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F R A N Z  K A F K A

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.

A H M E T  C E M A L

1942’de İzmir’de doğdu. St. Georg Avusturya Lisesi ve İÜ Hukuk Fakültesi’ni bi-

tirdi. 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 Dokunmak 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. 2017’de aramızdan ayrıldı.
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“Kafka ile yaşamak, acınacak güncelliğimizin en 

büyük umudu.”

Tezer Özlü, 1984

KAFKA’YI YENİDEN 

ÇEVİRİRKEN

Tezer Özlü, yukarıdaki cümleye 1984 yılında, 

YAZKO Çeviri dergisinin Franz Kafka için hazırladı-

ğımız özel sayısındaki yazısında yer vermişti. Şimdi 

aradan 26 yıl geçti. Tezer Özlü, yıllardır aramızda yok. 

Ama bu satırları yazdığım sırada Dönüşüm’ün Can Ya-

yınları’nda 28. baskısının hazırlanıyor olması, toplu-

mumuzda Kafka ile yaşayanların sayısında önemli bir 

artma olduğunu gösteren, sevindirici bir işaret. 

Dönüşüm çevirisi, geride kalan 27 baskı boyunca ilk 

basım için hazırladığım önsözle çıktı. Şimdi, yayınevinin 

–çok yerinde bulduğum– isteğine uyarak yeni bir önsöz 

yazıyorum. İlk önsözde söylediklerim, geçerliliğini elbet-

te bugün de korumakta. Ama aradan geçen yıllar boyun-

ca bazı değişiklikler oldu. Örneğin, “artık aramızda ol-

mayanlar”ın kervanına sevgili Erdal Öz de katıldı. Erdal 

Öz’ün ölümüyle birlikte edebiyatımız önemli bir yazarı-
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nı, yayıncılığımız ise çok değerli bir üyesini yitirdi. Bana 

gelince Erdal Öz’le birlikte yirmi altı yıllık bir dostumu, 

dolayısıyla da hayatımın bir bölümünü yitirdim.

Ama ilişkimiz, bir şekilde bugün de sürüyor. Yıllar 

önce seyrettiğim bir oyunun kapanış sahnesinde, de-

ğerli tiyatro sanatçımız Şükran Güngör’ün dediği gibi: 

“Ölüm, bir hayata son veriyor; ama bir ilişkiyi bitiremi-

yor...”  Bizimkisi de bitmedi; ama bazı sabahlar bana 

telefon açıp sevgi ile yoğrulmuş bir mizahla, “Nasılsı-

nız efendim?” diye soran o sesin yokluğuna sanırım hiç 

alışamayacağım. Çünkü Kafka’yı okumak gibi, o sesi 

duymak da benim için hayatımızın acınası sıradanlığı 

içerisinde hep en büyük umutlardan biri olmuştu.

İlk basımın önsözünde de belirttiğim gibi, Kaf-

ka’nın Die Verwandlung adlı eserini dilimize ilk getiren, 

ben değilim. Bu kitap, benden önce çeşitli tarihlerde Ve-

dat Günyol, Arif Gelen ve Kâmuran Şipal gibi çok değerli 

çevirmenler tarafından da Türkçeye çevrilmişti. Hemen 

belirteyim ki, bu çalışmaya önceki çevirileri beğenme-

diğim veya yeterli görmediğim için başlamadım. Tam 

tersine, onların hepsini son derece saygıdeğer ve yetkin 

düzeyde çalışmalar olarak görüyorum. Ne var ki, uğra-

şına tam anlamıyla gönül vermiş bir çevirmen, yabancı 

dilde okuduğu bir yazara ve eserlerine bir defa vurul-

mayagörsün; o vurulma anından sonra o yazara –daha 

önce kaç defa çevrilmiş olursa olsun– bir de kendi yazılı 

sesini vermek, çevirmen için gerçek bir tutkuya dönüşe-

bilir. Bu tutku, birincil olarak kendi yapacağı çevirinin 

öncekilerden üstün olacağı inancından kaynaklanmaz 

– belki genel olarak kaynaklanmamalıdır da. Önemli 

olan, o çevirmende kendi yorumunu da aktarma tutku-

sunun doğmasıdır. Bu tutku, çevirmenin iç dünyasına 
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bir defa yerleşti mi, eser daha önce çevrilmiş veya çev-

rilmemiş; artık hiç fark etmez. Ben, Dönüşüm’den sonra 

aynı tutkuyu Dava için de yaşadım. Ayrıca Kafka, bana 

böyle bir tutkuyu aşılamış olan tek yazar değil... Örne-

ğin Stefan Zweig çevirilerim arasında da daha önce baş-

ka çevirmenlerce dilimize aktarılmış olan metinler var.

Kafka’nın Die Verwandlung başlıklı uzun öyküsü, 

daha önce hep Değişim adıyla çevrildi ve öyle tanındı. 

Oysa Almancada “die Verwandlung”, bir değişimden, 

değişiklikten çok daha köktenci bir olguyu, bütünüyle 

değişip başkalaşmayı, bir metamorfoz durumunu dile 

getiren bir sözcüktür; öyküde Gregor Samsa’nın bir sa-

bah kendini yatağında bir böcek olarak bulması, salt 

bir değişim değil fakat başkalaşım’dır; o, insanlığını 

koruyarak bazı değişiklikler geçirmemiştir; artık fark-

lı bir canlı türü olmuştur. Ben de bu nedenle çevirime 

“Değişim” yerine “Dönüşüm” başlığını seçtim.

Türkiye’de okur, bu öyküye gerçekten yoğun ilgi 

gösterdi. Şu anda 28. basımın çıkmak üzere oluşu, bu-

nun kanıtı. Dikkat çekici olan bir başka nokta ise bu 

ilginin özellikle gençlik kesiminden gelmesi. Yıllardır 

çeşitli üniversitelerde ders verdiğim için, bu duru-

mun yakından tanığıyım. Bazen gençlerin bu yoğun 

ilgisini kitabın inceliği ile açıklamaya kalkışanlar da 

oldu. Ama ben bu düşünceye hiçbir zaman katılma-

dım. Çünkü Dönüşüm, sayfa sayısının azlığına, ayrıca 

üslubunun da görünüşteki yalınlığına karşılık, deyim 

yerindeyse öyle kolay yutulur lokma değil. Bence asıl 

nedeni bir başka olguda aramak gerekiyor. Kafka, Dö-

nüşüm’ü 20. yüzyılın başlarında kaleme aldı. İçinde 

bulunduğu zaman parçası, 19. yüzyılın son çeyreğinin, 

başka deyişle Avrupa insanının çeşitli toplumsal ve 
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bireysel nedenlerle insan kimliğine artık çok kuşkuy-

la bakmaya koyulduğu, bu kimliğe yabancılaştığı bir 

zamanın do ğal uzantısıdır. Bu zaman parçasını yaşa-

makta olan insan, hangi niteliklerinden dolayı ken-

dini insan diye adlandırabileceğinden emin değildir; 

dahası, belki insan olmak istediğinden de artık emin 

değildir. Kafka, Gustav Janouch’la konuşmalarının –

bu çevirinin sonuna koyduğum– bir bölümünde bunu 

vurgulamıştır. Janouch’un, İngiliz yazar ve eleştirmen 

David Garnett’in bir kitabında Dönüşüm’ün yöntemini 

kopya ettiğini söylemesi üzerine, ona şu karşılığı verir: 

Hayır! Yöntemi benden almadı. Bu yöntemin 

kaynağı, içinde yaşadığımız zaman. İkimiz de za-

mandan kopya ettik. Hayvan bize insandan daha 

yakın. Parmaklık, burada. Hayvanla yakınlık kur-

mak, insanlarla kurmaktan daha kolay.

Kafka, aynı konuşmaların bir başka yerinde ise gö-

rüşlerini daha da ayrıntılı dile getirir: 

Herkes, beraberinde taşıdığı bir parmaklığın 

ardında yaşıyor. Şimdi hayvanlarla ilgili bunca şey 

yazılmasının nedeni de bu. Özgür ve doğal bir yaşa-

ma duyulan özlemin ifadesi. Oysa insanlar için doğal 

yaşam, insanca yaşamdır. Ama bunu anlamıyorlar. 

Anlamak istemiyorlar. İnsan gibi yaşamak çok güç, 

o nedenle hiç olmazsa kurgusal düzeyde bundan kur-

tulma isteği var... Hayvana geri dönülüyor. Böylesi, 

insanca yaşamaktan çok daha kolay. Herkes sürüye 

katıldığından ötürü güven içerisinde, kentlerin yol-

larından geçip işe, yemliklerin başına ve eğlenceye 
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gidiyor. Tıpkı büroda olduğu gibi, sınırları iyice çizil-

miş bir yaşam. Böylesi bir yaşamda mucizeler değil, 

yalnızca kullanma talimatları, doldurulacak başvu-

ru formları ve kurallar var. Özgürlükten ve sorumlu-

luktan korkuluyor. O nedenle insanlar, kendi yaptık-

ları parmaklıkların ardında boğulmayı yeğliyorlar.

Ülkemizde Dönüşüm’e yoğun ilgi gösterdiğini söy-

lediğim gençlik kesimi, seksen sonrası kuşakların için-

den gelme. Bu, kimliğini sorgulamak, gerçekte nasıl 

bir dünyada yaşamak istediğini araştırmak ve belki 

de hepsinden önemlisi, hangi niteliklerin yardımıyla 

kendine insan demekte haklı olacağının bilincine var-

mak için düşünülebilecek bütün haklı nedenlere sahip 

bulunan bir kesim. O gençlerin Dönüşüm’le kurdukları 

veya kurmak istedikleri bağı çok iyi anlıyorum.

Bana Kafka’nın eserlerini dilimize yeniden çevir-

me olanağını sağlamış olan dostum Erdal Öz’e şükran 

borcum sonsuz. Bu yazıyı noktalarken sözü edilmesi 

gereken birisi daha var, –tıpkı Erdal gibi– artık aramız-

da olmayan yazar ve çevirmen Tezer Özlü. Kendisi, ül-

kemizde Kafka’yı en iyi bilenlerden biriysi. Yaşasaydı, 

bu bağlamda çeviri projeleri vardı. Ayrıca ortak bir ça-

lışmayı da ayrıntılı olarak planlamıştık. Bu arada, son 

görüşmemizde bile benden, Kafka çevirilerini sürdür-

memi ısrarla istemişti.

Erdal Öz’ü ve Tezer Özlü’yü saygı, sevgi ve özlemle 

anıyorum...

Ahmet Cemal

Moda, Aralık 2010






