ü: tutkulu, cesur, soğukkanlı ve kararlarında mantıklı. 
Ama tutkusunun talebi söz konusu olduğunda, o talebin kar-
şılanması için gereken aracın seçiminde gözü kara – işte onun 
gençliğinde söz konusu olan hemen her zaman buydu.”

WILLY HAAS

Milena Jesenská, Kafka’nın bu mektupları yazdığı kadın, 10 Ağus-
tos 1896’da Prag’da doğdu. Ünlü bir ortodonti profesörü olan Jan 
Je senský’nin ikinci çocuğuydu. Küçük yaşta –henüz on üçündeydi– 
annesini kaybetti. Bir süre Prag’daki bir manastır okulunda kaldı; 
sonra hazırlık okuluna ve hemen ardından da, o dönem için olağa-
nüstü ilerici bir okul olan ünlü hümanist kız lisesi Minerva’ya gitti; 
bu okulun mezunlarına üniversite eğitimi yolu açıktı. Okul yılların-
da, çok başarılı bir sporcu olarak yurtsever beden eğitimi derneği 
“Sokol” (Şahinler) üyesiydi. Milena’nın Minerva’daki okul arkadaşları 
ve dostları, bu mektuplarda birçok kez adı geçen Jarmila Ambrožová 
(sonradan Reinerová) ve Staša Procházková (sonradan Jílovská) idi. 
Milena iki yarıyıl tıp fakültesinde eğitim gördü, fakat daha sonra ede-
biyata ve gazeteciliğe yöneldi.

Daha 1914 sonbaharında, sonraları kocası olan Ernst Pollak’la ta-
nıştı. Prag’daki bir bankanın dış yazışmalar sorumlusu olan bu kendi-
sinden on yaş büyük adam, özellikle Fransız ve İngiliz edebiyatı konu-
sundaki engin bilgisi ve müziğe, bilhassa operaya olan tutkusuyla o 



zamanlar on sekizinde olan Milena’yı etkilemişti. Pollak ufak tefekti, 
Milena’dan bir baş kadar kısaydı ve daima son derece özenli giyinirdi. 
Prag’daki arkadaş çevresinde Willy Haas ve sınıf arkadaşı Franz Werfel 
de bulunuyordu. Edebiyat üzerine, gece yarılarına kadar süren ateşli 
tartışmalara girerdi, ama kendisi bu alanda üretken değildi.1 Sık sık, 
günlerce süren ağır depresyonlar geçirirdi.

Milena’nın köklü bir Prag ailesinden gelen ve milliyet çi bir Çek 
olan babası, kızının bu Alman Yahudisi “kafe ede biyatçısı”yla olan 
münasebetini daha baştan reddetti, ama bu ilişkinin önüne geçeme-
di. 1916 yılı başında Pollak, Rie ger quai’de küçük, şirin bir daireye yer-
leşti; Milena onu orada sık sık ziyaret ediyordu. Sevgilisini büyük he-
diyelerle sevindirmek için hiç düşünmeden hatırı sayılır meblağlar 
borçlanıyordu. Mesela 1916 Kasımı’nda ona Insel Yayınevi’nin deri 
kaplı, on altı ciltlik Balzac baskısını almıştı.

Kızının Ernst Pollak’la olan ilişkisi, Milena’nın babasına gittikçe 
daha büyük bir üzüntü veriyordu. Gerginlik o kadar büyüdü ki, 1916 
Kasımı’nda kızının sevgilisiyle aralarında sert bir tartışma yaşandı. En 
sonunda, 1917 Haziranı’nda babası Milena’yı Weleslawin Bakım ve 
Sağlıkevi’ne, Prag yakınlarındaki bir sinir hastalıkları sanatoryumuna 
yerleştirdi. Bununla her şeyden önce, kızının Pollak’la ilişkisini kes-
meyi umuyordu. 1918 Şubatı’nda Milena hâlâ Weleslawin’deydi, ama 
evlilik sözü verdiği Pollak’la yeniden gizlice temasa geçmişti. 1917 
Ağustosu’nda reşit olduğu için, sanatoryumdan çıkarılmasının ardın-
dan, 1918 Martı’nda onunla evlenmeyi başardı.

Evlendikten hemen sonra çift, Viyana’ya taşındı. Pollak orada, 
daha önce Prag şubesinde çalıştığı bankanın merkezinde bir göreve 
getirildi. Önceleri, Nußdorf Sokağı’nda mobilyalı bir odada oturuyor-
lardı, ama 1918 Mayısı’nda, Lerchenfeld Caddesi’nde bir daireye geçti-
ler. Ernst Pollak, akşamlarını ev yerine kafede edebiyatçı arkadaş çev-

1. Bkz. H. Binder, Ernst Polak: Literat ohne Werk (Ernst Polak: Yapıtı Olmayan Yazar), Jahrbuch der deut-
schen Schillergesellschaft (Alman Schiller Derneği Yıllığı) içinde, yıl: 23 (1979), s. 366-415. (Y.N.)



resiyle geçirmeyi tercih ettiği için, Milena çoğunlukla yalnızdı. Çünkü 
edebiyat sohbetlerine –o zamanki henüz sınırlı– Almancasıyla katı-
lamıyordu. O da, doğup büyüdüğü şehrin günlük gazetelerine yazı 
yazmaya başladı: köklü milliyetçi demokrat Národní listy ve 1919’da ku-
rulan liberal Tribuna’ya. Bunun yanı sıra Çekçe dersi veriyor ve çeviri 
yapıyordu, özellikle de Almancadan Çekçeye.

Kafka’nın onunla irtibat kurduğu dönemde Milena –tıpkı Ernst 
Pollak’la dostluğu uzun yıllara dayanan Willy Haas gibi– “yavaş yavaş 
parçalanan bir evliliğin” içindeydi. Bunun sorumlusu elbette her şey-
den önce, Prag’da olduğu gibi Viyana’da da başka kadınlarla bir sürü 
ilişki yaşayan Ernst Pollak’tı. Mi lena’nın Mayıs 1920 tarihli mektubun-
daki, kendisinin daima veren, bedel ödeyen taraf olduğuna dair not 
(já jsem ten, který platí) şüphesiz onun Pollak’la ilişkisini özetler.

Kafka, bu mektupları gönderdiği kadınla onun doğduğu şehirde 
kaldığı bir dönemde, 1919 sonbaharında tanıştı. Ortak dost ve tanı-
dıklardan oluşan bir toplulukta bir araya geldiler, Ernst Pollak da ara-
larındaydı. Kafka’yla sohbetleri sırasında Milena ona, öykülerini Çek-
çeye çevirmek istediğinden söz etti. Son derece tutkulu bir ilişkinin, 
bu mektupları borçlu olduğumuz aşk ilişkisinin çıkış noktası bu oldu.
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