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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  ça

ğımız 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 20. yüzyıl edebiyat tarihine kazandırdı.

TEVFİK TURAN, 1954’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde 

Alman Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi ve Pedagoji okudu. 1981’den bu 

yana Hamburg Üniversitesi Türkoloji Kürsüsü’nde Türkçe okutmanlığı 

yapıyor. Yabancılar için bir Türkçe kitabı (Langenscheidts Praktisches 

Lehrbuch Türkisch), iki sözlük çalışması (Langenscheidt) var. Patrick 

Süskind’in Güvercin, Herr Sommer’in Öyküsü ve Kontrbas adlı yapıt  

larının yanı sıra Sten Nadolny’nin Yavaşlığın Keşfi, Walter Benjamin’in 

Tek Yol ve Berlin’de Çocukluk, Peter Handke’nin Kalecinin Penaltı 

Anındaki Endişesi ve Solak Kadın, Ernst Jandl’ın Daha İyisi Saksofon, 

Cees Noteboom’un İşte Şu Hikâye adlı kitaplarını dilimize kazandırdı.  
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Hayatım nasıl değişti ve nasıl da değişmedi aslında! Şimdi 

eskileri düşündüğümde ve henüz köpeklerin ortasında ya-

şadığım, onları dertlendiren her şeyi paylaştığım, köpekler 

arasında bir köpek olduğum zamanları hatırladığımda, 

daha yakından bakınca gene de anlıyorum ki, bu işte ta es-

kiden beri yolunda olmayan bir şey, bir kırık vardı, en say-

gıdeğer halk törenlerinin orta yerinde üstüme hafif bir ra-

hatsızlıktır çökerdi, hatta bazen içli dışlı olduğum kimsele-

rin arasında bile, hayır, bazen değil, gayet sık, sevdiğim bir 

köpek kardeşime sadece bakmak bile, sadece bakmak, bir 

şekilde yeni olduğunu görmek beni şaşırtır, ürkütür, çare-

siz bırakır, hatta yeise sürüklerdi. Kendimi bir ölçüde yatış-

tırmaya çalışırdım, bunu itiraf ettiğim dostlar bana yardım 

ederlerdi, gene daha sakin zamanlar gelirdi – gerçi o sürp-

rizlerin eksik olmadığı ama daha dengeli bir ruh haliyle 
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karşılandıkları, hayatın gidişine daha bir dengelilikle ek-

lendikleri, belki üzüntü verdikleri, yordukları ama onun 

dışında beni gerçi biraz soğuk, çekingen, ürkek, hesapçı, 

ama gene de bütün olarak bakıldığında doğru dürüst bir 

köpek olarak bıraktıkları zamanlar. Zaten o dinlendirici 

aralar olmasaydı, şimdi eriştiğim bu yüksek yaşa nasıl va-

rırdım, nasıl ederdim de gençliğimin dehşetli taraflarını 

gözümün önüne getirmemi ve yaşlılığın dehşetli tarafları-

na katlanmamı sağlayan o sükûna ulaşabilir, nasıl ederdim 

de, itiraf edeyim ki talihsiz olan, veya, daha dikkatli bir ifa-

de kullanayım, pek talihli olmayan tabiatımdan sonuçlar 

çıkarıp neredeyse tamamen bunlara uyan bir şekilde yaşa-

mayı becerirdim. Köşeme çekilmiş, yalnız, sadece ümitsiz; 

ama benim için olmasa olmayacak küçük araştırmalarımla 

uğraşır halde, işte böyle yaşıyorum, fakat bu arada halkıma 

uzaktan genel bakışımı kaybetmedim, sık sık haberler sü-

zülüp geliyor bana kadar, ben de şurada burada kendimden 

haber veriyorum. Bana saygıyla davranıyorlar, yaşayış tar-

zımı anlamıyorlar; ama beni bu yüzden ayıplamıyorlar ve 

şurada burada uzaktan koşup geçtiklerini gördüğüm genç 

köpekler bile, çocukluklarını belli belirsiz olsun pek hatır-

layamadığım yeni bir kuşak, bana saygılı selamlarını esir-

gemiyor.

Şurası gözden kaçırılmamalı ki, apaçık ortada olan 

acayipliklerime rağmen, gene de tamamen yozlaşmış deği-

lim. Zaten, düşünecek olursam –ki bunu yapmaya zama-

nım, isteğim ve yeteneğim var– köpeklik zaten çok şaşılası 

bir durum. Biz köpeklerden başka birçok türde yaratık var 

etrafta, zavallı, değeri düşük, dilsiz, sadece belli haykırış-
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larla kısıtlı varlıklar, biz köpeklerden birçoğu onları ince-

ler, onlara isimler verir, yardım etmeye çalışır, onları eğit-

meye, inceltmeye çalışır vesaire. Ben onlara karşı, eğer 

beni rahatsız etmeye filan kalkmıyorlarsa, kayıtsız kalırım, 

hepsini birbirine karıştırırım, gözüm üstlerinden ötelere 

kayar. Fakat bir şey var ki, gözümden kaçamayacak kadar 

çarpıcı bir şeydir: onların biz köpeklerle karşılaştırıldıkla-

rında ne kadar az el ele verdikleri, ne kadar yabancı ve dil-

siz ve belli bir düşmanlık içinde birbirlerinin yanından ge-

çip gittikleri, onları birbirlerine nasıl sadece en bayağı çı-

karlarının biraz, dıştan bağlayabildiği ve bu çıkardan bile 

sık sık nasıl nefretin ve kavganın doğduğu. Oysa biz kö-

pekler! Herhalde denebilir ki, biz hepimiz düpedüz tek bir 

sürü içinde yaşamaktayız, zaman boyunca ortaya çıkan sa-

yısız ve derine inen farklardan ötürü ne kadar ayrılsak da, 

hepimiz. Hepimiz bir sürü! Her şey bizi birbirimize yanaş-

tırır ve hiçbir şey tanımayız bu yanaşmayı engelleyecek, 

bütün kanunlarımız ve kurumlarımız, bunlardan hâlâ bil-

diğim birkaçı ve unuttuğum birçoğu, tatmaya yeteneğimi-

zin olduğu en büyük mutluluğa, sıcacık beraberliğe duydu-

ğumuz hasretten kaynaklanır. Ama işte bunun karşı örne-

ği. Hiçbir yaratık bildiğim kadarıyla biz köpekler kadar 

uzak yerlere dağılmış olarak yaşamaz, hiçbirinde sınıfları, 

türleri, uğraşları bakımından o kadar, hiç mi hiç toparlana-

mayacak kadar çok fark bulunmaz. Biz, ki el ele vermek is-

teriz, –ve her zaman da, her şeye rağmen başarırız bunu, 

coşturucu anlarda– tam da biz oluruz birbirimizden ayrı 

yaşayan, acayip ve çoğu zaman yanı başımızdaki köpeğin 

bile aklının ermediği mesleklerde, köpeklerin olmayan, 
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evet, hatta onlara karşı işleyen kurallara sıkı sıkı bağlana-

rak. Ne güç işlerdir bunlar, iyisi mi hiç uğraşılmayan işler 

–bu tutumu da anlarım, kendi tutumumdan daha iyi anla-

rım–; ama gene de, hepten kendimi kaptırdığım işlerdir. 

Niçin ötekiler gibi yapmıyorum, halkımla birlik beraberlik 

içinde yaşıyorum da birliği ne bozuyorsa onu ses çıkarma-

dan kabulleniyorum, büyük hesaptaki küçük hata olarak 

ihmal ediyorum ve yüzüm daima mutluluk içinde birleşti-

rene dönük olarak yaşıyorum, bizi halk çemberinden çekip 

koparana –ki elbet her seferinde karşı konulmaz bir ayartı-

dır– dönük olarak değil.

Gençliğimde olmuş bir şeyi hatırlıyorum, o zamanlar 

herhalde, herkesin çocuk olarak yaşadığı o mesut, açıkla-

namaz heyecanlardan birinin içindeydim, henüz iyice genç 

bir köpektim, her şey hoşuma gidiyordu, her şeyin benimle 

bir bağı vardı; etrafımda, önderi ben olduğum, benim sesi-

mi vermemi bekleyen büyük şeylerin, ben uğurlarında yü-

rümez, bedenimi oraya buraya atmazsam yattıkları yerde 

kalacak şeylerin gelişmekte olduğuna inanıyordum, eh, ço-

cukların yıllar geçtikçe uçup giden hayalleri. Fakat o za-

manlar kuvvetliydiler, ben tamamen tesirleri altındaydım 

ve sonra da tabii olağanüstü bir şey oldu, o vahşice bekle-

yişleri haklı çıkaracak gibi görünen bir şey. Bu aslında ola-

ğanüstü bir şey değildi, daha sonraları bunun gibi ve daha 

acayip şeyleri çok gördüm; ama o zaman beni o güçlü, ilk, 

silinmez, arkadan gelecek birçokları için yön gösterici bir 

izlenimle yakalamıştı. Küçük bir köpek topluluğuyla karşı-

laşmıştım, daha doğrusu, ben onlarla karşılaşmamıştım da 

onlar benim üzerime gelmişti. O sıra uzun zaman zifiri ka-
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ranlığın içinde koşup durmuştum, büyük şeyleri sezinleye-

rek –gerçi hafiften yanıltan bir sezişti bu, çünkü içimde hep 

vardı– uzun uzun karanlığın içinde koşmuştum, bir o tarafa 

bir bu tarafa, her şeye karşı kör ve sağır, belirsiz bir istekten 

başka hiçbir yol göstericim olmadan; burada doğru yeri bul-

duğum hissiyle birdenbire durdum, yukarı baktım, fazlasıy-

la aydınlık bir gündü, sadece biraz puslu, her taraf karma-

karışık dalgalanan, sarhoş eden kokularla dolu, sabahı kar-

makarışık seslerle selamladım, derken –sanki ben çağırmı-

şım gibi– karanlığın bir yerlerinden, dehşet verici, daha hiç 

duymadığım cinsten bir gürültü çıkararak yedi köpek çıktı 

gün ışığına. Açık seçik görmüş olmasaydım köpek oldukla-

rını ve bu gürültüyü, nasıl çıkardıklarını anlayamıyorduy-

sam da, onların getirdiğini – hemen kaçıp giderdim ama 

böyle olunca kaldım. O zamanlar daha hiç haberim yoktu 

sadece köpek soyuna verilmiş olan o yaratıcı müzikallikten, 

henüz yavaş yavaş gelişmekte olan gözlem gücüm o zamana 

kadar bunu elbet yakalayamamıştı, nasıl ki müzik daha be-

beklik çağımdan beri bütünüyle tabii biçimde etrafımı sa-

ran, beni onun dışındaki hayatımdan ayırmaya zorlayan 

hiçbir şeyin olmadığı, sorgulanmaz, vazgeçilmez bir hayat 

unsuru idiyse ve buna sadece çocuk aklıma uygun seviyede 

imalarla dikkatim çekilmeye çalışılmış idiyse, şimdi kar-

şımdaki o yedi büyük müzik sanatçısı benim için bir o ka-

dar şaşırtıcı oluyor, beni neredeyse yere seriyordu. Konuş-

muyorlar, şarkı söylemiyorlardı, bütün olarak neredeyse 

büyük bir inatla susuyorlardı; ama büyüleriyle boş 

mekândan müziği çekip çıkarıyorlardı. Her şey müzikti, 

ayaklarını kaldırıp yere basışları, başlarının belli dönüşleri, 
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