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İletişim kültürel yanını oluşturan çeviri etkinliği, gelişen teknoloji ile birlikte toplum 

içinde olduğu kadar, toplamlar arası da bir ihtiyaç olmuştur. Bu ihtiyaca koşut olarak, 

çeviri alanındaki araştırmalar bilimsel temellere ulaşmış ve bu çerçevede çeviri bir kat 

daha önem kazanmıştır. 

Bu çalışmada çevirmenleri yargılama, çevidiere yanlış yaftası vurma ve çevirilerde hata 

avcılığı yapma hakkını asla kendimde görmemekle birlikte, her biri kendi içinde özgün 

ve yetkin yere sahip dört farklı çeviri eserin sözdizimi ve sözcük boyutunda özgün 

metnin sözcük ve sözdizimleriyle karşılaştırılmasıyla, çeviride olası yanlışların kaynağı 

saptanmaya çalışılmıştır. 

Bu araştırmayla, Türkiye'de yabancı dil bilmeyen okurların, çeviri eser okuma yoluyla 

yazarın özgün eserinde çizdiği dünyaya çevirmerılerce ne denli yaklaştırılabildikleri 

ortaya konulmaktadır. Çeviri yoluyla, erek kültürün çoğul dizgesi anadile kazandınidığı 

ve anadil zenginleştirildiği ölçüde erek kültür dilinde şifreli ifadelerin taşıdığı ileti ve 

sözdizimlerini çözüme daha kolay yaklaşılabilecektir. Amaç, çeviride anlamsal sapma 

ve kaymalan, dizimsel kaymalan daha az seviyelere indirerek, yazarın biçemi ve özgün 

metninin iletisine daha nesnel yaklaşabilmek, okuru bu sürece daha fazla 

yakınlaştırabilmektir. 
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ABSTRACT 

The analysis of the Turkish translations of the "Dönüşüm Öyküsü" from the perspective 

ofFranz Kafka and translation science applications 

The translation process which forıns the cultural way of coınınunication has been a 

necessity not only within the societies, with the devetoping technology, but also 

between societies. As a condition to this necessity, the studies in the field of translation 

has reached to scientific basis and translation has become more iınportant in this 

meanıng .. 

In this study, I never see the right in me to Judge the translators or to say that there are 

ınistakes or the right to do ınistake hunting. What I've tried to do is to identify the 

reason of ınistakes in translations, and to coınpare the four different translation works 

from the points view of structure and word dimension. 

With this study, I try to find out how far the readers can reach the world which the 

translators have drawn, the readers who do not know foreign language in Turkey. By 

ıneans of translation, the expressions in cipher in the target language will be more easily 

decoded. The aiın is to reduce the deviations in meaning and the compositional 

deviations and to approach to the author's form more objectively, so to make the reader 

came closes to this process. 

In the translation works, analysis have been done in the dimension of syntax, the 

meaning and form deviations in the syntax have been reflected, the reasons have been 

identified. This study has been done thinking that the findings from syntax comparisons 

can be a basis for translation. 
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ÖNSÖZ 

Çeviri sürecinde, birbirleriyle akrabalık göstermeyen diller arasında yapılan 

aktarmalarda eşdeğeriilik zorunluluğu aktanını büyük ölçüde güçleştirir. Çeviri için 

erek kültürün çoğul dizgesinin çözümü ve yazarın çağdaşlarına oranla özgün. yazını ve 

anlatısı kördüğümün iki ucu gibidir adeta. Kafka gibi, anlatılamayan nice durumları çok 

yalın, ama çok yönlü, uzun,. devrik, girişik cümle dizgelerinde yazan bir yazarın eserinin 

çözümü de o denli özgünlük gerektirecektir. 

Yazarın sanat yaşamında "çiziktirme" deyip geçtiği eserleri, sözcüğü ve dizgeleriyle 

çok anlamlılık gösterir ki, yabancılaşma, bu ifade ya da ifade gruplarında en uç noktada 

betimlenmiştir. Çevirmen, seçtiği sözcük ve söz dizimiyle, özgün metin iletisini en az 

hasarta okura iletme amacına uyduğu, ifadeleriyle yazarın seçtiği sözcük ve söz 

diziminin anlam ve kavram alanında buluştuğu ölçüde, özgün metnin iletisini 

aktarabilecek, okuru yazara kendi sınırlı özgürlüğünde götürebilecektir. 

· Araştırmarnın bu aşamaya gelmesinde başta, bana her konuda yardımını ve desteğini 

esirgemeyen danışmanım Sayın Doç. Dr. Mustafa Çakır'a ve kaynak bulma konusunda 

yardımcı olan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı 

öğretim elemaniarına en içten teşekkürlerimi borç bilirim. 
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GİRİŞ 

Ulusların birbirini sanat, kültür, bilim, düşünce... alanlarında tanımalarında 

çevirinin payı büyüktür. Gelişen teknoloji ve iletişim ağının yardımıyla, yeryüzündeki 

ulusların sayısınca dili bir toplumdan ötekine tanıtırken çeviriden yararlanılır. 

Sanat eserini özgün dilinde okuma olağanı bulamayan okurun elinden tutan 

çeviriterin çokluğu, anadil kültür dizgesinin zenginleştirilmesi açısından yararlıdır. Her ne 

kadar, bu süreçte çevirmen bir İtalyan atasözüyle; "Traduttore tradittore" (Çevirmen 

hain dir.) ni telense de, kitle kültürünü, çağın yenilik ve çelişkilerinin ulaştığı noktayı 

insanlığa tanıtan olmuştur hep. 

Çevirmenlerin, yazarları kendi özgünlüklerinde görmeleri, daha farklı anlam ve 

biçim evrenine yaklaşımda bulunma, özgün metnin yazarını sıradanlığa düşürmeme 

açısından, okuru yazara yazarın çizdiği anlam ve biçim çizgisinde götürmelen öngörülür. 

Ne var ki, her dilin kendine özgü içerik ve biçim düzeninin olması ve farklı çatılı söz 

dizimi ve farklı kültür evrenine sahip dillerin birinden diğerine yapılan aktarmalardaki 

yapısal-anlamsal örtüşmezlik zaman zaman iletişimi sekteye uğratmaktadır. Bunun 

yanında çeviri sürecinde, çevirmenin özgün metni alımlaması, yorumlaması, çeviriye 

kendi dil becerisini katması, çevirisinde bazı özel tercihlerde bulunması, yazarın kendine 

özgü anlam ve biçim evreninde sunduğu yaz:ınında belli ölçüde bilgi yitimine, anlam ve 

biçim kaymasına neden olur. Bilgi yitimi, anlam ve biçim kaymaları çeviri işleminin temel 
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sorunu olarak görülse de, yazarın aniatısına yerleştirdİğİ anlam ve biçimin yanyanalığı 

açısından önemli görülmektedir. 

Çevrilebilirlik sorununun doğal olarak yaşandığı sanat metni çevirilerinde, yazarın 

söylemek istediğine ulaşma, biraz ince elemeyi, sık dokumayı gerektirecektir. Çünkü, 

yazarın çizdiği bu farklı dünyada yazar ve eserinin iyi alımlanması, okurun özgün metin 

ve yazarına yabancılaştırılmaması gereklidir. Çevrilebilirliğin sınırları içerisinde anlam ya 

da biçerne bağlılık arasında bocalayan çevirmen, özgün metnin okurundaki etkiyi çeviri 

eserin okurunda oluşturamayabilecek, dili zorladıkça kaymalara neden olacaktır. Oysa, 

çeviride metin dışı bağlam önemli etken olsa da - ki burada çevirmenin ruhsal ve fiziksel 

koşullardan etkilenmesiyle yanlışlar olabilecektir - çeviri, çevirmenin dil edimi 

(competence) ve amaç dile aktarma (performance) düzlemlerinde odaklanır. Bu açıdan 

metin içine girebilme, metnin kapalı ya da açıklığına yaklaşabilme, erek dilin çoğul dizge 

kuramının erek dilde düşünülmesi ve değerlendirilmesi Türk yazın çevirisine yararlı 

olacaktır. 

Çeviri, her ne kadar yazınsal bir iletişim, ve iletişimde esas anlaşabilmek, kodları 

doğru çözümlernek olsa da, bu süreçte aksaklıkların olması yine de kaçınılmaz 

görülebilir. Çevirinin farklı dil ailelerinin üyeleri arasında yapılması halinde ise, farklı 

kültür ve dizge yapıları, sorunu bütünüyle büyütmektedir. İçerik ve biçemi, 

çevrilebilirliğin sınırları içerisinde yabancılaştırma ya da uyarlama yoluyla aktarmaya 

çalışan çevirmen, tıpkı örtük ifadeleri ara cümlelerle açıklama (açımlama) yoluna giden, 

eseri çevirmeden öte yorumlayıcı konumuna düşen çevirmen, ve özgün metnin 

okurundaki etkiyi çeviri eser okurunda da oluşturma amacıyla, metni parçalar halinde 

kabul eden ve yine parçalar halinde yeniden yazma yoluyla çeviren çevirmen gibi, seçtiği 

sözcüklerde doğru anlamı bulsa da, bu durum dizgelerin anlamını tamamıyla çıkartmaya 

yetmeyebilecektir. 

Doğu klasiklerinin yanı sıra batı klasiklerinin çevirileri de Türk sanat ve düşünce 

alanına önemli katkıda bulunmakta, yabancı dil sorunu olan yazar ve şairlere çıkış noktası 

oluşturmaktadır. Bu çalışmada, dört farklı çeviri eserde ele alınarak sözdizimi ve sözcük 
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boyutunda karşılaştırılan, çağdaş Çek yazar Franz Kafka'nın "Die Venvaııdlung", 

"Döniişiim" öyküsü, ilk kez Vedat Günyol'un İngilizce ve Fransızca'dan çevirisiyle 

1950'1erdc Türk edebiyatma kazandırılmış, Değişim başlığıyla 1973 'te 4. basımıyla 

yayımlanmıştır. ArifGelen'in yine Değişim başlığıyla 1967'de çevirdiği eser, aynı başlıkla 

Kamuran Şipal tarafindan çevrilmiş ve 1996'da 4. basımıyla yayımlanmıştır. Öyküyü, 

Dönüşüm başlığıyla çeviren Ahmet Cemal'in eseri 1996'da 7.basımıyla okura ulaşmıştır. 

Özgün metnin çizdiği dünyanın aktarılması açısından iki çevirinin bir çeviriden 

daha yararlı olması, hem dil için zenginlik hem de daha ilerki çeviriler için basamak 

oluşturmaktadır. Bu açıdan, çalışınada yararlanılan dört çeviri eserin güzellikleri, edebi 

değerleri, felsefeleri ve üslupları ortaya konularak, özgün metinle sözdizimi ve sözcük 

boyutunda karşılaştırılmaları yapılmış, anlamsal ve dizimsel sapmalar betimlenmeye 

çalışılmıştır. Karşılaştırma modeline dayalı olarak, dört çeviri eserden seçilen cümle ve 

sözcük örnekleriyle anlamsal ve dizimsel sapmalann incelenmesinin, bilgi yitiminin 

kaynağını belirlemeye yarayacağı düşünülmektedir. Bu yüzden, çevirmenin erek kültür 

dizgelerini erek kültürde düşünme sınıdığınca özgür sayılacağı, sözcüklerin yazarın 

seçtiği anlam dışında da anl~mlar çağnştırabileceğine işaret edilmiştir. 

Bu araştırmada amaç, bir model ya da yöntem oluşturmaktan çok, çeviri sürecine 

yararı olacağı görüşüyle; birinci bölümde Kafka'nın yazarlığı, dili ve anlatısı tanıtılmıştır. 

İkinci bölümde, yazarın yazın estetiği, sanat eserlerinin çevrilebilirliği, 'Dönüşüm 

Öyküsü'nün konumu; üçüncü bölümde ise, Kafka Estetiği'nin sözdizimi ve sözcük 

boyutunda çeviri eserlerde analizi yapılmış, çevirilerde anlamsal örtüşmeler ve kaymaların 

yanı sıra dizimsel kaymalar yansıtılmış, ayrıca özgün metnin sözcüklerinde yazarın 

söylemek istediği anlam ve sözcüğün kavram alanına çevirmenlerin yaklaşımları 

betimlenmiştir. Sonuç ve öneriler bölümünde, içeriğin biçemle birlikte aktarılabildiği 

ölçüde çevirinin özgün olacağına ve bu amaçla, çeviride çeviri kuramlarının yanı sıra 

yazann kendine özgün yazınma da uyulmasına, bunun ·dışında yapılan çevirilerde anlam 

ve dizge kaymaların sıkça rastlanacağına dikkat çekilmiştir 
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BÖLÜM 1 

I. FRANZ KAFKA VE YAZlNSAL KONUMU 

1. Kafka'ııın Biyografisi ve Eserleri 

03 Temmuz 1883'te Prag'da doğan Franz Kafka, Yahudi bir baba ve Alman 

Yahudisi bir annenin büyük çocuğudur. Baba tarafi yoksul bir doğu Yahudi ailesinden, 

anne tarafı ise varlıklı, seçkin, okumuş insanlardan gelir. 

Çocukluğuyla birlikte zayıf, hastalıklı bir bünyeye sahip olan Kafka, ince 

ruhluluğu ve çelimsiz fiziğiyle özel biridir. Aytaç'ın ifadesiyle, "onun ürkek ve ince 

tabiatını amıe tarafına bağlarlar" 1 
; öte yandan, "o, içe dönük ve huzursuz kişiliğini 

büyük ölçüde anneye borçludur."2 

Erken yaşta köyden ayrılan baba Kafka, gezgin satıcılık yapmış, işleri iyi gitmiş, 

askerliğinden sonra Prag'a yerleşmiştir. Wagenbach'ın ifadesiyle, "çetin gençlik yıllarını 

aklından çıkarmayan Hermann Kafka, bunları her defasında çocuklarımn önüne sermiş 

yalnızca toplumun takdirini kazannıayı amaç bilmiştir."3 Baba Kafka, toplumun beğenisi 

1 Gürsel AYTAÇ, Çağdaş Alman Edebiyatı, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınlan, 1983, 
s. 278. 

2 Aforizmalar?, (Çev. Osman Çakıuakçı), istanbul: Altıkırkbeş Yayııılan, 1995, s. 3. 
3 Klaus WAGENBACH, Franz Kafka Yaşam Öyküsü, (Çev. Kamuran Sipal), İstanbul: Cem Yayınevi, 

1997, s. 20. 
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adına bir havranın yönetim kurulunda yer almış, bir ara politika ile de uğraşrnıştır. 

Mesleğinin yanı başına yeni meslekler eklemesi ilginçtir. 

Tuhafiye, fantazi eşya, lüks eşya, güneş şemsiyesi, kışlık şemsiye, bastoıı, pamuk 

ıaciri, mahkemede bilirkişi... Finnanm amblemi olarak, meşe dalı üzerinde tüiıeyen 

kargayı 'Çekçe Kafka' seçmiştir ki, bu amblem alınan toplumunun bir parçası olma 

yolundaki kararlı çabaların en açık belgesi olmaktadır.4 

Ticaretic uğraşan baba Kafka, çalışkanlığı ve azmi sayesinde kendi işini 

kurabilmiştir. Aytaç'ın ifadesiyle, "baba Kafka, son derece hareketli, güçlü kuvvetli bir 

adam olarak anlatılır."5 Baba, zamanını bütün hırsıyla sürekli büyütmeye çalıştığı 

mağazasında geçirmiş, anne de ona yardım etme zorunluluğuyla hep babanın yanında 

olmuştur. Anne ve babanın zamanlarını mağazada geçirmeleri, çocukları eğitimden 

mahrum bırakmıştır. Wagenbach, Kafka'nın yetişme ortamını şöyle tanıtır: 

Ailede eğitim sofrada verilen direklif ve buyruklardan öteye geçmez. Çünkü anne 

akşamları gülmcler, bağırıp çağırınalar, patırtılar ve ıslıklarla oyuamuası adet olmuş 

iskambil oyununda ister istemez babaya eşlik etmek zorunda kalır. Kafka, güzelce 

döşenmiş salonun bu bunaltıcı, zehir kusan, çocuklan yiyip bitiren havasında büyür. 6 

Kafka, ailede dini eğitim de alamarnıştır. "Kendisine aktarılan dinsel malzeme 

akıl almayacak kadar azdır. Lisesin son yıllarında tüm dinseli yadsıması güçlenir. 

Darwin'in yazılarını, Haeckel'in 'Dünya Bilmecesi' adlı kitabını okur. Bu ise, Kafka'nın 

hiç denecek kadar az Museviliği kabulü yanında pek doğaldır."7 

Kafka, toplumsallığa beslediği özlemle katı ibadet kurallarını yadsımış, 

toplantılara katılmamış, bunları gülünç bulmuş, Snobizmi kuşkuyla karşılamış, 

Hıristiyanlığa yanaşmamış ve siyonizmle ilgili toplantılara ilgi göstermiş biridir. Yahudi 

kişiliğiyle yaşamını sürdürecek olan Kafka, Wagenbach'ın ifadesiyle, "dünyamızın soğuk 

4 WAGENBACH, A.g.c., 1997, s.20. 
5 AYTAÇ, A.g.e., 1983, s. 278. 
6 WAGENBACH, A.g.c., 1997, s. 26. 
7 WAGENBACH, A.g.c., 1997, ss. 37-39. 
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mekanını ısıtınası gereken bir ateşi arama çabası içinde yaşanılan konumdan çıkış 

denemeleri ile on altı yaşında sosyalizme kesin olarak yönelir."8 

"Babanın kötülüklerle dolu dış dünyanın içerdeki temsilcisi"9 oluşu, evde her 

şeyin ona göre düzenlenmesi, adeta aile bireylerini zıt kutuplarda yaşatrnıştır. Öztürk'ün 

ifadesiyle oğulun içe kapanışı baba Kafka'nın kişiliğinden kaynaklanır. 

Kendi olanaklarını toplumun kendisinden beklediği yönde değerlendirerek 

zenginleşmiş bir kent soylunun güvenliği ve buyuruculuğu içinde davranan babaıun 

egemenliği boyuna büyümekte, büyüyüp genişledikçe de çevresindekileri daha çok · 

ezen, karanlıklar içinde bir şato gibi yükselmektedir. Babanın genişledikçe artan 

eziciliği annenin her şeyi doğal kabul eden tutwnuyla birleşince Kafka, daha 

çocukken kapanmaya, çevresinde bulamadığı sevgiyi, insani dünyayı kendi içinde 

aramaya, kendine göre düşler üretıneye başlar. ı o 

Çocuk yaşta kişiliği tamamlanan Kafka, bundan böyle içten olmayan 

davranışlardan, sevgisizlikten, aldatıcı olan şeylerden nefret duyacak hatta korkup 

kaçacak, doğal olana yaklaşacaktır. Öztürk'e göre, yetişme tarzının bu sakıncalı yanını 

"ataerkil aile düzeni oluşturur ki, bunun Kafka üzerindeki etkisi korkunç olmuştur." 1 1 

Ailedeki anlayışsızlıklar, baskılar ve itilip kakılmaların bıraktığı silinmez korkular, 

Kafka'ya tüm yaşamı boyunca mücadele etme yerine, ezilmişliği ve zayıflığı arasında çok 

acı çeker, her şeyden korkar ve kaçar hale getirmiştir. Bir güncesinde; "Dünyadan 

kaçmak istiyordum. Çünkü babam bırakrnıyordu beni orada, kendi dünyasında yaşayayım 

istiyordu. İşte o günden sonra ben de bu başka dünyanın yurttaşı oldum ... " 12 derken 

kaçtığı dünyayı tanımlamıştır. 

Babanın sert bakışları (Güç) ve karşısındaki her davranışı hatalı görme özelliği, 

yönlendirmelerdeki baskıcı ve katı imajı, Kafka' da bir iç kapanıklığına yol açmış, 

8 WAGENBACH, A.g.c., 1997, s. 47. 
9 Alunet ÖZTÜRK, "Yaşama Açtığı Sampiyonu," Yazko Çeviri Kafka Özel Sayısı, İstanbul: Cem 
Yayınevi, 1984, s. 63. 

10 ÖZTÜRK, Ag.e., 1984, s. 63. 
ll .. .. 

OZTURK, Ag.e., 1984, s. 64. 
1"' •. •. 
~ OZTURK, A.g.e., 1984, s. 64. 
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çekingenlik, aşırı ürkeklik, bunalımlı oluş gibi olumsuz kişilik özelliklerinin yapı taşları 

olmuştur. Aytaç'ın ifadesiyle baba ve oğul arasındaki kişilik çatışması; "Baba, oğlunun 

gözünde, onun hiçbir zaman ulaşamayacağı, karşı da kayamayacağı bir ölçü olmuş, zayıf 

bünyesiyle oğul babasının karşısında kendini hep zavallı ve çaresiz hissetrniş"13 olduğu 

ölçüde zıtlık gösterir. 

Basit işleri dahi yapıvermeye karar veremez hale gelen Kafka, titizliğin ötesinde 

tam bir mükemmellik hastası olmuş, gerek birisiyle konuşurken gerekse birine mektupla 

ulaşırken, söz ya da davraruşlarda sezdiği hata ya da suçu hep kendisinde aramaya 

başlamıştır. Aytaç, Kafka'nın kişilik oluşumunu şöyle anlatır: 

Anne tarafından aldığı hassasiyetle baba tarafmdan aldığı scbat, Kafka'ııın ruhunda 

bütünleşmiş ve sürekli bir özeleştiri, kendini muhakemc etme eğilimi yaranuştır. 

Ölçü diye bildiği babasıyla karşılaştınnca her hareket, her düşünce ona şüpheli hatta 

yanlış görünmüş, bu eğilim dışa \-urunca da sürekli bir uyanıklılık, bir tetikte oluş 

hali yaratmıştır. Çünkü babasııun ve onun şahsında çevrenin her an onwı varlığım 

veya yokluğunu belirleyebilecek güçte oldui:,'llnu sezinliyordu.14 

Ailenin tek erkek çocuğu olan Kafka'nın, "Elli (1889), Valli (1890), ve Ottla 

( 1892) adlı üç kız kardeşi"15 vardır. Kafka, babaevinden ayrıldıktan sonra kızkardeşlerine 

ve ailenin diğer bireylerine yazacağı mektuplarda sevecen, şakacı, yardımsever bir ağabey 

ve bulunmaz bir arkadaş kişiliğini gösterecektir. 

Varlıklı bir ailenin çocuğu olmasına karşın, bu yaşamı hiç yaşamamış olan Kafka, 

güvensizliğin yanında mütevaziliği de öğrenmiş, varlıklılığa güvensizlik olarak bakmıştır. 

"Zenginlik düpedüz görece bir şeydir, d oyum sağlamaz ınsana .... maddeye 

dönüşmüş bir güvensizliktir sadece. " 16 

13 AYTAÇ, A.g.e., 1983, s. 278. 
14 AYTAÇ, A.g.e., 1983, ss. 278,279. 
15 Kafka'nm Ailesine Mcktuplan?, (Çev. Kamuran ŞİPAL), İstanbul: Düşün Yayınevi, 1984, s. 171. 
16 Gustavc JANOUCH, Kafka ilc Söyleşiler, (Çev. Kamuran Şipal), İstanbul: Cem Yayınevi, 1994, s. 

21. 
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Yetişme yıllarında anne ve babasını çok seyrek görebilen Kafka, ailevi ve 

toplumsal nedenler yüzünden yabancilaşarak büyümüştür. Kafka'nın milliyeti hakkında şu 

bilgi verilir: "Çek kökenli bir aileden gelmesine karşın, Almanca'yı anadili olarak kullanan 

ve böylece tam bir Çek sayılmayan Kafka'yı Almanlar da tam anlamıyla kendilerinden 

görmezler. Ailesinin Prag'daki Alman toplumuyla kaynaşma çabaları sonucunda"17 

okuma şansı bulabilen Kafka, Alman okulları: "Die Deustche Knabenschule (Alman 

Erkek İlkokulu)'nu, Altstadter Deustche Gymnasium (Altstadt Alınlan Lisesi)'ni 

bitirir."18 Çocuk yetiştirme yeteneğini ve zamanını ailesinde hiç kullanmayan baba Kafka, 

oğlu Franz Kafka'ya eğitimini memur yetiştiren bir lisede aldırmıştır. 

Evde sevgi ve anlayış görmemiş Kafka'nın, ailesi dışında da korktukları vardır. 

"Daha ilkokula giderken, herhangi bir konuda direnmesi halinde, kendisini okula götüren 

aşçı tarafindan gözetmenine şikayet edilmesi tehditleri bile korkutuyarrlu onu. Giderek 

her şeyin korkunçlaştığı bu dünya, omuzlannın taşıyabileceğinden daha da 

ağırlaşıyordu."19 

Gerek baba evinin gerekse okulun kendine özgünlüğünü hoş bulmayan Kafka, 

kendi kendine yetmeyi, hayaller kummyı, tam bir iç burukluğuyla yetişmesi sürecinde 

öğrenmiştir. Okulu ve dersleri sevmemesi, onun eğitimi yönündeki sorumsuzluğu ya da 

başarısızlığından, hatta arkadaş çevresinde istenmeyen birisi olmasından değil, okul ve 

dersleri hafife almasından kaynaklannuştır. Aytaç'ın ifadesiyle; "Derslerden hiçbiri ona 

hitabetmediği halde onlara hep muntazam olarak yerine getirilmesi gerekli işler olarak 

bakmıştır."20 Okulda sevilen, sayılan, ama dikkatleri üzerine çekmeyen, kimseyle samimi 

olmayan Kafka, yine Aytaç'ın ifadesiyle, "kimsenin samimi olmaya cesaret edemediği, 

hep camekan içinde biridir."21 Zorla gönderildiği okullarda tertip ve düzeni, sevecenliği 

elden bırakmayan, tebessümleriyle çevresini kuşatan dünyanın kapılarını aralayabilen 

yazar, kendi dünyasını camdan duvarlada örmüştür. 

17 Aforizmalar?, A.g.e., 1995, s. 3. 
18 Kafka'nın Ailesine Mektuplar?, A.g.e., 1984, s. 171. 
19 ÖZTÜRK, A.g.c., 1984, s. 64. 
~o 
~ AYTAÇ, A.g.c.,l983, s. 279. 
21 AYTAÇ, A.g.c.,l983, s. 279. 
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Hukuka karşı özel bir eğilimi olmamasına karşın; "babasının zoruyla"22 1906 'da 

doktora yaparak tamamladığı eğitimiyle, bir yerde gözünde her zaman ölçüt olmayı 

başarmış babasından, babaevinden özgürlüğünü almıştır. Elde ettiği ünvanla soylulann, 

üniversite hocalannın, sanayicilerin dünyasıyla tanışmış, sosyal uğraşılan izlemiş, 

sonradan dost edineceği Max Brod'la tanışmış, birlikte Paris'e, Weimar'a, İsviçre'ye 

geziler yapmıştır. Dostu Brod sayesinde sosyal yaşama, kahvelere, gece kulüplerine, 

lokallere, hatta 'okuma saatleri' yoluyla Prag edebiyat yaşamına girmiştir. 

Kafka'nın sosyalizmden etkilenmesi, okuduğu eserler yoluyla olmuştur. Birçok 

yazar gibi günlük, kart ve mektuplar yazması, okuduğu günlük ve mektuplara 

bağlanabilir. Düşünce yönünü oluşturmada, "Kafka, üniversite yıllannda sosyalizm, 

Nietsche ve Darwin'den etkilenir."23Yazınsal örneklemelerden yararlanması ise, 

"Hebbel'in, Amiel'in, Bayro'nun ve Grillparzer'in günlüklerini, Eckermann'ın Goethe'yle 

konuşmalarını, Goethe'nin, Grabbe'nin ve du Barry'nin mektuplannı, Schopenhauer ve 

Dostoyevski'nin yaşam öykülerini okuması"24 şeklinde gelişir. 

Sade bir yaşama özlem duyan Kafka, işi ve yazını arasında kadınlarla da 

ilgilenmiştir. Ancak yazınını engelleyeceği, özgürlüğünü sınırlayacağı; aile ve yazını 

birlikte yürütemeyeceği gerekçesiyle, evlilik ve yazını arasında seçim yapma zorunda 

kalmıştır. Uğraşısının tehlikeye düşeceği gerekçesiyle evliliğe endişeyle bakan Kafka'nın 

bu evet hayırlar sürecini, Wagenbach, şöyle anlatır: 

ı Temmuz ı914'te Fetice Bauer ile nişanlanan Kafka, ı2 Temmuz'da Berlin'de 

nişandan vazgeçer ... ı 9 ı 7 Temmuz başında Felice Bauer ile ikinci kez nişaıılansa 

da, ... ı9ı7 Aralığı sonunda iki nişanlı kesin olarak birbirinden aynlır ... Felice ile 

nişanı bozmasından bir buçuk yıl sonra Julie Wolıryzck'le nişaıılanır ... ve ı9ı9 

Kasım'ında Wolıryzek'le de ilişkilerini kopanr. 25 

22 Aforizmalar?, A.g.e., 1995, s. 3. 
23 KafKa'nın Ailesine Mektupları?, Ag.e., ı984, s. ı 71. 
24 WAGENBACH, Ag.e., ı997, s. 55. 
25 WAGENBACH, Ag.c., 1997, ss. ı24, ı25, 138, ı42, 150. 
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Kafka, hukuk doktoru oluşuyla baba evinden ayrılmanın bir yolunu bulmuş olsa 

da, yazını için ihtiyaç duyduğu zamanı ve gücü elinden aldığı için, nefret duyduğu halde 

büro işini ciddiye almak zorunda kalmıştır. Ne de olsa, yazım için bu da bir şanstır. Ve 

böylece yaşamı boyunca iş ve yazını birlikte yürütmeyi zorlayacaktır. 

Okulların sıkıcılığı ve kendisine verdiği işkence iş yerinde de sürecektir. Bir süre 

hiç istemeden girdiği İşçi Kaza Sigortası Şirketinde çalışmak zorunda kalır. Ne var ki, bu 

işte Kafka, Öztürk'ün ifadesiyle, "anaınalcı dizgenin bir dişlisinden başka bir şey değildir 

artık. Bir kez daha kendi istek ve bilinci doğrultusunda değil, zorunlu bırakıldığı, 

yöntendirildiği yönde davrandığını anlayacaktır."26 

1917 Ekimi'nde girdiği Assicurationi Generali (İşçi Kaza sigortası Şirketi)'nde 

yardımcı memur sıfatıyla, örnek bir memur gibi çalışmış, geceleri eve dosya taşımıştır. 

Aytaç'ın ifadesiyle; "Çaresizliğe varan kötümserliğine rağmen, Bürokratennetz dediği 

büro hayatını ve mesleğini, modern çalışma dünyası ve bürokraside serbest yazar olarak 

hayatını sürdürmeye cesareti olmadığı için, bırakmak istemez. "27 Zor çalışma koşulları 

nedeniyle bir yıl sonra bu işten ayrılan Kafka 1908'de Arbeiterunfallversicherung (Prag 

İşçi Kaza Sigortası)'nda, biraz daha esnek çalışına koşulları altında işe başlamıştır. Önce 

yardımcı memur, daha ileride memur, ve bir süre sonra müdür yardımcısı, 1922'de genel 

sekreter sıfatlarıyla şirkette yararlı işlerde bulunan Kafka'nın on dört yıllık hukukçuluğu 

sonunda 1922 yılında sağlığı bozulmuştur. Yaşamırun ağırlaştığının göstergesi tüberküloz 

teşhisiyle zorunlu olarak emekliliğe sevk edilmiştir. 

Yazın yaşamına "1904 'te Bir Savaşın Tasviri ile başlayan Kafka, yazınını 

Taşrada Düğün Hazırlıkları , Gözlem ile sürdürür."28 1917 Ağustosu'nda kendisine 

akciğer tüberkülozu teşhisi konmasıyla, hastalığını tüm yükümlülüklerden kurtuluş 

olarak hissetse de, Kafka, yazını bırakmaz. Sık sık sanatoryumlarda tedavi görür, çalıştığı 

şirketten hastalığı nedeniyle sekiz ay izin alır ve yazınını sürdürür. 

26 ÖZTÜRK, A.g.e., 1984, s. 65. 
27 AYTAÇ,A.g.c., 1983, s. 280. 
28 Kafka'nm Ailesine Mektuı>lan?, A.g.e., 1984, s. 172. 



1917 ve 1919 yılları arasında Kafka ilc babası arasındaki ilişki hayli bozuldu: 

Babasının 'çılgınca' diye nitelediği tarımsal planlarında Ottla'yı destekleyen Kafka, 

uygıın bir tarım okulunun bulunmasında da kendisine yardınu esirgememiş ve okula 

alınmasını sağlamıştı. 29 
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Katka'nın babasıyla arasının açılmasının nedenleri: Kızkardeşi için doğal, rahat 

bir yaşam düşüncesiyle seçtiği meslek, ve diğeri ise, henüz nişanlandığı üçüncü nişanlısı 

Julie Wohryzek'in babasının mesleğinin halıarn oluşudur. Bu mesleğin sakıncalı yanı, 

Yahudi burjuvazisinde son sırada bulunması dır. Bu çatışmanın sonucunda Kafka, 'Babaya 

mektub'u yazmıştır. 

Yazar, 1920 Aralığı'nda Matliary'de bir sanatoryumda tedavi gördüğü sırada 

henüz bir tıp öğrencisi Robert Klopstock ile tanışmış, hastalığı süresince yapıtlarını sık 

sık yarım bırakmış ve daha sonra yine kaldığı yerden yazmaya devam etmiş, bazı 

yapıtlarını da yakmıştır. Taniştığı Do ra Diamant adlı kızla Berlin-Steglitz' de ev tutarak 

Prag'ı ancak yaşamının solarına doğru terkeden Kafka, eve barka kavuşsa ve kısa bir 

süre mutlu olsa da, sağlık durumunun iyiden iyiye kötüleşmesi ona yaşam şansı tanımaz. 

1920 Nisan'ında önce Wienerwald Sanatoryumua, sonra Viyana Üniversite Kliniğine, 

oradan da Kierling Sanatoryumu'na kaldırılan yazarın klinikteki yerini ziyaretçilerinin 

güçlükle öğrenebilmeleri, Kafka'nın yaşamında bir çığırtkan, kendisini öne çıkaran biri 

olmadığını, hatta kendisini klinikte bulma amacıyla adının dahi ittimas yerine 

geçmediğini göstermektedir. Dostu Max Brod'un sık ziyaretleri ve doktor Robert 

Klopstock'un ilgisiyle sevinen Kafk:a, son altı ayını mutlu yaşadığı Dora Diamant'ın 

yanında 3 Haziran 1924 'te ölmüştür. 

Temel düşüncesi Kafka'nın tüm yapıtlarındaki sınırlı bir gücün ve sınırlı bir 

m~tluluğun dünyadaki niteliği olan "Bir Savaşın Tasviri" nin dışında, yazann diğer 

yapıtları şöyledir: Amerika, Şato, Dava, Aforizmalar, Çin Seddinin İnşaasında, Gözlem, 

Babaya Mektup, Sinirlerin Susması, Yargı, İnşaat, Dönüşüm, Köy Öğretmeni, Bir 

Akademi İçin Haber, Açlık Cambazı, Taşra Doktoru, Rüya, Küçük Bir Kadın, Bir Haç, 

O, İlk Acı, Bir Köpeğin Araştırmaları, Taşrada Düğün Hazırlıkları, Cezalılar Kolonisi, 

29WAGENBACH, A.g.e., 1997, s. 147. 
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Fareler Ulusu, Köy Yolunda Çocuklar, Çakallar ve Araplar, Kanun Önünde, Kan Koca, 

Şehir Arması, Saray Kapısına Vuruş, Eski Bir Yaprak, Sancho Pansa Gerçeği, Her 

Günkü Kargaşa, Şahane Sefarethane, Kaldabahn, Küçük Uydurma, Köydeki Cazibe, 

Yasaların Sorusuna, Konuşmalar, Günlükler ve Oktav Defterleri ... 

2. Kafka'nın Aldığı Eğitim ve Eğitimin Kişilik Oluşumundaki Yeri 

Eğitimin amacı, davranışları uyumlu, düşüncesinde özgür insanlar yetiştirmek 

olmalıdır. Sinanoğlu, eğitimi o yönde tanımlar. 

Eğilim her bireyi ahlakça ve zihince özerk bir insan kılmalıdır. Bu insan, kendi 

manevi gelişiminden baberli olacağı, insanca olaıun ne olduğwıu iyice bileceği için 

içinde yaşadığı toplumsal çevreye uyma yeteneğini göstennekle kalmayacak, onu 

elkilemesiııi bilecek ilerlemesini sağlayacaktır.30 

Bu tanıma göre, Kafka'nın aileden aldığı eğitim, insan yetişmesine uygun 

düşmemektedir. Çünkü, babanın ilgi yoksunluğunun yanı sıra, hataları görme ve insanı 

hep kendi yerine düşürme yanı, Kafka'nın yapıtiarına girecek kadar etkilidir. Onun 

yetişme çağında babadan kazandığı bu özellik, insanı yere vurmaz, nesnel yabanedaşmaya 

götürür. Sezgisellik kahtım ve çevre özellikleri Kafka'da sürekli bir uyanıklık, tetikte 

oluş, derin bir hassasiyet, içe bakış ve ince bir gözlem eğilimi oluşturmuştur. Bu tarzı 

kendisi söyle belirtir: "Risk öyle büyüktür ki insan mikroskop gözü edinir. Mikroskop 

gözler 'Mikroskopaugen' insanı çıkınaza sürükler. Yine bu mikroskop tarzı görmenin 

sonucu olarak nesneler yabacılaşır." 31 

Kafka ailesinde alamadığı eğitimi tanımlar ve ailenin çocuğa karşı beslediği 

sevginin çocuğu olumsuz yönde etkilediği, çocuğun bir eğitici tarafından eğitilmesinin 

daha yararlı olacağını belirtir. "Ebeveynin çocuğa karşı duyduğu sevgi, hayvanİ, anlamsız 

ve daima çocukla kanştırılan bir duygudur, eğiticinin ise çocuğa karşı saygısı vardır, bu 

30 Sinan SİNANOGLU, Türk Hümanizmi, Ankara: Türk Tarilı Kuruıııu Basımevi,1988, s. 192. 
31 AYTAÇ, A.g.e., 1983, s. 279. 
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da, sevgiden söz edilmese bile, eğitim anianunda kıyaslanamayacak kadar değer ifade 

eder.":n 

Baba, Kafka'nın gözünde zorba, yabancılaşnuş, bireyin benliğini boğan, toplumun 

büyütülınüş imgesi olunca Kafka, ona anlatmak istediklerini baskıyla seçtiği avukatlık 

mesleğinde değil, gücün baskısını her satırında kahırla hissettirdiği öykülerinde, 

romanlarında anlatmıştır. Yazar, toplumun insan üzerindeki baskısı, aşılamayan 

bürokrasi labirentleri ve yasalar karşısında insanın durumunu betimlerken, bütün 

toplumun suçlu bulunmasındaki nedenin çıkış noktasını aile olarak göstermiş; anne baba 

sevgisinin çocuğun zihinsel ve ruhsal gelişmesinde olumsuz rol oynadığını, kendi yetişme 

sürecini tanımiareasma açıklamıştır. 

Ebcveynin egoiznıi, ki bu gerçek ebeveyn duygusudur, sınır tanımaz. Eğitim 

bağlaınında ebcvcynin en büyük sevgisi dahi ücretli eğitimciııin sevgisinden daha 

çıkarcıdır. Başka türlü de olamaz, olanaksızdır. Zira, ebeveynler çocuklarına karşı, 

her hangi bir yetişkinin o çocuğa olacağı gibi objektif olamazlar, çünkü çocuk 

onların kanındandır; daha da komplike olan, her ikisinin de kanındandır. 33 

Baba, hep karar sürecinin başı ve ulaşılmaz insan, güç ise onu tek sermayesi, anne 

de onun yanında olmaya zorunlu kişi olunca, Kafka'nın ailesinden kazandığı kişilik, 

doğal olarak nefret, kaçış ve yabancılaşma yüklü gelişmiş; çocukta kişilik gelişimini 

sınıriayacak ve psikoza neden olacak anne baba sevgisinin yetmezliğinden söz 

edilebilmiştir. Sinanoğlu, bu tür bir eğitimi şöyle tanımlar: 

İyelikçi anne baba sevgisiyle beslenen eğitimin, çocuğun kişilik gclişinıiııi, her şeyin 

doğnılui;,'lllıu bizzat aramak gibi bir zihin habitusundan yoksun olarak 

tamamlanmasına neden olacağını ve bunun da ilerki yaşamında umutsuzluk kayııağı 

olabileceğini bilmekleyiz. 34 

32 Gürsel AYTAÇ, Çağdaş Alman Edebiyatı Tarihi, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 
1988, s. 43. 

33 AYTAÇ, A.g.e., 1988, s. 43. 
34 • ~ 

SINANOGLU, A.g.e., 1988, s. 193. 
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Kafka'ya içinde yetiştiği çevre görüş ve düşüncelerden uzak, hatta bilmecemsi 

gelmiş, aile çevresinden, çevreden çıkışın yolunu kendini dışa kapatmakta bulmuştur. 

Aileden kaçışın, baskıdan kurtuluşun başka bir yolu, belki de başka yönde bir davranışla 

'evlilikle' mümkündür. Ne var ki, yazar bu kez bir başka tuzağa yakalanacaktır ve 

yazarnama ya da benzeri nedenlerle evliliğe soğuk bakacaktır. Gerçekte evlilik kurumuna 

karşı olmayan Kafka, mutlu sade bir evliliği çok istemiş, ama başaramamıştır. Kafka'nın 

aileye sahip olmayı hep tehlike olarak görmesi, sevgilileri ve nişanlılarıyla arasında hep bir 

mesafe bıı·akması, özgürlüğün kaçıp gideceği endişesiyle ilgilidir. Elias Canetti'nin 

ifadesiyle; "Kafka'nın kendisi bir aileye sahip olma tehlikesiyle karşılaşınca, Felice'ye 

karşı başlattığı savaştın da aynı nedene dayanır, aynı özyapıyı alır. "35 

Katka, okullara zoraki gönderilmiş ve onları sevememiştir, ama okulu 

kardeşlerinin, özelliklede küçük kızkardeşinin eğitimi için önemli görmüş ve babanın nasıl 

olması gerektiğinin örneğini vermiş, babasına sitem etmiştir. 

mektubunda bu davranışın bir örneğini şöyle gösterir: 

08.09. I 918 tarilıli 

Canım Ottla ... Zürau'dan aynlıyorsun, buna katlanacaksın, ama okul için telaşa 

gerek yok, çünkü çok fazlasıyla seçenek var önünde ... Az buçuk sağa sola yazdım 

yazıştmlıın, sordum soruşturdum... Klostemeuburg bahçecilik okulu herhalde 

ötekinden daha iyi, insan korkwıç derecede çok şey öğrenebilir ... Çek-Ev İdaresi 

Okulları'na ilişkin yığınla prospektüs bulunuyor elimde, çokluk tarım okullarıyla 

bağlantılı okullar hepsi; ancak içlerinde sana uyan okulu kendi gözüııle gördükten 

sonra seçebileceksin... Bu yüzden, bir okula gidip yerinde gömıek de gerekli ... 

Viyana'ya gitmeye karar vermezsen, Friedland'a gidip oradakilerle konuşman en 

iyisi ... Bu işin getireceği masraf konusunda babanıla konuşmanın hiç gereği yok, ben 

seve seve öderim hepsini. 36 

Kafka, toplumsal sömürüyü ve baskı ilişkilerini ilk kez babasının dükkanında 

öğrenmiş ve babasını, "zorba, yabancılaşmış ve bireyin benliğini boğan bir toplumun 

35 Elias CANEITİ, Sözcüklerin Bilinci, (Çev. Alımet Cemal), İstanbul: Paycl Yayınevi, 1984, s. 250. 
36 Kafka'nın Ailesine Mektuplan?, (Çev. Kamuran Şipal) İstanbul: Düşün Yayınevi, 1984, ss. 44-46. 
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oluruna büyütülmüş imaj" 37 olarak acımasız ölçüyle tanımlamış, kendisinin ve mağazada 

çalışanların ruhsal durumlarının sorumlusu olarak babasını baş suçlu ilan etmiştir. 

Mağaza beni ruh hastası etti... Ö.lclikle mağazada çalışanlara karış tutumun demek 

istiyorum ... Sen mcmurlarına, 'ödenmiş düşman' dcrsin öylcydilcr de zaten, fakat 

bana öyle gelirdi ki, onlar senin düşmanın olmadan önce, sen onların 'ödcyen 

düşmanı' idin ... işte bu, mağazayı dayanılmaz yaptı benim gözümdc; bana senin 

karşında kendi duri.unumu lıatırlatıyordu. Bunun içindir ki, ben de mutlaka 

ınağazada çalışanlardan yana oluyordum. 38 

Kafka'ya göre, her ne kadar anne baba sevgısının çocuğun gelişimini tümüyle 

etkiteyeceği görüşü ağırlık kazanmış olsa da, sevgi ya da sevgisizlik dolu ortamlarda 

yetişen çocukların kişilik gelişmelerinde mutlak ayrıcalıkların görülmesi yadsınmamalıdır. 

Aytaç, Kafka'nın yetişme ortamıyla ilgili olarak, kişilik oluşumunun olumlu yönde 

gelişmesine yardımcı bir eğitim ortanıını şöyle tanımlar: 

Sevginin, özellikle de Kalka 'nın görüşüylc, anne baba sevgisinin genellikle 'ben' 

duygusu ilc birlikte ortaya çıkacağı gerçeği göz önüne alınırsa sevgisini yıkıcı değil 

de yapıcı olmasına sağlamak bakımından, sadece 'bizim olanı sevmek', 'bizim' gibi 

düşüncnc saygı duymak yerine, kendimizle özdeşleştinnediğimiz kişi ve düşüncelere 

de hoşgörü ile yaklaşmaya çalışmak bir çok sorunun çözümü olacaktır.39 

2.1. Oluşan Kafka Kişiliği 

Kafka, başkalarına karşı toleranslı, sabırlı davranışlanyla insanı kendi ölçülerine 

göre değil, onları kendi içinde bulunduklan şart ve ölçülere göre değerlendirmesiyle hem 

çok okunınayı hem de çok eleştiri almayı becermiş bir kişiliktir. Kafka'nın kişiliği Vedat 

Günyol'a göre mütevazilik yüklüdür. "Yaşam içinde kaçınılmaz olan bu davranışıyla 

insan kendi içine döndüğünde düş kırıklığına uğrar. Sanki güzel insan o değildir. Sevdiği 

insanı yücelere çıkarmak istedikçe, insan silinir, yok olur.':ı4° 

37 Rogcr GARAUDY, Gerçeklik Açısından Ka1ka, istanbul: Hür Yayınevi, 1965, s. 16'dan aktaran 
Mehmet H. DOGAN, Çağının Tanığı Olnıah:, İstanbul :Yapı Kredi Yayınları, 1993, s. 32. 

38 GARAUDY, A.g.e., 1965, s. 16'dan aktaran DOGAN, A.g.e., 1993, s. 32. 
39 AYTAÇ, A.g.e., 1988, s. 44. 
~ - . 

Vedat GUNYOL, Bilinç Yolunda Denemeler, Istanbul: Ada Yayınları, 1985, s. 10. 
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Kafka'nın kişiliğini oluşturan temel öğe olarak, hep babasıyla ilişkisi ele alınsa da, 

20. Yüzyıl edebiyatında onu ve yazınını anlamak, Hıristiyan bir ülkede Yahudi olarak 

doğan, sanatın her türüne düşman bir ailede yazarlığı seçen, çağdaş dünyanın kaygılarını 

çağrıştıran yazgısıyla Kafka'yı kişiliği, anlatısı ve yazgısıyla eserlerinde paralel 

görebilmek demektir. Canetti, bu paralelliği şöyle anlatır: 

Kafka, gürültü karşısında duyarlıdır. Tehlikelerden kurtulmanın yolu, gürültüden 

şe)1an gönuüşcesine kaçmaktır. Somut tehlikelerin sayısı zaten yeterince kabarıktır ... 

Kafka, odasına ziyaretçi gelmesini ailesiyle birlikte aynı evde otuınıayı istemez. "Ben 

insanlarla birlikte yaşayanıam, istisnasız tüm akrabalarınıdan nefret cdiyornıu~ 

akrabalarım oldukları için değil, kötü insanlar oldukları için de değil... yalnız benim 

en yakııumda yaşayan insanlar oldukları için." O, en çok uykusuzluktan yakınır. 

Belki de uykusuzluk, bedenine ilişkin gözetim çalışmasından başkaca bir şey 

değildir;... Ka1ka da kirli hava tchlikedir. Kötü hava bir bela olarak duyumsanır ve 

insanı felaketin sııurına kadar götürür. 41 

Kafka'nın sigorta şirketindeki memurluğu, yakasına yapışmış hastalığı, edebiyat 

etkinliğini pür telaş sürdürmesiyle kendini yıpratması, evlenme girişimlerinin sonuçsuz 

kalması, yazılarının bir kısmının yanın kalması, yazdıklarını yok etme isteği, kişiliğinin 

birer parçasıdır. İş yerinde yapa yalnızlığı ve sorumluluk yüklü işi, kendisini toplumdan 

alakoydukça, o, daha önceden merak sardığı doğal olanı; çiftçiliği, marangozluğu, 

bahçıvanlığı özler. Hatta hastalığı olmasa ırgat olarak çalışmaya bile razıdır. Temelde 

yatan doğal olana özlernin kaynağı yine ailedir. Kafka'nın ifadesiyle doğal olana özlem; 

"Zihni çalışma insam toplumdan koparıyor. El işiyse insanlara yöneliktir. Yazık ki, işlikte 

de, bahçede de çalışarnıyorum artık.',.ı2 şeklindedir. 

Janouch, yetişme çağının ruh sağlığı üzerindeki etkisini öğrenebilmek için, kendi 

yetişme ortamıyla, Kafka'nın yetişme ortamını kıyaslar. Ona, anne babasının evliliğinin 

bunalımlı dönemlerinde evdeki çatışmayı, duyduğu rahatsızlık ve tedirginliği, ve 

bunlardan kendini sıyırabilmek için gerekçelerini anlatınca ... Kafka: "Doğru, pek çok kişi 

41 CANETIİ, A.g.c., 1984, ss. 200,201. 
42 Gustave JANOUCH, Kafka ilc lwnuşmalar, (Çev. A. Turan Oflazoğlu) , Ankara: Bilgi Yayınevi 

1966, s. 13. 
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aynı şeyi yapardı. Çünkü ruh sağlığı tekniği apayrı kişilere vergi değil ki" 43 cevabıyla 

gösterilen davranışı onaylar. Janouch, ailesindeki kavgadan. bahsedince, Kafka, yine 

soğukkanlıdır: "Heyecanlanmayın. Sakin olun. Sessizlik, güçlülüğün dile gelmesidir. 

Karşıtlıklar aynasıdır bu. Onun için sakin olun. Sakinlik, sessizlik kişiyi özgür kılar

darağacında bile."44 

İnsanın dinlediği müzik, yaptığı spor ya da sosyal bir uğraşısı kişiliğine de yansır. 

Ne var ki, bu uğraşılar kaçamak olarak yapılıyorsa, ortada ruhi bir sıkıntının varlığından 

söz edilebilir. Janouch, Kafka'ya, babasının müzik çalışmasını istemediğini, anne 

babasının boşanmanın eşiğine geldiğini anlatınca, Kafka: "Bu yasaya boyun eğecek 

misiniz? Ancak us sınavını geçen tutkularda derinlik, güç vardır. Siz müziğiniz uğruna 

dövüşüyor, acı çekiyorsunuz... Sanatta bu hep böyledir. Kişi, yaşamasını kazanabilmek 

için, onu elden çıkarmak zorundadır."45 karşılığını verir. Janouch, evden ayrılmak 

zorunda olduğunu söyleyince, Kafka: "Acı ama bu durumda yapılabilecek en iyi şey. 

Ancak bazı şeyler ters yönde bilinçli sıçrayışla başarılabilir. Kişi, yitirdiği yurdu 

bulabilmek için, yabancı ülkelere gitmek zorundadır."46 cevabıyla onu yatıştırır. 

Janouch, anne babasının boşanma kararını acıyla Kafka'ya anlatınca, Kafka: 

"Sakin, sabırlı olun! Bırakın kötülük, tatsızlık üstünüzden sessizce geçip gitsin. Onlardan 

kaçmaya çalışmayın. Tersine: oruarı iyice gözleyin. Bırakın tepkisel sinirliliğin yerin etkin 

anlayış alsın, büyüyerek her şeyin üstüne çıkarsın böylece. İnsan büyüklüğü, ancak kendi 

küçüklüğünü aşarak erebilir.'>47 cevabını verir. Kafka'nın akıllıca uyarılarda bulunan, 

alevlenen hırsları yatıştırabilen bir dost oldoğu görülmektedir. 

O, şüpheleri korkuya varan kişiliğiyle tehlikesizliğinden emin olduğu besinleri, 

sebzeleri yemiş, uzunca bir süre çay, kahve ve alkol içmenıiş, bedenine canlılık 

kazandırabilme amacıyla yüzme, koşma ve açık havada yürüyüşlere yönelmiştir. 

43 JANOUCH, A.g.c., 1966, s. 107. 
44 JANOUCH, A.g.c., 1966, s. 108. 
45 JANOUCH, A.g.c., 1966, s. 109. 
46 JANOUCH, A.g.c., 1966, s. 109. 
47 JANOUCH, A.g.c., 1966, s. 110. 
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Bütün insaniann iyiliğine bütün yüreğiyle inansa da, Kafka'nın buna 

inandıramadığı tek şey bedenidir; o güvensiz ve korku doludur ama, Kafka, yine de 

yardım severliğine çevresinden esirgemez. 

Minze adlı genç bir kıza Filistin topraklarının verimli işletilmesi için uygun bir tarım 

okulunun seçiminde, okula başvurularda yaşanılan düşkırıklıklarında yardımcı olur ... 

Kızkardeşine yazdığı eğitici mektuplanndan Minze'de yazar, hatta kızı doğup 

büyüdüğü yerlerde alıkoymak isteyen ailesine de. 48 

Kafka, içini tamamıyla boşaltmaya, hatta kenarda durup hiçbir şeye karışınama 

gibi bir konuma hayransa da bunu hiç başaramaz. Çünkü kendini hemen herşeye karşı 

sorumlu hissetmiş, bunları yazınma aktarmıştır. Çoğunlukla arka planı uygun bulan, 

dinleyici kalan, esprili, yeni düşünce ve çağrışımlar üretebilen Kafka, işkenceler 

dünyasının labirentlerinde dahi sadık tek çıkış noktasını bulabiimiş biridir. Onun geleceğe 

yönelik duyguları çoşkun, gelecekse onda sarsılamayacak kadar katıcadır. Yazarın geç 

tanınmışlığı ve geç okunmasının nedenleri arasında onun Yahudi milliyetinden gelişi, 

izlenen nasyonal sosyalist politika korkusu, ve kendini topluma haykırmaması sayılabilir. 

Tahsin Yücel'e göre, onun bu özel durumu zamanla anlaşılacaktır. "Kafka'nın sessiz 

çoğunluğun sözcüsü olduğu uzun yıllar içinde ortaya çıkacaktır." 49 

Sevgiyi, insani dünyayı yine kendi içinde arayan Kafka, ailedeki sıradanlığının, 

fazlalığının, dışlanmışlığının farkında olmuştur hep. Bu dışianmışlık onu Dönüşüm 

öyküsünün yazım eşiğine getirmiştir. 

"Sanki doğumum bir türlü tanıamlanamanuş, bu karanlık evden kasvelli bir 

yaşamdan hep yeniden dünyaya geliyorum, o evde sürekli olarak varlığınun 

onaylanmasııu bekliyorum." Kendisine özeııle giysiler seçilıniyor, rastgele şeyler 

giydiriliyordu. Kendisini giysilere uydurabilmek için eğilip bükülmek zorunda 

kalıyor, bu yüzden çarpık duruşlar cdiniyordu; Böylece Değişim'deki Grcgor 

Saınsa' ımı temelleri atılmaya başlamıştır. 50 

48 JANOUCH, A.g.c., 1966, ss. 27, 28 
G - . 

Tahsin YUCEL, Alıntılar, Istanbul: Yapı Kredi Yayınlaı;-ı, 1997, s. 105. 
50 •. •• 

OZTURK, A.g.e., 1984, s. 63. 
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Kafka, kendini ön planda görmeyen, varlığını hissettiren, ama göze batmayan 

kişiliğini, kartlarında, mektuplarında ve bazı yapıtlarında sadece ismini ya da soyismini, 

bazen isminin ilk harfini not ederek, bazen de bunlardan hiç iz bırakmayarak gösterir. 

Kim olduğunun bilincindedir aslında. Ama orada birey olduğunu gizlemek ister. Kendini 

yok gösterir. Bu, varoluş gerçeğini silip atmaya benzese de bu yolla o gerçeği onaylamış 

görünmektedir. Kafka'nın anne babasına, kardeşlerine yazdığı yüzlerce mektubun yanı 

sıra, kartlardan biri şöyledir: 

Julie ve Herrmann Kafka 

Çok sevgili anne ve babacığım!. .. 

Dayım ve yeııgemc kalpten selamlar. 51 

Matliary, Haziran, 1921 

Kafka'nın kendini yok gösterme, 'Ben' ine inme felsefesini Ernst Fischer şöyle 

tanımlar: 

Kalka, güllcrin ve defnelerin günlük kokulanrun ve çıplak kızların arasından gerisin 

geriye kendi dipsiz Ben'ine yuvarlanır. Düş evrenindeki neşeli birliktelik ve 

toplumsal gerçeklerin üstesinden gelebilme uğruna girişilen savaşımı, Ben'in dış 

dünya ile çatışmasını, bu dış dünya yüzünden yıktimayı ya da onunla bir bireşime · 

varıuayı önleyemez. 52 

Kafka, iç dünyasını ve bütün enerjisini yazınma vermiş, varlığının ihtiyaç duyduğu 

herşeyden, sevgiden, yemeden, içmeden, cinsiyetinden, müzikten, düşünmeden, özveride 

bulunmuştur. Bunu da bir seçme olayı ile çözümlemiş, kendisini olabildiğince her şeyden 

soyutlamayı başarmış, hatta kendisine kurduğu yeni dünyayı bir fare ile bile 

özdeşleştirebilmiştir. Durusoy, Kafka'nın, yazını ve yeni dünyasını şöyle anlatır: 

Wie ersichtlich, handclt es sich bci Fraıız Kafka mn cine komplexe Welt, die 

hauptsachlich auf seineın inneren Lebcn bcruht. Seine Tagebüchcr sind voll von 

Traumaufzcichnwıgen und aus viclen cntstand tatsaclılich cine Erzalılwıg. Ka1ka hat 

ııie in erster Linic für Leser geschricben, sein gcsamtes Werk ist dcr schriftliche 

51 Ottla'ya ve Ailesine Mektuplar?, (Çev. Kamuran Şipal), İstanbul: Cem Yaymcvi, 1997, ss. 127,128. 
52 Ernsl FİSCHER, "Franz Kafka", (Çev. Alunet Cemal), Yazko Çeviri Kafka Özel Sayısı, İstanbul: 

Cem Yaymcvi, 1984, s. 151. 
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hcraıızukomnıcn .... so z.B. in "Joscfınc, die Sangerin odcr das Volk dcr Mausc."53 
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Kafka, diğer öykülerinde de soyutlamalar yapmış, hayvan kişiliklerinde, 

simgelerde imgeleri gizlemiş, onlarda hürriyet bulmuştur. Bir Köpeğin 

Araştırmalan'nda ve Dönüşüm'de, köpek ve böcek ınsanın bu denli 

dışlanamayacağının hüviyet sahipleri olarak gösterilmiştir. 

3. Çckoslovakya'da Toplumsal Durum 

Avrupa'nın ilk üniversitesinin kurulduğu şehir olan Prag, Roma-Germen 

İmparatorluğu döneminde başkent olmuştur. 1950'lere kadar göç alan bu şehire o kadar 

Musevi yerleşmiştir ki, Museviler havralarını yapmalarının yanı sıra kendi belediyelerini 

kurma hakkı dahi elde etmişlerdir. 

l9. yüzyılın başlarında Prag, tam bir fabrika şehri haline gelmiştir. Bohemya 

Krallığı Çekçe'yi, imparatorluk yönetimi ise Almanca'yı resmi dil olarak konuşmaktadır. 

Ayrıca, şehrin dört etnik gruptan oluşması tüm sanatçılar için bir zenginliktir. ~unlardan 

birincisi dili ve kültürüyle Almanya, ikincisi, yaşanılan ortamdaki Çek kaynağı, üçüncüsü 

şehrin çoğunluğunu oluşturan Yahudi topluluk ve diğeri de ülke yönetimine hakim güç 

Avusturya' dır. 

20. yüzyıla önemli haklar alarak giren Yahudiler henüz çağın başlannda Almanlada 

kaynaşma sağlarlar. Almanlarla birlikte birinci dünya savaşmda savaşan, ölen 

Yahudiler, Alman toplumunda oldukça etkin işlevler görmektedirler. Einstein gibi 

bilim adamları, M~x Reinhart gibi sanatçılar, Bruno Walter ve Schönbcrg gibi 

müzisycnlcr, Kafka gibi yazarlar ve Martin Bubcr gibi filozoflar Yahudi Almanlar 

olarak uluslararası alanda Alnıanların başaniarına katkıda bulwıurlar. 54 

53 Gcrtrudc DURUSOY, "Fraıız Kalka oder das iıuıcre Leben eincs Diclıters" , Ege Batı Dilleri ve 
Edebiyatı Dergisi, Sayı:2, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1984, s. 51. 

54 Hüseyin SALİHOGLU, Alman Kültür Tarihi, Ankara: imge Kitabcvi Yayınları, 1993, s. 195. 
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Almanların tutucu ve milliyetçi kesimlerinde başlayan Yahudi aleyhtarlığı, 

Hitler'in iktidarı ele geçirmesiyle tam bir düşmanlığa dönüşmüştür. 

I Nisan 1933 tarihinde Yahudi işyerleri, avukatları ve tabipleri genel bir boykot ile 

sarsılır ... Çıkarılan bir yasayla Yahudiler memurluktan uzaklaştırılır, serbest meslek 

icra edenlere bir nazi örgütü altında toplanma zorunluluğu getirilir, geçinme 

olanakları ellerinden alınır. 1935 Nümberg Yasalarıyla Yahudilerle Alnıanların 

evlenmesi yasaklanır. 55 

Paris, Alman elçisinin bir Yahudi tarafında öldürülmesiyle tepki daha da artmış, 

baskı eziyete dönüşmüştür. 

9-10 Kasım 1938 'Kristallnacht' gecesi Almanya'daki hemen tüm sinagoglar ateşe 

verilir, Yahudilerin işyerleri, evleri, mağazaları tahrip edilir ... Kadın çocuk demeden 

bütün Yahudilere eziyet edilir. Bir buçuk milyar mark kefaret ödemek zorunda 

bırakılan Yahudiler, kültürel faaliyetlerden ve Alman okullarından men edilirler ... 

Altı yaşına gelen her Yahudi göğsünün solunda 'Davut Yıldızı' ıun yaıunda el kadar 

büyüklüğünde bir tablada 'Yahudi' yazısı taşımakla zorunlu tutulur. Hitler'in amacı, 

bütün Yahudilerin fiziksel olartık Avrupa'da kökünü kurutnıaktır. Bunun için ise 

belki de savaş en uyguıı yol olacaktır. Hitler'in iktidarıyla sanat da payım alır, Alman 

kültürel yaşamına canlılık kazandıran pek ~ok sanatçı ve bilim adaııu, ülkeyi terk 

etmek zorunda kalır. Thomas Mann, Heiııriclı Maıuı, Bertholt Brecht, Franz Ka1ka, 

Erich Maria Renıarque, Kurt Toucholsky, Alfred Döblin, Jakob Wassernıallll, Robert 

Musil, Arnold Zweig, Stefan Zweig gibi bir çok yazarın kitapları yakılır. Böylece 

Almanya düşünsel olarak çok sayıda elit insaıu kaybeder.56 

Kafka, Yahudilerle Almanların çok ortak yanı olan insanlar olduklarını kasıtla, 

aralanndaki uyuşamamayı dinsel bir nedene bağlar. 

Gerek Almanlar, gerekse Yahudiler gayretli, elinden iş gelen, çalışkan kimselerdir. 

Ayrıca başkaları tarafından sevilmezler. Yahudilerde apaçık ortada bu, Almanlarda 

ise bu kadar açık görüıunüyor, çünkü Almanların tapınakları henüz yakılıp yıkılmış 

değil... Alnıanlar teokratik bir devlet değil. Kendilerine özgü bir tapınakları ve bu 

55 ° V 

SALIHOGLU, A.g.e., 1993, s. 195. 
56 • ;<. 
· SALIHOuLU, A.g.e., 1993, ss. 195,196,200. 
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sahip57 
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Toplumsal olduğu kadar siyasal boyutuyla da önemli olaylardan biri de, Rus 

Devrimi'dir. Devrim bir çok ülkede etkisini göstermiş, yazınsal eseriere işlenmiştir. 

Devrimin diğer ülkelere de yayılacağı endişesi duyanlara Kafk.a'nın cevabı: "Bir taşkın ne 

kadar geniş alana yayılırsa, o kadar sığlaşır, o kadar bulanır suyu. Devrim buhar olur 

uçar, kala kala geriye yeni bir bürokrasinin batağı kalır. Acı içinde kıvranan insanlığın 

zincirleri, bürolarda harcanan kağıttan yapılır."58 şeklinde olur. 

Kafka, savaşa eşlik eden kitlesel olaylara karşı nefret duymuş, insanları kavgaya 

çağırma yerine, savaş dümenierinin görevini devralan bankalarda, kurumlarda iki yüzlü 

formülleriyle gizlenen kapitalist çarklan işaret etmiştir. Rus Devrimine "dinsel sorun" 

diyen Kafka, Prag' da işçilere hayrandır. İşçiler sokağa dökülünee: "Bu insanlar 

kendilerinin ne olduğunun o kadar farkında ve keyifleri yerinde ki! Yolların efendisiler ya, 

dünyanın da efendisi oldukların sanıyorlar... Ama aldanıyorlar."59 karşılığını verir. 

İkinci Dünya Savaşı 'nın başlamasıyla Yahudilerin ortak kaderi belli olmuş, savaşın 

bazı iç olayları gizlernesinde de yararlanılmış ve Yahudilerin yaşamına sınır çizgisi 

çizilmiş, Çekoslovakya'nın işgali ile kapitalizm ve faşiınz iyice azgınlaşmış, Yahudiler 

katiedilmiştir. 

Kafka' nın üç kızkardeşi evlerinden alınarak toplama kampına yollamp burada 

katlcdilnıiştir. Sanatçınm diğer pek çok akraba ve dostları da aym yazgıyı 

paylaşmıştır. Arşivler yok cdilnıiş, belgeler ve KaJka'mn kitaplığıyla bir sürü 

mektubu kaybolmuş, yazarın yaşanıının tamkları öldürülınüştür. 60 

57 Gustavc JANOUCH, Kalka ilc SöyJcşiler, (Çev. Kamuran Şipal), İstanbul: Cem Yayıncvi, 1994, ss. 
72, 73. 

58 JANOUCH, A.g.c., 1994, ss. 72,73. 
59 Rogcr GARAUDY, Picasso, Saint-John Persc, Katka, (Çev. Melıınet H. Doğanı), İstanbul: Payel 
Yayınevi, 1991, s. 154. 

60 WAGENBACH, A.g.c., 1997, s. 1 l. 
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4. Kafka'nın Yazarlığı 

Ne Çek toplumunda yankı uyandırabilmiş ne de yurduna kök salabiimiş olan 

Kafka, yapıtlarını çalışma saatleri dışında kaleme almış, yazar olarak tanınması ise dostlan 

sayesinde olmuştur. "ı920'lerde Almanya'daki dar bir edebiyat çevresinde tanınan yazar, 

özellikle Sartre ve Camus'nün ön ayak olmasıyla Fransa'da ün yapar, nihayet İngiltere ve 

Amerika'da sesini duyurur.':ı6 1 ı 935'lerde yasaklı yazariara listesine alınan, nasyonal 

sosyalist politikanın etkisiyle yapıtları yakılan yazar, ancak ı 950'lerde okur bulmaya 

başlar. Yapıtları ı 957'lerde Çekçe ve Rusça'ya çevrilen yazar, kendini büyük görünen 

her şeye adamış biridir. Çağdaş düzyazı ve psikoloji ustası olarak da bilinen Kafka, 

şiirleriyle de lirik şairlerden sayılır. 

Öykülerinde hayvaniara yüklediği imgelerle gerçeküstü konuları işleyen yazar, 

amacı hep imgede gizlemiş, bu gizlilik ise şöyle tanımlanmıştır: 

imgeler kimi gerçekleri görünür kılma amaema yöneliktir. Yanlarına varılması güç 

ve sakinealı kimi ayrıntılara de~ ulaşabilmek için yaıultıcı genellemelerden sakııuua 

olanağı sağlamaktadır ona. Diyelim ki, bir hamam böceğine dönüştürmeksizin aile 

bağlarının yasiandınidığı dayanaklan gereğince irdelemek olanaksızdır gerçekten. 62 

Diğer bir yanıyla Kafka aşağılansa da, onun kendine özgünlüğü bu. Bu belirlilik, 

bilinçlice verilen bir uğraşının sonucudur. 

Tüm yeteneğini içe dönük karamsar düşüncelerine, öz kuşkulannın sonu gelmez 

yanılsamaianna harcayan biri olarak nitclendiği, kentsoylu sorunlan içinde yitıniş bir 

bwıalım yazan diye aşağılandığı da oldu onwı. Oysa bilinen en gerçekçi yazarlardan 

biridir Kafka. Konulan kentsoyluca bunalımlar içennekteydi evet. Ancak, gerçeğin 

yansıtılması amacıyla olsun kılpayı özverisi yoktur yapıtlanrun.63 

61 WAGENBACH, A.g.e., 1997, s. 10. 
62 KafKa'nın Güncesi?, (Çev. Mazhar Candan), İstanbul: Düşün Yayıncılık, 1995, s. 12. 
63 KafKa'nın Günccsi?, A.g.e., 1995, s. 12. 
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Kafka'nın nesnel bir dünya görüşü yoktur. Özgür iradeyi, iyiyi, açık yürekliği 

konu yapan yazar, varoluşun ayrı bir yönünü işler görünmektedir. Bu ise; "Goethe'de 

avutuculuk, Flaubert'de avutuculuktan yoksunluk, Dante'de mükemmel düzen, Thomas 

von Aquino için bağışlanma, Dostoyevski'de suç, Hamsun için doğa, Kafka'da ise, insan 

. olmanın belirsizliği"64 şeklinde işlenmiştir. 

Kafka'nın öyküleri öncülerine dayansa da, her zaman kendine özgünlük gösterir. 

Barker'in gözünde onun özgünlüğü övgüdür. ''Nach dem ich den Heizer gelesen habe, 

weiss ich, dass Kafka viel mehr als der Überwinder und Eriediger eines etwas 

ramponierten Könners ist.':ı65 

Kafka'nın yapıtları Sovyet Rusya yayınevleri ve okur çevresinde, Nazi dönemine 

rastlamaları nedeniyle bir süre kabul görmemiş, yazar, karamsar görülmüş hatta 

lekelenmiştir. "Alles, was Kafka geschrieben hat, ist durch und durch dekadent, morbild, 

misantropisch; das sind hoffnungslos pessimistische Beschreibungen einer verzerrten 

Wirklichkeit." 66 

Yazarın kabul görmesini güçleştiren bir diğer yan, onun çokanlamiılı ğı sayılsa da, 

onun, gerçekten korkmayan, peşin hükümlü olmayan, özgür okuyucu isteği, acımasız 

değişimleri içerisinde Rusya'da dahi okur bulmasını, hatta Kafka estetiğinin oluşmasını 

sağlamıştır. Kafka ne soyut ne de kara bir yazar olduğunu kendisi tanımlar. "Bir mutluluk 

arayı cısı. ':ı67 

iyimserlik ve kötümserlik yargısı dışında, yazgısına boyun eğmek yerine savaşım 

vermek ona özgüdür. Örneğin, Şato'nun kahramanı köye yerleşmek, kendini kabul 

ettirmek için tutkuyla savaşır, Dava'nın kahramanı yargıcını bularnasa da, kendini 

64 Max BROD, Kafka'da İnanç ve Mutsuzluk, (Çev. Kanıuran Şipal), İstanbul: Cem Yayuıevi, 1994, s. 
24. 

65 Andrew BARKER, "Peter Altenbcrg: Sein Einfluss aufLiteratur von Musil bis Kafka", Litcratur und 
Kritik-Östcrrcichischc Monatsclırift,Nummer:241/242, Salzburg: Otto Müller Verlag, 1980, s. 14. 

66 Lew KOPELEW, "Franz Kafkas schwierige Russlandsreise" Was Blcibt von F. Katka, 
Positionsbcstimmung Katka - Symposion, 1983, Wien: Franz Kafka Gesellschaft, 1985, ll. Auflage, 
s. 174. 

67 GARAUDY, A.g.e., 1991, s. 153. 
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celladın eline teslim etmez. Öldürücü düzene karşı mit yaratmak, düzenin insanlık dışı 

maskesinin indirilişi, hem yargıç hem de kurban olma, hemen hemen tüm yapıtlarda 

görülebilen özelliktir. 

Öncelikle bir durum yazarı olan Kafka, iyi bir okuyucu olduğu kadar, iyi bir 

eleştirmendir de. Yazar, Alfred Döblin'in Siyah Perde, sözlerin ve rastlantıların 

romanına: "Bu kitabı anlamıyorum. Rastlantı diye nedenleri bilinmeyen olayların bir 

araya gelişine denir. Oysa nedensiz bir dünya yoktur. Dolayısıyla, bu dünya da rastlantı 

diye bir şey olamaz. Rastlantı yalnız buradadır.':ı68 derken alnını gösterir ve eleştiri getirir. 

Yazann bir davranışı açıklamada, bir doğruluğu kanıtlamada, Grillparzer, 

Dostoyevski, Kleİst ve Flaubert'in yaşam biçimlerine bakması, onun tek başına karar 

vermede kaçınmasından ve onlardan etkilenmesinden kaynaklanır. Anlatısındaki üstü 

kapalılığa Robert şöyle yorum getirir: 

Kalka eğer, gerçek benliğiyle yanlış aniaşılma korkusunu, yalnızlık korkusu ile bütün 

ilişkilerini ve hatta düşüncelerini bile sımdayan büyük endişesini uzlaştırmayı 

başaraınasaydı, yazı yazması olanaksızlaşırdı ... Yaıutlanıun niteliğinden anlaşılan ve 

en yakın arkadaşlannı da en az bugünün okurları kadar şaşırtan bu davranışnun 

nedeni, kendisini en açık biçimde dile getinnek istediği zaman en örtülü anlatımı 

kullanmasıdır. 69 

Kafka, okuyucuyu daha başlangıçta etkisi altına alır, Brecht'in epik tiyatrosundaki 

gibi insanı düşündürmeye, yabancılaşmanın eşiğine getirmeye ve onda bilinç oluşturmaya 

çalışır. Ancak, okurun durumu, anlamsızlığa kaçış ve evrensellik gösterebilir. 

Kafka'yı okurken insan gülmez ... Çünkü Kafka'da grotesk zaten kendi içinde 

düşüncenin metafızik bojlltlannı taşımaktadır ... Kafka diliyle etkiye ulaşır ... 

Kalka'daki bir çok kahraman, memur, uşak, hakim görevlerini yaparken, kuralı 

68 BAR.KER., A.g.c., 1990, s. 14. 
69 Marthe ROBERT, "Kafka'nın Mektuplan", (Fr. Çev. Gül Çetiııor), Yazko Çeviri Kafka Özel Sayısı, 
İstanbul: Cem Yayınevi, 1984, s. 57, 58. 



absurdum'a götürürlcr. Yazar, cvrcnselliği sağlamak için kişi ve yer isimlerini pek 

kullanmamışlır. 70 
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Okurunu güldürmeyen yapıtların yazarı Kafka, kendisini dinleme erdemini 

gösterernemiş babanın (güç) etkisi altında yetişmiş, söylemek istediklerini yapıtiarına 

şifrelemiştir. Günyol, konuları ve yazarlığıyla Kafka'yı şöyle tanımlar: 

Kaika' mn ailesi, özellikle babası Kaika 'yı sabırla dinleme erdemine ulaşamamışlır. 

Çocukluğunu bu kişilik altında geçirir Kaika. Kendisinin yaşayamadıklanm, ne olup 

ne olmak islemediğini, toplumsal yaşanım baskılanıu, norınlarını, bürokrasiye, insan 

yaşanıınm yönlendicici diğer olgulannı... onun yapıtlannda yakalamak doğru 

olacaktır. Şahsın zaınana uyması doğru olacaktır ki, bu uyum Kaika'ya bir iç 

başkalaşması getirıniş olmalı ki, Öyküde böccğe dönüşümü bir trajediyi, bir lıicvi 

vurgular.71 

Kafka'nın sezgilerini bütün açıklığıyla aktarabilmiş, yazar sorumluluğunu yerine 

getirmiş biri olarak iyi bir miras bıraktığına Ebner' de katılır. Ona göre; 'Xafka sayesinde 

biz, zaten varolan bu dünyayı görebildik; o zamandan bu yana da dünyamızın bu çok 

belirli yanını görmezlikten gelemiyoruz."12 

4.1. Kalka'nın Dili ve Anlat1s1 

Kafk:a'nın dili, şiveler yerine eleştirici, titiz özellikler taşır. Yapıtları hakkında 

ipucu veren bu özellikte her zaman belli ölçüde bir yabancılık barınır. Bu yabancılıkta 

nesneler zamanla değişik şekillerde kendini gösterir. 

Kafka'nın her hangi bir yapıtı incelenirken, Kafka'nın istediklerinin 

gerçekleştirilmemiş olması gözden kaçırılmamalıdır. Çünkü, gerçekleştirilmemiş istekleri 

üstü kapalı bir anlatım biçimiyle anlatırken Kafk:a, kendisini anlatıyordur. Aytaç'a göre 

Kafka'nın dili: "Prag dekadans edebiyatından kaçınması sade ve berrak olana yönelişi 

70 •. 
ROBERT, 1984, On. ver., s. 228,229. 

71 Vedat GÜNYOL, Giderayak Yaşarken I. İstanbul: Çağdaş Yayınları, 1989, s. 51. 
72 Jcanuie EBNER, "Günümüz Gerçekliği ve Kaika" ,(Çev. Alunet Cemal), Yazko Çeviri Kafka Özel 

Say1s1, İstanbul: Cem Yayıncvi, 1984, s. 182,183. 
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aynı zamanda bir dil problemidir. O, süslü püslü teşbihleri, yapmacık ve yakışmayan 

sıfatları şiddetle reddeder. Flaubert'in üslubunu ve disiplinli dakikliğini benimser."73 

Prag dekadans edebiyatının havası Kafka'nın kaleme aldığı yapıtlada konu olarak 

hiç bağdaşır görünmemektedir. Wagenbach'ın ifadesiyle; "Prag, sera havasında gemi 

azıya almış bir erotizm ve bunaltıcı bir cinsellik havası esen yapıtlar üretmekteydi."74 

Kafka, kahramanları ve anlatılarında, yalın ve sağlıklı olanı aramış, hatta 

yaşamında bu nedenle değişiklik yaptığı gözlenmiştir. Yazann dil içinde kullandığı üslup 

Aytaç'a göre şöyledir: 

Paradoks ifade, fakat'lı, gcrçi'li, bir yandan, öte yandan'larına dökülen bir 

diyalektik, Kalka'nın gözlemlerini tespite en uygını bulduğu tarzdır. İşte bu tarz 

Kafka üslubunun ve yapıllarındaki dokunun ana şemasıdır. Sürekli antitezler 

doğuran, ama senteze götürnıeyen bu düşünüş ve ifade tarzı için abgehacktc 

Diyalcktil< terimi kullanılnııştır.75 

Yazarı n yorumlanması, onun betimlemeleri, açıklamaları ve kıyaslamalan yoluyla 

sağlanabilecektir. Sözcüğün kesin olarak kendi gerçek anlamında kullanılması, bol imaj 

ve çağrışım gerektiren bir çok cümlenin dizilmesine olanak sağlamıştır. Yazarın kendi 

özgün dilini oluşturması, psikolojik de olsa, baba evinde elde edemediği özgürlüğünü hiç 

değilse yazında elde edişi şeklinde gösterilebilecektir. Janouch'un ifadesiyle Kafaka'nın 

dili: "İç gerilimden dolayı köşeli... Her söz bir taş. Konuşmanın katılığı, tamlık ve 

yetkinlik uğrundaki çabadan ileri gelirdi. Bu yüzden, konuşmasını belirleyen, topluluk 

nitelikleri değil etkin kişisel özellikleridir."76 

Dilin, iletişim aracı sıfatıyla sanatçılarda ayrıcalıklada kullanılmasının yanı sıra, 

gerçeği gösterme gibi bir sorumluluğu yoktur. Dilin gerçeği gösterme boyutuyla görevi 

şöyle belirtilmiştir: "Dil bir biçimdir, gerçekçi de olamaz gerçek dışıcı di Yazarın dilinin 

73 AYTAÇ, A.g.e., 1983, s. 281. 
74 WAGENBACH, A.g.e., 1997, s. 70. 
75 AYTAÇ, A.g.e., 1983, ss. 281, 282. 
76 JANOUCH, A.g.e., 1966, ss. 16, 17. 
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görevi gerçeği göstermek değil, betirnlemektir."77 Kafka'nın kendisine özgü dili ve 

biçemiyle düz yazısının diğer yazarlardan ayrıcalığını Kampits, şöyle ifade eder: 

Düzyazı olarak her türlü süslcmeden kaçınan özellikle, şiirsellik ve coşkudan uzak 

duran bunun yanı sıra da yazann geleneksel biçem araçlarını aşan ve onları bir yana 

bırakan boyutuyla alkışlanmıştır ... Yadırgatıcı, dahası sarsıcı olaylar yalın, serinkanlı 

ve yalnızca önemli olanı vurgulayan bir dille anlatılır. Kafka'nın neredeyse tutanak 

tar.lllıdaki anlatım biçiminin , olayların sarsıcılığı ve yadırgatıcılığı ile dil arasmdaki 

uçurumu okur açısmdan hiç kuşkusuz derinleştinncsine karşın, daha sonraki dil 

deneycilerinin kullandıkları anlamda yabanedaşurma öğelerini Kafka'nın dilinde 

aramalı dır. 78 

Kafka'mn çokanlamlı anlatısı tek bir alanda işlevini tamarnlar ve mesaJını 

aktarırken, dilin aynı öğeleriyle karşı alanı da anlatabilmesi ilginçtir. Kampits'in 

değerlendirmesiyle: "Dilin yapılarının parçalanması ya da dilde yenileştirme değil, ama 

akıl almaz olanı, dilin her şeyi sınırın 'bu yanında' tüketmesi, böylece de 'öte yanı' 

göstermesi aracılığıyla kullanılabilir kılma girişimi absürd olayların bir yorumu olarak 

değerlendirilebilir. "79 

Dünya görüşlerinin bireyden bireye değişmesi, yıne de onların insanların 

dünyadaki genel nüfusu oranında kabarık olduğunu göstermemektedir. Filozofların ortak 

bir görüşle felsefe üretme görevlerinde olduğu gibi, yazarlar da o yöndeki 

sorumluluklarının bilincindedirler. Kafka, anlatısında hem bir dünya görüşünün gerçeğini 

şifreler hem de felsefe oluşturur. Buna göre Kafka'nın aniatısını Fischer, şöyle anlatır: 

O, insanın evren içindeki ya da nesnelerin başlangıcındaki acısını değil, belli bir 

toplumsal durum içindeki acısını anlatır. Kafka, yabancı bir dünyayla bilinıncycn 

birtakım güçlerle uınutsuzca boğuşan, ne olduğu anlaşılınayan Şato 'yla bile bir çeşit 

77 Roland BAR1HES, Çağdaş Söylcnlcr, (Çev. Tahsin Yücel), İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları, 
ı990, ss. ı 74, ı 75. 

78 Peter KAMPİTS, "Kafka'nın Yaratısında Kehanel ve Dil", (Çev. Neyir Öke), Yazko Çeviri Kafka 
Özel Sayısı, İstanbul: Cem Yayınevi, 1984, s. 202. 

79 • KAMPITS, Ag.e., ı984, s. 202. 



ilişki kurmayı özleyen kimsesiz bireyin başkaldınşııu anlatmak için, düşle gerçeğin 

birbirine karıştığı benzeri olmayan bir düşsel taşlama biçimi bulmuştu.80 
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Kafka'nın dili karmaşık değildir. Bu yalın ve açık dil nesnel durumlan 

biçimlendirir. Okuyucu dili çözümlese de nesnelliğin üzerinde biraz daha durmak zorunda 

kalacaktır. Kohlschmidt'e göre Kafka'nın dili şu şekilde açıklanmıştır: 

Kafka macht die Elcıncntc dcr Kanzlcisprache, sozusagen bcabsichtigte Trockcnhcit, 

dcr Sachlichkeit dcr Darstcllung dienstbar ... Dcr Leser wird glcichsaın angcsprungen 

von dcr inneren Logik dcr Faktcn, ciner Unscntimcntalitüt des purcn Erzahlcns, die 

mit dcr stilisicrten Sachlichkcit von Gocthcs Novcllstil nicht mchr zu verglcichen 

ist. 81 

Toplumsal özün değişmesiyle yeni konular ve anlatım biçimlerinin, yenı 

üslupların ortaya çıktığı bilinir. Bu açıdan Kafka'nın diline, onun yüzünü gösteren aynası 

olarak bakılabilecektir. Dilin, yazar ve yazında farklılık göstermesi ise doğaldır. Kafka'nın 

dilindeki özgünlüğü Fisher'in ifadesiyle şöyledir: "Çağdaş burjuva romanının 

bayağılılığına karşı çıkar biçimde yalınlık, arılık ve akıcılık kaygısı güden Kafka, küçük 

ayrıntıların birbirine eklenerek gerçekliğin çevresini belli belirsiz çizdiği bir aniatı yöntemi 

ortaya koyar. "82 

Kafka yapıtlarının genel özü aynı olsa da, okur açısından bir trajediden 

bahsedilebilir. Eserde bir engeli de oluşturan trajediyi Aytaç, şu şekilde betimlemiştir: : 

Kafka yapıtlarınııı trajcdisi sadclcştirmckle ve özlü hale getirmekle, abartmakla, 

alışılmışı yabancılaştırmaktadır. O kadar ki, gerçeklik içinde yaşayanlar, bunların 

aslını tahmin cdcmcmcktcdirler. Gerçeğin tanınınası için gerekli görülen 

yabancılaştırma, tanımayı engellcmektcdir.83 

80 Ernst FİSCHER, Sanatm Gerekliliği, (Çev. CcvatÇapaıı), İstanbul: e Yayııılan, 1980, s.107. 
81 Werner KOHLSCHMİDT, Geschichte der Dentsehen Litetatur III - von den Anfangen bis zur 

Gegenwart, Stuttgart: 1974, s. 433. 
82 . FISCHER, A.g.e., 1980, s. 216. 
83 AYTAÇ, A.g.e., I 983, ss. 283, 284. 
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Janouch, bu durumu ve ölçülülüğü farklı tanımlamaz. " Kafka jesti konuşmaya 

eşlik etmez, sözlerin kopyası değildir; bağımsız bir eylem dilinden bir sözdür sanki, 

bildirişmc aracı, o hiçbir zaman edilgen yansıma değil, istemin bilinçli bir anlatımıdır."84 

Kafka, olaylar karşısında algıladıklarını bilincinde saklar dış bir tepki göstermez. 

Duygularını zorlayıp öfke ve nefretle öç almayı denemez. Gücün her ortaya çıkışında 

korkar, onu hisseder, tanır, adlandırır, yapıtma kahraman yapar ve taşıdığı şiddeti işler. 

Güce güçle karşı koymayı denemeyen Kafka, çözümü küçülmekte, kaybolmakta bulur ve 

böylece zaman kazanır. Canetti bu zaman kazanmayı şöyle anlatır: 

Güçle karşılaştığında inatçılığı Kalka'ya zaman kazandınr. Bu yeterli olmazsa ... 

·kaybolma yı dencr; çoğu kez tiksindiği zayıflığımn yararlı yam burada çıkar. 

Küçülmekle kendini gücün elinden kurtanr, böylece daha az katılmış olur ... 

Kaybolma eğilimi, adıyla olan ilişkisi bağla1111nda da belirgindir ki, Dava, Şato 

romanlarında Kafka adını küçültüp yalnızca baş harfi olan K. 'ya indirger. Tıpkı 

Fclicc'yc yazdığı mektuplarda adının giderek küçüldüğüne ve sonunda tümüyle 

kaybolduğtma rastlandığı gibi. 85 

Kafka'nın yapıtları, dikkatierin üzerine odaklandığı bir 'mit' ile başlar. Bu mit'te 

insan baş eğme ve bunaltıyı, başkaldırı ile inancı, red ile özlemi, alay ile sorunu öğrenir ve 

yaşar. Yapıtlar bu yönleriyle birer haberci, Kafka ise, uyandırıcı bir tanık olarak görünür. 

Alışılmış dünyanın sürüp gittiği aniatılarda alışık olunmayan şey hep mit'te gizlidir. Daha 

başlangıçta gelişir ve ışık altına düşer. Okuyucu sarsılır o an. Bu, Dava'da K.'nın bir 

sabah aniden tutuklanması ve çok geçmeden serbest bırakılması, ancak yaşamına bundan 

böyle sanık olarak devam etmesi, insanlarla hatta kurumlarla ilişkisinin alt üst olması; 

Dönüşiim'dc yumuşak başlı genç bir satış memurunun böcek oluvermesi gibi, acı, çile, 

korku, sıkıntı içinde, özgürlükten yoksun olma motifı şeklinde göze çarpar. Bu yönüyle 

Kafka, bir çöküş yazarı gibi görünse de, onun yarattığı kişiler ve işlediği hayali dünya 

yaşamla aynı dünyada olmadığından, onu çöküş yazan olarak nitelemekten 

kurtarmaktadır. Dava'da yargıç arayışı, Şato'da içeri girebilme, Dönüşüm'de saygınlık 

84 JANOUCH, A.g.c., 1966, s. ll. 
85 CANETTİ, A.g.c., 1984, s. 254. 
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bekleyiş, uınutsuzluğu işler görünse de, umut yollan çekiciliğini hiç yitirmez. Brod, 

Kafka'nın dünyasına şöyle tanıklık eder: 

Kafka'nın dünyasında bir damla avuntu ve aydınlığa karşılık acı bulunduğu 

noktasında ... hayranlanyla aynı görüşteyinı. Ne var ki, bu umutsuzluğa bakarak, onun 

kimi yapıllarında pek ince, ama asla yabana atılmayacak umut dilimini büsbütün 

gözardı etmemek gerekir. Onun yapıtlan dokuz ölçek umutsuzlukla bir ölçek 

umuttan oluşur. 86 

Kafka'nın anlatımında yabancılaşma, sınınn ucuna kadar gelir. Okuyucunun da 

getirildiği bu sınırdayeni bir dünya başlar. Garaudy, bu sınır ve dünyayı şöyle tanımlar: 

Kafka, yabancılaşıuaııın dışına çıkmaksızın, duyum dünyasıyla yabancılaşma 

dünyasının bir bütün olduğunu saııır. Dil, bir tutsak olarak kalır orada ... Yorulmak 

bilmeden saldırdı yabancılaşmanın sınırlarına, ama aşmayı beceremedi hiçbir zaman. 

Yapıtlarının çoğunun, hele en büyük üçünün bilirilmeden kalmış olması hiçte 

rastlantı değildir. Kafka, yabancılaşınaııın bülüıi alanlanııda dolaştıktan sonra, vaat 

edilmiş ülkenin, varolmak ülkesinin kıyısına kadar vannış, fakat içine girememiştir. 

Davranışı, olsa olsa varlığının gerçekliğini doğnılamaktadır.87 

Kafka'nın okunmasını nasyonal sosyalizm etkilemişken, ülkesinde benimsenmesi 

komünizm hareketlerine bağlıdır. Kafka'yı gerçekçi olmayan, parçalayıcı, sosyalist 

topluma uymayan, yozlaşmış şeklinde niteleyen sosyalist ülkelerin yazın ve dil çevreleri 

bile Kafka'yı yıllar geçmeden kabul edeceklerdir. Çünkü o, dünyaya hakim bürokrasinin 

insanlığa aykırı yanını yorumlayan ve çizen biri olarak tanınmayı başarmıştır. Bu yöndeki 

bir yorum onun aniatısına ışık tutar. 

Kafka, modern hayatın getirdiklerinin üstü kapalı yoldan anlatılabildiğini ortaya 

koyuyordu. Hem, bu anlatım insana çok büyük olanaklar sağlıyordu ... İnsanlık teknik 

alandaki hızlı gelişmenin insan hayatında yepyeni koşullar ortaya çıkardığılll 

görüyor, bunun bilincine varıyordu. Burada Kafka'ııın biçim değiştirmesi ortaya 

çıkıyor. Bu an, en etkin biçimde ve insancıl boyutlarda varoluşçu felsefe tarafından 

86 BROD. A.g.e., 1994, s. 48. 
87 GARAUDY, Ag.e., 1991, s. 174. 



gerçekleştirilebilirdi. Varoluşçu felsefenin önünde, masanın üstünde Kafka 

duruyordu. Bütün söylenenleri de bir kuşak önce söylemişti... Kaika, bir yığın yazarı 

değildir, olmaınıştır da. Kafka, bir kahin, modern bir peygamber değildir, hiçbir 

zaman da böyle bir niteliği kendine yakıştırnıaınıştır. Yine de çağdaş dünya insanın 

yaşama koşullarını gerçek yüzünü bulmak için acılı araştımıalar yapmış, escrinde 

öyle bir hava ve görünlüler yaratmıştır ki, insanlar, uzun yıllar sonra da kendi 

durumlarını, geleceklerini yöneten isimsiz güçler önündeki zayıflıkları bu 

görüntükrc uydurabilmiştir. Bu, eserlerde yaralılan özel bir havadır. En büyük 

hayvanlığın en yüksek tekniğe bağlı olduğu ezilen bir azınlığın yabancılaşınası.88 
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Durusoy, Kafk:a'nın bu yabancılaşma aniatısına ve dilinin anlaşılabilirliğine okuma 

süreci biçer. "Seine Sprache ist so schlicht, dass man nur durch ein zweites oder drittes 

Lesen den versteckten S inn der Schilderungen se.iner Gedankenwelt entdecken kann. "89 

Kafka' da yabancılaşma ve olağanüstülüğü, gerçek dünya ve mizahı Garaudy içiçe 

tanımlar. 

Kafka'nın içinde yaşadığı dünya ilc kurduğu dünya tck bir dünyadır. Onun dünyası 

bizinıkinden ayrı bir dünya değildir. Boğucu, insaniliğini yitirnıiş bir dünya, bir 

yabancılaşma dünyası; fakat yabancılaşmanın bilincine ulaşmış ve olağanüstü ile 

mizalım parçaladığı bu evrenin çatlaklarından bize bir ışık belki de bir çıkış yolu 

gösteren yıkılmaz bir umudun dünyası... Kaika'mn evreniyle yaşanıı aynı toptan 

kesmedir.90 

4. 2. Kafka'ıım Edebiyattaki Yeri 

Edebiyat, çok sık tanımlanmaya çalışılan bir kavram olarak, yaşamı anlamlı kılma, 

duygu ve düşüncelere sevgiyi, iyiliği, güzelliği yerleştirme ve dünyayı değiştirme 

özlemiyle sürdürülen çabalann tümünün içerir. Edebiyatın sanat ürünlerindeki görünümü, 

elbette doğrulann yansıtıldığı düzlem olmaktadır. Bu düzlemde edebiyat farklıca tanımlar 

88 Frantişck CHAMALİK, "Sosyalist Demokrasi ve Bürokratik Merkeziyetçilik", Doğmayan Hürriyet 
Prag, Yay. Roger Garaudy, (Çev. Aydil Balta), İstanbul: e Yayınları, 1968, ss. 171,173. 

89 DURUSOY, A.g.e., 1984, s. 51. 
90 GARAUDY, A.g.c., 1991, ss. 115, 117. 



33 

alır. "Stendal'da yol boyunca gezdirilen ayna; G. V. Plehanaov'da sanat ve hayatın 

aynasıdır. Her edebiyat ürünü, aralarında iç ve dış bağıntılar bulunan imgeler dizgisidir. 

Gerçeklikle düşselin örgülendirilmesi, sözcüklerle kurulu anlam evrenine, bir söz evrenine 

dönüştürülmesidir. ,m 

Her türlü sanat yapıtı, insanın dünyada bulunuşunun bir gerekçesini bir biçimle 

anlatır. Sanat yapıtlarının bu düzlemde ortak özellikler taşımasını Nermi Uygur şöyle 

tanımlar: 

Edebiyat yazısını edebiyat yazısı kılan hem konu, hem bilgisel içerik hem sözcük 

seçimi, hem de üsluptur... Çok görünümlü bir yapısı olan edebiyatın ne olduğunu 

kavramak için başka özellikleri de işe kanştınuak gerekir. Bwılann belki de en 

önemlisi bir edebiyat yazısının insan açısından yazılmış olmasıdır ... Çok düzeyli bir 

uzaydır edebiyat. 92 

Edebiyat yapıtlarının dili, yazar ve şairlerin dili kendi içinde zorlamalarından 

dolayı günlük konuşma dilinden ayrıcalıklar gösterir. Dilin burada araç olma özelliğini 

aştığı, bir iletiyi taşıdığı ve bu taşıma biçiminin de okurun ilgisini çekecek nitelikler 

içerdiği görülür. Edebiyat yapıtının iletisi, öz, anlam ve biçim bütünlüğünden oluşur. 

Birbirleriyle içiçelik gösteren bu özellikler halkasını Emin Özdemir şöyle sıralar: 

Bir yapıtın kapsadığı duygular, imgeler, düşünceler; edebiyat ürünlerini oluşturan 

içsel öğelerin tümüne (ileti, öz, anlam) içerik adı verilir. Konu, öz, anlam ayn öğeler 

olmalarına karşılık birbirlerinden kopuk, aralarında ilişki yoktur aniamma gelmez. 

Öz, konuya anlam yüklemedir bir bakıma. Konunun öz ya da içeriğe 

dönüştürülmesinde yaratıcı, bu yaratıyı oluşturan bir biçime ihtiyaç duyar. Çünkü öz 

ilc biçim arasında sıkı bir etkileşim vardır. Dar anlamıyla yol ve kalıp demektir 

biçim. Tüm edebi eserlerin düz yazı, şiir gibi ayn yoldan biçimiendirilmesi gibi... 

Edebiyat eserlerinde biçim, sanatçıımı yapıt ve yaratılannda yer alan bütün öğeleri 

birbirine bağlayarak, örüntüleyerek oluşturduğu düzendir. 93 

91 Emin ÖZDEMİR, Türk ''e Dünya Edebiyatı, Ankara: Kültür Bakanlığı Sanat ve Edebiyat Yayını, 
1994, ss. 23, 32. 

92 Nernıi UYGUR, İnsan Açısından Edebiyat, istanbul: Renızi Kitapevi Yayınları, 1985, ss. 14, 25. 
93 ÖZDEMİR, Ag.e., 1994, ss. 37, 41. 
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Kafka'ya göre edebiyat, "güzellikler karmaşasını aydınlatmak, bilinç düzeyine 

çıkarmak, temizleyip antmak dolayısıyla insancıllaştırmak ister; o, bir dizginleme ve 

yüceitme eylemidir." 94 

Georg Lukacs, Kafka'nın yazını yenilikçi edebiyata sokar ve onu yanlış çıkış 

noktasından hareket ettiği gerekçesiyle eleştirir. 

Kafka, A. Millcr, W. Faulkncr, S. Bcckctt, J. Joyce vb. yanlış bir dünya görüşünden 

yola çıkmaktadırlar. Y cnilikçi cdcbiyata göre insan, doğuştan yalnız, toplum dışı tck 

başına bir varlıktır. Başka insanlarla ilişki kuramaz. Georg Lakacs, yenilikçi 

edebiyatın psikopatolojik durumlarla uğraştığını, köklerinin doğacılık olduğunu 

savunur. Ona göre burada yazar, günlük yaşamı yansıtır, sonunda yavanlığındaıı ve 

tatsızlığından kurtulmak ilgi çekici bir şey yapmak istediğinde norınalin dışına 

kaçmaya başlar kapitalist toplumdaki hayatm yavaıılığınııı doğurduğu estetik bir 

zorunluluktur bu. Psikopatolojiye kaçış zamanla değişmez bir insanlık yazgısma 

dönüşür. Ona göre modem insanı bir bunalım içinde görmek bir bakıma doğrudur, 

çünkü kapitalist toplumda aydının kaçınılmaz akıbetidir bu. Bundan dolayı bir sanat 

escrinde yer alabilir. Ne var ki, aydının buııalıııu tek başıua gerçeği yansıtamaz.95 

Kafka' nın yenilikçi sanatın en seçkin ürünlerini verdiğine, ancak 

yazarlardan bir farkının olduğuna Lukacs da katılır. 

Dış koşulların anlaşılmaz gücü karşısmdaki mutlak güçsüzlük ve çaresizlik havasma 

Kafka'nın yapıtlarında rastlanır. Bu çaresizlik havası, bunaltının ağır bastığı ve 

anlaşılmaz korkular karşısındaki insanı yansıtan bu dünya görüşü, Kafka'nın escrini 

yenilikçi sanatın en tipik örneği yapan niteliklerdir ... Kafka'nın bo[,'llntusu bu 

yenilikçi akııua özgü yaşantının ta kendisidir... Ayrıntı konusunda tutumu doğalcı 

değil de, ayıklayıcı olan birkaç yenilikçi yazardan biridir Kafka. Biçimsel açıdan 

ayrmtıları kullanışı gerçekçi bir yazardan değişik değildir. Kafka'nın gerçekçi bir 

yazardan ayrılığı, onun temel tutumunu, ayrıntıların seçimini ve sıralanmasmı 

94 JANOUCH, A.g.c., 1994, s. 96. 

gerçekçi 

95 Berna MORAN, Edebiyat Kuramiarı ve Eleştirisi, istanbul: Cem Yayıncvi, 1972, ss. 78, 79. 



belirleyen ilkeler, onun aşkın bir güce (Hiçliğe) olan inancıdır; bu yüzden, nihilist 

alcgorilerinde sanatsal birlik bozulur.96 
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Dostoyevski, Faulkner, Tolstoy ve Kafka gibi yazarların çok okunduktan oranda, 

çok da eleŞtirilen yazarlar olmaları, onların edebiyatta efsane yaratma ustalıklarından olsa 

gerek. Okur ya da eleştirmen efsanelere şifretenmiş anlatıyı çözümledikçe, yorumladıkça, 

yapıtların özü ve mesajı ortaya çıkmaktadır. Bu öz, nesneler yoluyla yansıtılanların 

oluşturduğu anlamlar bütününde gizlidir. Bu açıdan Kafka vb. yazarlar şöyle eleştirilirler: 

Malraux, Sartre, Bemanos, Greene, Faulkııer, Kalka, Jünger vb. soruncu edebiyata 

kendi yapıtlarını katmışlar ve böylelikle Camus'nün güvensizlik ve yaşantıda anlam 

duygusuna benzer duyguları aıılatmışlardır. Bu genel tcdirgiıılik ve soru duygusu bir 

başkaldırma davraıuşı yaratmış ve bu davraıuş bugünkü edebiyatın yeni bir niteliği 

olmuştur. Saçmaya ya da varlığın bağdaşıınsızlığına önem verilmesi, kendine daha 

çok güvenen bir çağın kolayca kabul edeceği yorumcu ve birleştirici saltıkların 

yadsınmasına yol açmıştır. Bu, edebiyatın başkaldırışıdır-geleneksel biçimlerin, 

davranışların ve içeriğin yadsınmasıdır.97 

Kafka'yı, Prag edebiyat yaşamına kazandıran, yapıtlarını çevresine okumasını ve 

zaman içinde onların yayımianmasını sağlayan dostu Max Brod, yazan ve yazınını şöyle 

tanımlar: 

Asla ağzından önemsiz sözcükler çıkınazdı. Ondan kaynaklanan şey yılların akışı 

içinde giderek daha doğal niteliğe bürünen bir dışavuruıudu... sabırlı, yaşam 

istemiyle dolu, dünyanın soytarılıkianna karşı alaylı-lıoşgörülü, acıyla karışık mizalu 

içeren, ama ana çekirdeği, 'yok edilmezi' gözardı etmeyen, kısacası her vakit 

züppcliklerden ve kinizmden alabildiğine yüz çeviren bir gözlem biçiminin dışa 

vurumu.98 

96 Georg LUKACS, Çağdaş Gerçekliğin Anlamı, (Çev. Cevat Çapan), İstanbul: Payel Yayınevi, 1986, 
ss. 42, 59, 60. 

97 John CRUİCKSHANK, Albert Camus ve Başkaldırma Edebiyatı, (Çev. Rasih Güran), İstanbul: de, 
Yayınları, 1965, ss. 285, 286. 

98 WAGENBACH, A.g.e., 1997, s. 79. 
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Kafka'nın soyutlama ve yabancılaşma tekniği edebiyata bir değişim getirmiş, 

Değişim Edebiyatı'na basamak oluşturmuş görünmektedir. Yetmişli yıllarda Değişim, 

edebiyata kendine özgü bir yazın olarak girmiş, Kafka'nın Dönüşüm'üne kıyas değil, 

ama benzetme şeklinde daha az şifreyle yapıtiara işlenmiştir. 

Dcr Mcnsch als Sau bci Turrini "Sauschlachtcn, 1974", dcr Mcnsch als Bauın bci 

Peter Danicl Wolfkind, ~'Dcr grünc Zuzunıbcst, 1973". Am inlcrassantcslcn in 

dieser Scric ist die Erzah1ung von Ernst Nowak, dcr über Kafka proınovicrt hal, ... 

"Hascnjagd, 1974".In Hascnjagd wird Kafkas Vcnvandlung wu zwci Aspcklc 

cnvcilcrt: Aus dcr Vcnvandlung des Menschen in cin Ticr machl Nowak 

Glcichzciligkcit; und es vcnvandcll sich nichl cin Mcnsch, sondem die Vcnvandlung 

isl Ausdrück cxlrcın komınunikalivcr Glcichhcit. 99 

4. 3. Kafka'nın Yazmı 

Kafka'nın yazınında aile, toplum, bürokrasi ve yasalar arasında kişilik ve yetişme 

şansı bulabilcn bireyin korku ve endişeyle topluma katılış izleri görülür. Birey hakkında 

kurumların karar vermesi öyle işlenir ki, birey durum ya da durumlar karşısında kendini 

geliştiremez, varlığından çıkar, özünü ortaya koyma çabasını gösterir. 

Aile Toplum 

Iclı kann mich niclıt 

entfalten! * 

Yasalar B ürokrasi 

Ruhen sağlıksız bir aile ortamı toplumun insan üzerindeki baskıları, geçilemeyen 

bürokrasi ve yasalar karşısında nedensiz suçlanan insanlar, yazarın dünya olarak baktığı 

yer olup, içinde baba, büro ve kadın tiplerinin görülebildiği ve bunlardan kaçtığı yerdir. 

Kafka'nın yazmaya başlaması, bir güvensizliğin ağırlığını yansıtan sözleri söyleme 

99 Reinlıard URBACH, "Aspckte Lilerarisclıcr Kafka Rezeptioıı iıı Östcrreiclı", Was Bleibt yon F. 
KatKa, Positionsbcstimmung KatKa - Symposion 1983, Wien: Fraıız Kafka Gesellschaft, II. 
Auflagc, 1985, s. 206. 

* (Kendimi Gclişlircmiyorum.) 
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çabasına dayanır. Bu çabayla o, oluşturacağı yapıtlarda hatta günlüğünde bile 

"soyutlamayı seçer". 15 Ağustos 1913 tarihli günlüğünde; "Çıldınncaya kadar herkesten 

soyutlayacağım kendimi, herkesle bozuşacak, lcimseyle konuşmayacağım."100 ifadesini 

kullanır. 

Kafka'nın yazınında kullandığı korku ve yabancılaşmanın, nışanın bozulması, 

savaşın patlak vermesi, babasıyla arasındaki uzaklıktan kaynaklandığı söylenebilir. Çünkü 

yazar, içinde yaşadığı dünyayı, yabancılaşmanın tüm özelliklerini, onların çirkinliği ve 

çeşitliliğini geride durarak (auktorial) titizce anlatır. Nesneler arasındalci ilişlciyi, ilişkiden 

doğan yabancılaşmayı Kafka'nın görüp vurgulamasını, Aytaç, hem yararlı hem de yaşam 

için tehlikeli görür. 

Katka'ıun mikroskop tarzı görme, bir yandan baş belası, biryandan verinıli bir şeydi. 

Baş bclasıydı, çünkü sorulara gerek duymayan rahat bir hayatı engelliyordu. 

Verimliydi, çünkü gözlemleyici bir uzak açığı vurguluyordu. Bu ise, titiz bir 

vicdanlılık ve tutarlılık getiriyor, hiçbir şeyin yanm ve sathi yargılanmamasım 

sağlıyordu... Okulda, üniversitede, meslek hayatında ve toplumda, çevreye karşı 

davranışında, çağın problemlerine karşı tavır alışında hep yaratıcı öfke ve mutlak 

titizlik hakimdir. 101 

Çoğu edebiyat yapıtı uzunca bir süre sanat yapıtı olarak görülememesi, edebiyat 

mahallelerinde dolaşıp durması, Kafka'nın eserlerinin de, yazınsal değerinin geç 

anlaşılması, siyasal nedenlere dayanır. Kafka'nın eserleri edebiyata taze kan getireceği 

düşüncesiyle ancak zamanla merkeze alınmış, çağın insanı bunaltan sorunlan simgelerle 

tanınmıştır. Başkalarının pek önemli görmedikleri noktada yazarın dikkat kesilişi şöyle 

özetlenir: 

Katka, bütün yapıtlannda anlaşılınazlıklann korkunçluklanyla, suçlu olmayan suçlu 

kişilerin çektiklerini anlatır. O, alıu açık bir insan, pınl pınl bir sanatçı olarak 

100WAGENBACH, A.g.e., 1997, s. 119. 
101 AYTAÇ, A.g.e., 1983, s. 279. . .......... . 



başkalarının kulak tıkayıp kendilerini güvende saydıkları olaylar karşısında hep 

uyanık ve telikteydi. 102 
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Sıkça yazılınalarına karşın, edebiyat yapıtların bir süre sonra etkilerini 

kaybetmeleri, ya yeni bir yazın tarzının ya da yeni bir felsefenin oluşumunu gerektirir. Bu 

açıdan, Kafka'yı eserleriyle bir yerlere yerleştirmek gerekli görülebilir. Onun ve bazı 

yazarların yazında yola çıkışı Tahsin Yücel'e göre aynı nedene dayanır. "Yazınsal 

eserlerin çok çabuk yayıldıklarını, çok çabuk kalıplaştıklarını ve bunun sonucu olarak da 

uyarıcı, bilinçlendirici etkilerini yitirdikleri düşünülünce; akla Handke, Proust, Kafka, 

Beckett, Butor gelir. Hepsi aynı gerekçeden yola çıkmış olabilir."ı03 

Bütün sanatçıların gelenekler karşısında direndikleri ve onlarla boğuştukları 

sürece büyüdükleri, yazarların iki dünya gerçeğinin benzersizliklerini farklı dilleriyle, 

bazılannın ise imge ve simgelerle sağladıkları görülür. Gelenekiere bakış ve dil evreninde 

Kafka'nın yerini Yücel, şöyle tanımlar: 

Balzac da geleneklerle boğuşan bir sanatçıdır, Joyce da, Poust da, Kafka da; hiçbiri 

sürınckte olan bir geleneği olduğu gibi benimseyip geliştirmekle yetinmemiştir. Çoğu 

cleştirınenimiz, gerçekçilik çizgisini azıcık sapmaya kalkan öykücü ve 

romancılarımızı yabancı yazariara öyküıımekle suçlanıaktan çeki1lllıeıııektedirler. 

Oysa, Kafka türü romanın yalıuzca Kafka'run ülkesinde yazılmamış olması 

unutulınamalıdır.Gerçeğin yanında bir başka gerçek olaıı 'imgesel düııya'ıun 

bcnzersizliği, onu taşıyan dilin de benzersizliğini içerir. Bununla birlikte, bir 

Kafka'nın , bir Canetti'nin bir Butor'uıı yaratığı dil ve evren, bir Balzac'ııı bir 

Camus'ııün, bir Yahya Kemal'in yaratığı dil ve evreııle aynı özdendir. Bu özün 

temelinde dünyayı sorguya çeker, hepsi de, önüınüze serdiği görüııtülerde, özgün ve 

yeri doldurulmaz evren ömekçeleriyle, Sokrates sorulan gibi yanıtları bize verdirir. 

Sordukları bütün sorular içinde yaıuta en çok benzeyen dil... Dil, yazııun aracı değil, 

ereğidir, temel sorunsalıdır. 104 

102 Margarcte BUBER - NEUMANN, Kafka'nın Sevgilisi Milcna, (Çev. Adalet Cinıgöz), İstanbul: 
Ataç Kitabcvi Yayıııları, 1967, s. 53. 

103 Tahsin YÜCEL, Yazının Sınırlan, İstanbul: Adam Yayıncılık, 1982, s. 14. 
104 YÜCEL, 1982, ss. 25, 33. 
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Kafka, yapıtlarında kararsız bir birey ve onun şahsında kararsız bir toplum 

sergilediği de söylenebilir. 

Kafka, yapıtlarında kararsız bir toplıuu sergiler. Kaluamanlarıysa dünyayı 

değiştirebilme yeteneklerine inanınazlar. Bu ise, her yeni uınutta bir korkunun 

doğuşu aniamma gclk Burada Kafka'nın yabancılaştırdığı gerçek, Brccht'in 

yabancılaştınuasıyla aym düzlemdcdir. Yabancılaştırma tekniğini yazara 

kazandırdığı esin, Fischer'c göre; Proust, ile Joycc'ıuı, Kafka ilc Eliot'un esin 

kaynakJan hep aynı melcktir. Geçmişin kırık dökük parçaları bir gerçeklik olarak 

geçmiş, korkLinç bir boyut kazanmıştır bu sanatçıların yaratıcı hayal güçleri önünde. 

Kafka'nın düşü, bütün canlı varlıkların nesnelere dönüşlüğü korkunç bir düştür. 105 

Dönüşüm'ün ürkütücü bir düş, Samsa'run, Kafka isminin bir şifresi olduğu 

düşüncesi, hem S hem de K harflerinin yerlerinin aynı olması, iki ismin de beş harften 

oluşmasından dolayı savunulabilir. Ne yazık ki, Kafka bunları bütünüyle kabullenmez. 

Bu kabullenmeyişte dahi felsefe yapar. "Düş gerçeğin örtüsünü kaldırır; tasarım gerçeği 

izler. Buradadır yaşamanın ürkünçlüğü - sanatın sarsıcılığı. Samsa' da bir şifreden söz 

edilemez. Sarnsa tümüyle Kafka değildir. Değişim, bir bakıma boşboğazlık taşıyorsa, bu 

da bir itiraf sayılmaz. ,ıoG 

Yazınında doğru yolda olduğuna inanan Kafka, kimseyi kendisine öyküomekle 

suçlamaz. Kendisine, Garnet'in 'Lady into Fox' (Tilki Olan Kadın) yapıtında, 

Dönüşüm'ün yöntemine öykündüğü söylenince, Kafka: "Yok hayır! Benden çalmadı. 

Zamanın sorunu bu. İkimiz de ondan çaldık. Hayvan bize insandan daha yakın. İşte kafes 

bu. Hayvanla akrabalık insanla akrabalıktan daha kolay."107 cevabını verir. 

Kafka'nın yapıtlarında ölçüp tartan bir açıklayıcı yerine toplumdan soyutlanma ve 

teke indirgenme görülür. Bu nedenle, Kafka yapıtlarının çekirdeğini çağımız insanının 

temel sorunu olan yabancılaşmayı aşma yolunda toplum ve bireyin, yani ben ile dış 

105 • FISCHER, A.g.c., 1980, ss. 222, 223. 
106 JANOUCH, A.g.c., 1966, ss. 24, 27. . 
107 Franz KAFKA, "Yapıtları Üzerine Kendi Söyledikleri," (Çev. Fatih ÖLgüven), Yazko Çeviri Kafka 

Özel Sayısı, İstanbul: Cem Yayınevi, 1984, s. 97 
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dünyanın birleştirilme çabası işlenir. Birey başkaldınsıyla dünyanın karşısına dikilir; bir 

topluma, bir yere katılma, yalnızlık ve korkudan kurtulma çabasındadır. 

Dava'da Josef K., gizli bir makamın memurlannca gerekçe gösterilmeksizin 

tutuklanınasına karşı çıkar ... Bu makamın kendisine açtığı davaya, geri planda kalan 

ve ipleri ellerinde bulunduranlara karşı çıkar... Şato'da, suçlu bulwunaksızın 

topluluktan kovulan geri dönmesine, böylece de toplumsal açıdan varolabilmesine 

izin verildiği taktirde her suçu üstüne almaya hazır olan bireyin dış ve iç konuınwıu 

tedirgin edici bir kesinlikle taıuınlaıumştır.108 

İnsanın özgürlüğünü kaybetmeyi göze alması, ancak özel bir durumun 

değişmesine bağlı olmalı ki, oluşacak yeni durumda insan yeni bir şeyi umut olarak 

bulabilsin. Bu cesaret ve durumdan kaçış örneğini, çağııruz insanı açısından Bubner; 

"Kafka ve Beckett'in modern sanat ürünlerinde durumdan kaçış için hiçbir olanak 

kalmadığını kavrayış, özgür insanlıktan geriye kalan biricik öğe olarak görünmekt~dir."109 

şeklinde açıklar. 

Geethe'ye hayranlık duyan, Yahudilerin dini tiyatrosuna tutkulu, Yahudilerin 

okuduğu İncil'in, Pascal'ın, Dostoyevski'nin Kierkegaard'ın etkisiyle kendini aşma 

gerektiğine inanan ve yaşamın trajik örneklerini veren Kafka'yı, Canetti de aynı şekilde 

görür. "Kafka, Değişim'deki böceği, Yuva'daki köstebeği büyültür. Küçük yaratıklara 

dönüşme, küçük hayvanların yardıma çağnlıp büyültülmesiyle daha somut, daha bir elle 

tutulup gözle görülür, daha inandırıcı bir yoldan açığa vurulur."110 

Küçük hayvanlan alıp onları yüksek konuma getirme, insanlarla eşdeğer kılma 

gibi anlatımı kolayiaştırma çabasıyla oluşturulan basit dengede, kendini feda eden 

kahramanın hakkını alışı sonu olur. Dönüşüm'de aileye gelir için fedakarlığı istenen 

Sarnsa 'nın böceğe dönüşümü, aileden hesap sorma, patrona karşı ayaklanma 

108 • 
FISCHER, A.g.c., 1984, ss. 151, 153, 154. 

109 Rüdiger BUBNER, Modern Alman Felsefesi, (Çev. Aziz Yardımlı), İstanbul: İDEA Yaymevi, 1993, 
s. 168. 



başlangıcıdır bir yerde. Bu karşı çıkışı Samsa, böcek haliyle odasından şöyle seslenir: 

Ja, ja, daılke Muttcr, ich stchc schoıı auf ... Bin schoıı fcrtig .. .lch kommc glcich .. .lch 

machc ja sofort, augcnblick auf. Ein lcichtcs Unwohlsein, cin Schwindclanfall, habcn 

mich verbindert au.fzustchcn. Iclı licge noch jctzt im Bctt. Jctzt bin ich aber schoıı 

wicdcr ganz frisch.Ebcn steigc ich aus dem Bctt. Nur cincn kleinen Augcnblick 

Gcduld! 111 
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Samsa'nın, annesi ve babasına, müdürüne odasından verdiği cevaplarda hırçınlık 

beklenirken, sakin görünmesi, Kafka'nın çıkmazda dahi telaşa düşmeyen yanını gösterir. 

Okur, buna onun özgün diliyle ulaşır. Yapıtlar abartılı biçem yerine, daha öz ve 

serinkanlı, fazla söze yer vermeyen açık aniatılar olarak görünür ve bu açık aniatılarda 

kahramanlar, toplumsal gerçeklikte bir mit'i canlandırır. Kahramanlar canlandırdıklan 

mit'te her zaman bir karabasan yaşasa da, yanlarında hep bir aydınlık vardır. Fischer de 

Kafka'nın yapıtiarına karabasanlar olarak bakmaz. "Kafka'nın romanları temelsiz 

karabasanlar değildir; düşlerin ve gülmeeellin çarpıtması içerisinde milyonların yaşadığı 

bir gerçeklik, bir örneğine daha rastlanılması olanaksız iktidar yoğunlaşmasından ve 

güçsüz bireylerden oluşma bir dünyadır."112 

Kafka'nın aniatılarını en kara aniatılar olduğu yönünde de görüşler eksik değildir. 

Bu görüşe göre salt uyumsuzluğu işleyen 'kara bir edebiyat yazarı'dır Kafka. 

Kafka'mn anlatılan yazmda en kara anlatılar, saltık bir wuutsuzluğa en çok 

pcrçinlcnmiş olan anlatılardır. Ve bu aniatılar ayıu zamanda umudu en trajik 

biçimde körlcten anlatılardır, umut malıkum edildiği için değil, tersine, wnut 

mahkwn edilmeye bir türlü crişcmediği için ... Örneğin, Dava'ıun Joscf K.'smın, 

adalet paradisinden sonra, iki kişinin ona tck sözcük söylemeden infazııu yapmak 

üzere götürdüklcri ıssız bir banliyöde ölmcsidir.113 

110 Elias CANEITİ, Öbür Dava I-Kafka'nın Felice'ye Mektupları Üzerine, (Çev. Kamuran Şipal), 
İstanbul: Cem Yaymcvi, 1994, s. 112. 

111 Franz KAFKA, "Venvandlung"- Erzmılungen, Frankfurt am Main: Fischer Taschcnbuch Verlag, 
1976 ss. 59, 60, 64, 65. 

112 FİSCHER, A.g.c., 1984, s. 157. 
113 Maurice BLANCHOT, "Kafka'mn Okuıunası," (Fr. Çev. Oktay Rıfat Kırkoğlu), Yazko Çeviri 

Kafka Özel Sayısı, istunbul: Cem Yayınevi, 1984, s. 109. 
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Ne var ki, çözün üretme yerine sorunların sergilendİğİ kara mizah, çoğu zaman 

yararlı da görünmektedir. Çünkü yazar, sorunu tanımayanlara uçurumları onunla 

gösterebilmektedir. Hesse'ye göre Kafka, her ne kadar sorunsaıcı bir yazar olarak 

görünse de, o yine de insan için vardır ve hiçbir zaman yalnızca umutsuz görünmemiştir. 

Böylesine köksüz ve sorunsalcı zekatarın yapıtlarını insanlıktan saklamanın daha iyi 

olacağım düşünen insanlar eksik olmayacaktır... Kafka' ıun yapıtı gerçekten yok 

edilmiş olsaydı, bu yapıtla eğitim gereksinimini karşılamak amacıyla ilgilenen bazı 

okuyucuların uçurumlan görme şansı ellerinden alınmış olacaktı. Fakat, gelecek her 

umutsuz durum karşısında gözlerini yumanlara bağlı değildir. Gizli uçurumların 

görünür ve bilinir duruma getirilmesi yazarın görevleri arasındadır. 114 

4. 4. Kafka'ııın Sanat Anlayışı 

Kafka'ya göre sanat, "saat gibi ileri giden bir aynadır" 115 ve çoktan mevcut olan, 

ama insan bilincine yeni yerleşen bir sorumluluğu vardır. Sanat, yapıtta sosyal gerçekliğin 

yansitılına çabası, sosyal gerçek ise her sanat yapıtında farklı boyutta işlenen özdür. 

Edebiyat yapıtları, yaşanan sosyal gerçeği kendilerine özgü bir yolla 

somutlaştırdıklarından yazınsal olarak farklılık göstermektediri er. Gerçekçi edebiyatta her 

bir ayrıntı bütün özelikleriyle işienirken modern edebiyatın bakış açısı ona zıtlık gösterir. 

Aralarında perspektiflik vardır. Kafka'run çizdiği durumlar ve insanların tipik özellikleri 

modern edebiyata görünürde ters düşmektedir. Bu düşünceyle sanatçının istemi dışında 

doğan sıkıntı ve bunalım, sanatçıyı zorlayacaktır. Bunalım ilk bakışta insanın dünyada 

bulunuş sürecini ortaya koyması için yozlaşma ve kaçışı, sorumsuzluğu getirse de, 

insanda, dolayısıyla sanatçıda mutlak bir etki oluşturacaktır. Doğan, bunalımı şöyle 

tanımlar: 

İnsanın, insanla birlikte toplumun gelişmesini, ileri atılmasını engelleyen, sıkan, 

çelikten çeınbcrler içinde bunailan düzen,... kaçınılmaz biçimde kendi zıttma 

dönüşecektir. Çünkü işlettiği baskı, yarattığı bunalımla birlikte kendine karşı, yani 

114 Hermann HESSE, "Kafka Üzerine", (Çev. Yüksel Filiz), Yazko Çeviri Kafka Özel Sayısı, İstanbul: 
Cem Yaymevi, 1984, s. 162. 

115 AYTAÇ, A.g.e., 1983, s. 284. 



bunalıma başkaldıran güçleri de yaratmaktadır. İşte bunalınun yaratıcılığı da 

buradan gelmektedir. 116 
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Farklı yansıtma tarzlarıyla tüm sanat eserleri, gerçeği açık ya da örtük biçimde 

işlerler. Çelik, sanatı bu iki zıt düzeyde şöyle özetler: 

Sanatın özünde çarpıtılmış gerçeği, gerçekliğiyle yansıtmak amaçtır. Gogol, 

Dostoyevski, Rusya' da yozlaşanı aramışlar; Go gol, memur kalabalığın küçük hesaplı 

sinik yaşamasını, Dostoyevski, çürümede beliren hüznü yazınışlardır. Go gol' da 

gülüçle acı, Dostoyevski'de hüzünle umut kaynaşmıştır. Faulkner, Amerika'daki 

toplumsal olayları Amerikalı 'mn gözünden verir; Amerikan insanının tarihsiz 

oluşumuyla hayattaki iğretiliğini duyurur roınanlarında. Kafka, ezilmişliği, teknik 

gelişmelerle insan hayatında değişeni, değişenin yarattığı tcdirginliği, karabasaııla 

gerçeğin içiçeliğinde çözünılemiştir .117 

Yapıtların özüne bakıldığında Kafka, Dostoyevski, Gogol ve Faulkner'den 

etkitenmiş görünmektedir. İnsanın korku, umut ve sevinçleriyle ortak özellikler taşıması, 

Kafka'da yurtsuz bir Yahudiyle Dostoyevski'de bir Rus'la, Faulkner'de bir Amerika'lıyla 

işlenir. Ulusallığın kazandırdığı özelliklerin edebiyat yapıtiarına işlenmesinin Kafka'daki 

yanı ve diğer yazarlada ortaklığı şöyledir: 

Ulusunun efsanelerle örüldüğü ağır geçmişi, sürekli bir haksızlığa uğradığı kamsı, 

Kafka' ıun romanlannda karabasan-gerçek, yargılanma-umut karşılıklarıyla çiz ilir. 

İnsanların sürekli yalıuzlığı, yersiz yurtsuzluğun soyutlanmasıyla açıklanabilir. 

Gerek Gogol ve Dostayevski, gerekse Faulkncr ve Kafka yapıtianna ulusal birikimi 

koymuşlardır. 118 

Kafka'ya göre ulusal birliktelik düzeyinde sanat, "sanatçı için acı çekmektir; yeni 

acılar için rahatlamasını sağlar. Sanatçı dev değildir; varlığının kapısı içinde oldukça 

parlak tüylü bir kuştur. ancak."119 Mütevaziliği ve yalın örneklemesiyle Kafka, belki de 

soyadının anlamında olduğu gibi, kendini bir kargayla kıyaslar; kişiliğini onda işler. 

116 ~ DOGAN, A.g.e. 1993, s. 33. 
117 Naci ÇELİK, Romanda Hesaplaşma-Defter I, Ankara: Bilgi Basıınevi, 1971, s. 16. 
118 • ÇELIK, A.g.e., 1971, s. 16. 
119 JANOUCH, A.g.e., 1966, s. 14. 



Çekilmez bir kuşunı. karganın biriyinı ben ... Kanatlannı zaten tutmaz olduğu için 

onlarıkesınek gerekmcdi. Bu yüzden benim için, yükseklik uzaklık diye bir şey 

yoktur. Oradan oraya zıplayıp duruyornın insanlar arasında. Bana derin bir kuşkuyla 

bakıyorlar. Doğrusu tehlikeli kuşun, hırsızın, karganın biriyinı ben. Ama bu ancak 

görünüş. Gerçekte, nesneleri duyma yelisi yok bende. Bu yüzden parlak kara tüylerim 

bile yok. Kül gibi kurşuniyinı. Taşlar arasındayitmeyi özleyen bir karga ... 120 
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Kafka'nın kendini anlatması, öyküterindeki aniatısını yansıtır gibidir. Kendine 

kuşkuyla bakılmasından renginin kurşuniliğine kadar, gelecek kaygıların yansıtılışı hep 

derin aniatıların özellikleri sayılır. Kafka'nın sanatın dışında olmadığı, ancak ince bir ruhla 

işlenirse sanatın sanat olabileceği şu şekilde anlatılır: 

Sanat, varolan ve bizim dışımızda varlığım sürdüren gerçek değildir ... Böyle bir sanat 

doğaya yalnızca bilinçsiz bir öykünınedir ... Maddenin doğasını yansıtır. Oysa, sanatın 

sonrasız bir sanat aşamasına yücelebilmesi içiıı, maddenin önce ruh tarafından 

gerekli işlemlerden geçirilmesi zorunludur. 121 

Sanatçı, çağının tanıklığını yapabilmek için, çağını, çağının insanını iyi tanımak, 

yaşanan gerçekliği, duygularını, yaşanan ve yansıtılan olaylan aşmak, yaşadığı dünyayı 

değiştirme gücünü içinde duymak, değişirnde sanatını kullanmak durumundadır. Sanatın 

her türünde değişim bu şekilde sağlanabilmekte ve bu yolla çağın tarihsel, toplumsal 

olayları, olayların ilişkileri ve çeşitliliği insana bu şekilde kazandınlmaktadır. Doğan'ın 

tanımıyla Kafka'nın sanatçılığı şu şekildedir: 

Yirminci yiiz)ıl yaşamının karıuaşıklığı, insani ve toplumsal ilişkilerin bir bakışta 

ayrılamayacak içiçeliği, yaşamlan çevrelerin çeşitliliği, büyük oranda ortak, ancak 

ayrıntılarda değişen bir bilinç yaratmaktır. Babasının dünyasınııı boğuculuğunu, 

gayri insaniliğini kavramış, yabancılaşmayı çağdaşı birçok yazardan daha canlı ve 

kesin çizgilerle verebiimiş olan Kafka'nın, çağında ve ülkesindeki işçi hareketlerinin 

özel yanlarını anlayamaması, bunların geleceğini görememesindeııdir. Fakat bu, ne 

onun büyük bir sanatçı olmasını önlemiş, ne de onu sapmalara sürüklemiştir. 122 

120 JANOUCH, A.g.c., 1966, s. 15. 
121 JANOUCH, A.g.e., 1994, s. 103. 
122 V DOGAN, A.g.e., 1993, s. 33. 
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Kafka'nın sanatında yatan, dikkatli adımlarla geleceğe yöneliş, çok sayıdaki 

geleceğe dikkat çekmek içindir. Canetti'ye göre Kafka'nın gerçek sanatı, geleceği işaret 

edercesine açıktır. 

Kafka, yalnızca tck gelecek tanımaz; gelecekler çok sayıdadır; bu çokluk Kafka'yı 

fclcc uğratır ve aldıklannın ağırlaşmasına neden olur. Ötekileri dışiayıp yalnızca 

birini göz önünde tutması, salt yazarken duraklaya duraklaya bunlardan birinin 

üstüne gittiğinde söz konusudur...Daha uzakta bulunanın örtüklüğü ise Kafka'nın 

gerçek sanatım oluşturur. Onu yazarkenmutlu kılan şey, büyük olasılıkla bu tck yöne 

gidiş ve düşünülebilecek öteki yönlerden kopuştur. 123 

Kafka'nın sanatının bir boyutunda, yaşamadığı çocukluğundan dolayı, çocuklara 

duyulan kıskançlık yansır. Çünkü onlar Kafka'ya göre çok önemli bir yerin işgalcisidirler. 

Canetti'nin ifadesiyle: "Çocuklar ona, kendisinin sığınmak istediği ufak olma konumunun 

işgalcileri gibi görünürler. Ama sonradan anlaşılır ki, çocuklar göze görünmemek isteyen 

küçükler değil, yetişkinlerin gürültüsüne ve acı verici davranışiarına hedef olan küçüklük 

konumudurlar. " 124 

Kafka'nın, sanatında yazın alanında kargaşaya yol açacak coşkun ifadelere ve 

evrenselliği oluşturma adına zaman ve mekana yer vermemesi, günümüz dünyasına 

bakışını, Canetti, şöyle açıklar: "Biraz cesur düşünüldüğü takdirde, dünyamızın içinde 

korku ve uruarsızlığın egemen olduğu bir dünyaya dönüşmüş olduğu ortaya çıkar. Kafka, 

hiçbir hoşgörüye yer vermeksizin konuşmakta, bu dünyanın görüntüsünü çizen ilk yazar 

olmuştur. "125 

Kafka'nın temel konularından biri de aşağılanmadır. Gerek öykülerinde gerekse 

ro!llanlarında eserin ana kurgusu bu temel üzerine yerleştirilmiştir. 

Değişim' de aşağılanma, onu yaşayan insamn bedeni üzerinde yoğuıılaşır; aşağılannıa 

konusu öykünün başından beri tüm soınulluğuyla gözler önündedir, ailenin geçimini 

123 • CANEITI, A.g.e., 1984, s. 205 
P4 · ~ CANETTI, A.g.e., 1984, s. 209 
12S • · CANEITI, A.g.e., 1984, s. 209. 



sağlayıp onu ayakta tutan oğulun yerini ansızın bir böcck almıştır. Bu değişimin 

sonucwıda aşağılanmayla kaçınılmaz şekilde yüzyüze gelir oğul, bütün aile de 

aşağılaıuuayı oğulun üzerinde uygulamakla, kendini )iikümlü hisseder ... Amerika 

romanında aşağılanma, Rossmann'ın Amerika'da dayısının yardımıyla jiiksclişini ve 

sonradan yine öyle ansızın düşüşü diğer pek çok aşağılaıuııayla örnek gösterebiliriz ... 

Aşağılanınış kişide wuutla bekleyiş her zaman canlılığını korur... Dava'da 

aşağılanıua yüce bir makamdan kaynaklanır. Değişim'deki aileden çok daha 

karmaşık nitelikler taşır bu makam. Bir kez sesini duyuran mahkeme sonradan 

kendini geriye çekerek aşağılama işlevini yerine getirir, hiçbir çabayla ele 

geçirilemeyecek bir giz perdesine bürünür. 126 
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Şato' da, şatoya girme arzusu ve çabasıyla kapı önünde bekletilerek aşağılanan 

insan, Açlık Şampiyonu'n~a kafes içinde yaşatılır. 

4. 4. 1. Kafka'nın Çin ve Hint Motiflerine Olan ilgisi 

Kafka, Uzakdoğu'nun gizemli motiflerine hayrandır. "Hintlilerin dinsel belgeleri 

cezbediyor beni, aynı zamanda itip uzaklaştırıyor. Tıpkı bir zehir gibi, hem çekici, hem 

itip uzaklaştırıcı yanlan var."127 Kafka'nın çokanlamlığı yanında, çok da okurunun olma 

çabası boşa çıkmamıştır. Canetti, bu boşa çıkmazlığı aşağıdaki şeklide gösterir: 

Kalka'nın bazı öyküleriyle Çin yazınma girdiği kesindir. 18.yüzyıldan başlayarak 

Avrupa yazınında Çin'e ait konular sık sık kullaıulnuştır. Batıımı özü açısından 

Çinli bir yazar olarak gösterebileceği tek önıek Kafka'dır. Çin kültür dünyasııun 

hiçbir öğesi eksik kalmaslll diye, Kafka'nın ritualizminin özel biçeminden de söz 

edilir ki, Walley'c göre bunun en iyi önıekleri Geri Çevirme, Çin Scddinin 

İnşaasında öykülcridir. 128 

Kurulabilen bir başka yakınlık da, Kafka'run doğal, sessız ortamlara olan 

özlemidir; başka yönlere hayranlık gizlenemez ölçüdedir. 

126 o CANEITI, A.g.c., 1994, ss. 97-99. 
1"7 ~ JANOUCH, A.g.e., 1994, s. 53. 
128 o CANEITI, Ag.c., 1984, s. 257. 



Kaika, zayıflık sorunu ve şişman insanlara karşı duyduğu, nerede ise bir kör inanç 

uğruna varan saygıyı önemser. Sessizlik ve tenlıalık, kapalı rüzgarlı hava, canlı 

cansız herşeyin insana açık olması-bütün bunlar bir Taoculuğu ve bir Çin peyzajını 

ve kanımca bir Taoiznıi çağrıştırır. Burası Kafka'mn 'aslında Çinliyim' dediği 

yerdir. 129 
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Çin sosyal yaşamı ve kültüründe küçük böceklere olan ilginin Kafka'yla ilişkisi de 

şöyle anlatılmıştır: 

Çin'de çok daha önceleri Tan Hanedanlığı döneminde cırcır böceklerinin küçük 

kafeslerde beslendiği, öterlerken kendilerini daha yakından izlemek için kafeslerin 

havaya kaldırıldığı, değerli yaratıklar gözüyle bakılarak koyınılarda taşındığı 

bilinir ... Kaika'nın salık verdiği gibi her seferinde. göz Itizasında tutulınuşladır. 

İnsanlar cırcır böceklerine hep kendilerine eşdeğer gözüyle bakınış, birbirleriyle 

kavgaya tutuştuklarında çömelip onları izlcmişlcrdir. Küçük hayvaniann rol oynadığı 

öyküler Çiıılilerde pek yaygındır: özellikle cırcır böcekleriııin, karıncaların, arıların 

bir insanı aralanna alıp onunla insan gibi düşüp kalklıklanıu anlatan öykülcre 

Çiniilerde sık rastlaıur. Ne var ki, Martin Buber'in bu tür birkaç söylenceılİn yer 

aldığı Çin Hortlal{ ve Aşk Öyküleri kitabını Kaika'nın gerçekten görüp görmediği 

pek belli değildir. Ancak, kesin olan bir şey varsa Kafka'mn öykülerinden bazısı Çin 

Edebiyatı kapsamına girecek türdendir. Batııun kendi bağrından çıkmış, öz 

bakımından Çiııli denecek tck yazar Kafka'dır. 130 

4. 5. Kafka'nm Sevgi, Kadınlara Bakış ve Evlilik Fikri 

Kafka, sevgiyi yaşamı yücelten, sorunlardan uzaklaştıran araç olarak görür. 

Sorunu ise insanın izlediği yolda arar. Sevgi onun yaşamadığı, hep içinde beslediği, 

herkese avuç avuç dağıttığı ikramdır. Sorun ise hep onun çevresindedir. "Sevgi 

yaşamımızı yücelten, ona bir genişlik ve zenginlik kazandıran, onu tüm derinlik ve 

yüksekliklere taşıyıp götüren şeydir. Sevgi bir taşıt aracı gibi her tür sorunsallıktan 

uzaktır. Sorunlu olan sürücümüz, taşıttaki müşteriler ve yoldur."131 

129 • CANETTl, A.g.c., 1984, s. 261. 
130 • 

CANETTI, A.g.c., 1994, ss. 113, 114. 
131 JANOUCH, A.g.c., 1994, s. 123. 
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Kafka'nın kadınlara bakışı, sevgıye bakışı kadar sempatik görünmemektedir. 

Elbette onun kadınlarla ilgisi olmuştur ama, bireysel özgürlüğünün kaçıp gideceği, 

yazınının tehlikeye gireceği gerekçesiyle onlara hep soğuk bakmıştır. 

Kadınlar tuzak gibidir, dört bir yandan insanı faka bastırmaya, onu salt-sınırlıdan 

içeriye çekip almaya bakarlar. Ne var ki, insaıun kendisi böyle bir tuzağa gönül 

rızasıyla yakalandı nu, tehlikeli olmaktan çıkarlar. Ama duruma alışıp tuzaktan 

yakayı sıyırmaya görsün, tüm kadınsal kapanlar yeniden açar ağızlarını.132 

Kafka, evliliği idam sehpasına benzetir. Evliliğe ilişkin tasanınının en acı verici 

yanı, ufalarak gözden ·kaybolma gibi bir çıkış yolunun bulunmayışıdır. Canetti bu durumu 

şu şekilde açıklamaktadır: 

Eviiliktc insan hazır bulınımak zorundadır. Büyük güç karşısında duyulan korku, 

Kalka için odak noktası niteliğinde bir özelliktir... savunma aracı ise bir değişim 

geçirip ufalnıaktır ... Kafka'ıuıı yazma uğruna vazgeçtiği mutluluk, kendisi için 

mutluluk olmayan şey, Fetice için insanın erişcbilcccği en büyük mutluluktur. Kalka, 

örnek aldığı kişileri izlcyecektir ... Grillparzer, Dostoyevski, Kleist ve Flaubcrt'ten 

sadeec Dostoyevski cvliydi. 133 

Yalnızlığını 'korunmamışlık' olarak niteleyen Kafka, 1 7 Ekim 1921 tarihli 

günlüğünde evlilik hakkında şunlan yazar: 

Yalnız özel olanlarına değil evli çiftierin tünıüııc iınreniyorum. Öyle ki, belli bir çifte 

imrcndiğimde bile, evlilik yaşantısının getimıiş olduğu mutluluk ve sııursız 

değişkenlik neden olmuştur buna. Her eviiliktc rastlamlan bu mutluluk, en güzel bir 

ortanı içinde de olsa beni mutsuzluğa sürükleyebilecektir. 134 

Kafka, evlenme ya da evlenınerne gerekçelerini 21 Temmuz 1913 tarihli 

günlüğünde şöyle sıralar: 

13" ~ JANOUCH, A.g.e., 1994, s. 123. 
133 • CANETTI, A.g.e., 1984, ss. 208,220. 
134 Kafka'nın Günccsi?, A.g.e., 1995, s. 96. 



I. Bir başıma yaşamayı becereıniyorunı, bu bir başıma yaşayamaın demek değil, 

aksine, samnın biriyle bir arada yaşamayı sürdürebilirinı, ama kendi öz yaşanuının 

fırtınalarını, kişiliğimin benden istediklerini, zamanın ve yaşianmanın saldırısını, 

yazma isteğinin karnıaşık zorlamasını, uykusuzluğı.ı, çıldırmaıun sınırına dayanmayı, 

bütün bunları bir başıma göğüsleyecek yaratılışta değilim. Bazı olduları da belki de 

ben ekliyorum. F. İle olan bağım, varoluşwııa daha çok direnç kazandıracak. 

2. Herşey beni daha başlangıçta düşüncelere sürüklüyor. Fıkra yapraklarındaki bir 

fıkra bile, FJaubert ve Grillpar.leri düşünmeınİ anne ve babamın gece için 

yataklarının üzerine serdikleri geceliklerine bir bakış yöneltınem, Max'ın evliliği. 

Dün kızkardeşim : "Bütün evliler (tanıdıklarınuz arasında) mutlu, hiç anlaşılır gibi 

değil", dedi. Bu sözler beni düşündürdü, gene korktum. 

3. Çok yalnız kalınanı gerek. Ne yazabildiınse, yalıuzlığımın başarısıdır. 

4. Edebiyatla ilgili olmayan her şeyden nefret ediyorum, başkalarıyla konuşmak 

(edebiyat üzerine de olsa) camını sıkıyor, ziyarete gitmek canınil sıkıyor, 

hısıınlarınun acı ve sevinçleri beni ruhuınun derinliklerine kadar bunaltıyor. 

Konuşmalar, düşündüğüm her şeyin önemini, ciddiyetini, doğruluğunu silip 

götürüyor. 

5. Bağlanmak, öte yandan alıp gitmek. O zamanlıiçbir zaman yalıuz kalamaıu. 

G. Kızkardeşimin yanında, özellikle eskiden kiıuseııin yanında olmadığım 

kişilikte}im. Korkusuz, apaçık, güçlü, şaşırtıcı, yalmz yazı yazarken olabildiğim 

yakalayıcılıkta. Kanının yardınuyla herkesin yaıunda böyle olabilseıni O zaınaıı da 

yazarlık aynı oranda yoksullaşmaz nu? İşte bu olmaz, bu olmaz ! 

7.Yalnız yaşarsam, belki günün birinde işinıi bırakabiliriın. Evleııirsem buna hiç 

olanak yok. 135 
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Katka'nın yazınında işlediği yabancılaşma, babasıyla çatışması, dini durumundaki 

çelişki, aşk yaşamındaki trajik durumu, yaşamının uçurumlan gibi kuşkular serüveni, onu 

önce hastalığına sonra da ölümüne kadar izieyecek bir dizi oluşturmaktadır. Aşk ve evlilik 

söz konusu olunca felsefenin ne denli değişebileceğine Garaudy şu açıklamayı getirir: 

"Gerçek bir varoluş araştırmasında aşk ve evlilik, başaniması önemli bir deney. Aşk ve 

evlilik, gerçek varoluş ile ilintili olabilir. Bu da Kafka'yı varoluşçuluk yönünden 

yorumlamayı önler: Özgürlük bağlanıştadır, yoksa kopuşta değil."136 

135 Günlüklcr·?, (Çev. Kanıuran Şipal), İstanbul: Cem Yayıııevi, 1995, ss. 354, 355. 
136 GARAUDY, A.g.e., 1991, s. 131. 
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Kafka ve sevgilisi Milena'nın yetiştirilmeleri baba sevgisi yoksuniuğu yanıyla az 

çok birbirine benzer. Milena'nın, Dönüşüm öyküsünü okuyunca Gregor Sarnsa'yı 

bütünüyle kendisine benzetmesinin nedeni ortaç çocukluk geçmişleri olabilir. Bu açıdan 

öykü şu şekilde değerlendirilmektedir: 

Öyküdeki o kararsız, anlaşılmamış, kocaınan gübre böceğini andıran Saınsa, 

Milcna'nın kendisiymiş sözde! Aileninherkesten sakladığı, yakınlarının baş belası, 

utanç verici bir böceğin hastalığını en ince ayrıntılarına dek anlatnııştı; sırtındaki 

yarayı başlayarak, onu nasıl isteyerek ölüme ittiklerini... anlatmıştı.137 

Çekingen, yumuşak huylu biri olarak Milena, yazınını bırakmamasıyla bir 

anlamda Kafka'nın hastalığının tadını çıkardığını ifade eder. 

İlerisini gören olgun bir adamdı, yaşayaınazdı; karşı koyaınazdı, çünkü güçsüzdü; 

ama iyi insanların güçsüzlüğüydü bu; yalana, anlaşmazlığa, korkuyla başa 

çıkamayacaklarım önceden bilenlerin güçsüzlüğü... bu güçsüzlük utandırırdı 

yeneni ... Dünya görüşü çok dcrindi, bam başkaydı. Kendisi de öyle her gün 

rastlamlanlardan değildi, çok derin bir iç dünyası vardı. Simgelere dayanarak 

yazdıklarında bile açıklık, seçiklik görünürdü; yalın bir dili vardı ... O, başkaları gibi 

yamlgıların ardına sığınarak olayları hoş gösterıue yoluna sapmazdı.138 

Kafka'nın sevgiliye olan sevgisi sözlerle sınırlıdır: 'Seni Seviyorum!' Gerekçesi 

belirtilen bu davranışta, sevgiliye özlem, ama ona yaklaşamama, sevgisinin gerçek 

olmadığını göstermemektedir. Onda sevgi dahi gürültülü patırtılı bir gönül olayıdır ve onu 

asla istemez. "Sen bir bıçaksın, ben de durmadan içimi deşiyorum o bıçakla."139 

Kafka, nişanlılanyla olduğu gibi, sevgilileriyle de gelecekte bir arada, belki de aynı 

şehirde olamayacaklannı düşünür. Evlilik hakkındaki görüşü kesindir. "Yalnızlığı 

yalnızlıkla birleştirmekten bir yuva kurulamaz... Birinin yalnızlığı ötekine de yansır 

137 BUBER-NEUMANN, A.g.e., 1967, s. 46. 
138 BUBER- NEUMANN,A.g.e., 1967, ss. 52, 53. 
139 Sevgili Milen'a Mektuplar?, (Çev. Adalet Cimgöz), İstanbul: Say Yayınları, 1995, s. 214. 
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karanlık gecelerde bile ... Evlenmek İstemek demek, önceden bir şeyi kesin olarak bilmek 

demektir. " 140 

4. 6. Kafka'da İnanç 

Kafka, yapıtlarında inancın temellerini sarsan ifadeler kullansa da, inancı kendi 

inandığında arar; umutsuzluğuysa toplumsallığın başanlamayacağı yönündedir. 

Umutsuzlukların arasında bir ışıltının görünmesi onun nihilizmine eleştiri getirir. Zaten 

Kafka'nın yapıtlarının çekirdeğini de kişiliğindeki çekingen davranış oluşturur. Onda 

inancın kaynağı ve amacını Garaudy; "İnanç umuttur; insanın yaşamındaki yabancılaşmayı 

aşmak zorunda olduğuna, aşabileceğine kesin güvenidir. Hatta bu aşmanın kendisini 

nereye götürdüğünü açıkça bilmese bile ... İnanmak, kendindeki yıkılınazı kurtarmaktır, 

kurtulmaktır; daha doğrusu yıkılmaz olmaktır; en doğrusu olmaktır. 141 şeklinde açıklar. 

İnsanın, dünyanın doğal acılarından kendini uzak tutabilmesi, yine insanın kendi 

doğasına bağlıdır. İnsanın kaçınabiieceği acılardan uzak kalışı Kafka'ya göre insanın 

kendi içinde mümkündür. ''Benim hücrem benim hisarımdır."142 İnsanın, bu hücre ya da 

hisarı içerisinde inanç yo_ksunu olamayacağını Kafka, kendisi söyler. "İnanç yoksunu 

olduğumuz söylenemez. Sadece yaşıyor olmamız bile, tüketilemeyecek bir inanç 

değeridir ... Yaşamamak elde değil ki. İşte inancın insanı çıldırtacak kadar büyük gücü, bu 

elde değil ki."143 

4. 7. Kafka'mıı Yazışmaları 

Mektubun yalnızca birine yazılmış görünürlüğü dışında, başka şahıs ya da 

şahıslara da yönelik olduğu sölenebilir. Mektuplar, türlerine göre ortak özellikler 

göstermeseler de, sanatçılarda göründüğü haliyle amaç, ikinci kişiden daha fazlasına 

ulaşmaktır. Kafka da ilgi duyduğu insanlara, ailesine, kardeşlerine mektuplar, kartlar 

140 Sevgili Milan'a Mektuplar?, A.g.e.,1995, s. 248. 
141 GARAUDY, A.g.c., 1991, s. 152. 
142 Aforizmalar?, A.g.c., 1995, s. 57. 
143 Aforizmalar?, A.g.c., 1995, s. 40. 



52 

yazar. Nişanlı ve sevgililerini kart ve mektuplanyla etkiler, onları kendine bağlar, hatta 

onlarda kendi kişiliğini oluşturur. Yetişmesinin etkisiyle karar verınede ağır davrandığı 

için, taşıdığı binlerce kuşku yüzünden hedefine zor ulaşacağını bilir ve yazışmayı uygun 

bulur. Buna bireysel yaklaşamamadan çıkış da denilebilir. Yazar, yazıştığı insanlara 

durumundan ve yazınından anlatır. Doğru ne ise mektubun üzerindedir. Düzenli 

yazışmaların kendisine sağlayacağı güç adına sürdürür bu çaba yı. Kısacası, yazışmalar salt 

bir içtenlikten uzaktır. ll Aralık 1913 tarihinde Fetice Bauer'e okuyup incelemesi için 

gönderdiği ilk kitabı Gözlem'le birlikte bir de mektup gönderir. "Zavallı kitabıma nazik 

davran olmaz mı! Tanıştığımız o akşam beni düzenlerken gördüğün birkaç sayfalık şeydir 

bu çünkü... Kitabı olabildiğince az kişiye göster tümüyle, yoksa beni so ğu turlar 

benden."144 

13 Aralık 1913 tarihli mektubunda, ilk okuru sevgilisidir. "Ne çok kusuru içerse 

de kitabını ın senin sevgili ellerinde bulunduğunu bilmek beni. öyle mutlu kılıyor ki!" 145 1 

Kasım 19 1 2 tarihli mektubunda F eli ce B au er' e durumunu tam olarak anlatır. 

Yaşam biçimİnı sadece yazıp çizmelerime göre düzeıılenıniştir ... Zaman kısa, eldeki 

güçler kınk dökük, büro bir kabus; ev, gürültü patırtıdan gcçilıuiyor , güzel güzel, 

doğru dürüst yaşamak olanaksız, bu durunıda birtakını hünerlerle işin içinden 

çıkıuak gerekiyor. .. Tanıdığııuz en cılız insanım ben, bu da önemsiz değil, şimdiye 

kadar o sanatoryum, bu sanatoryum, hayli dolaşıp durdunı. 146 

17 Temmuz 1912'de dostu Max Brod'a sağlığı hakkında şunları yazar: "Kafamda 

aptalca bir düşünce var şişmanlamak ve buradan yola çıkıp hastalığıını kökten iyileştirmek 

istiyorum; oysa bunlardan ikincisi, hatta sadece birincisi bile gerçekleşecek gibi değil."147 

1916 Eylül'ünde doktora görünen Kafka, Felice'ye de durumunu bildirir. 

· "Kendisine başvurduğum hekim... bana hayli sempatik göründü. Sakin, biraz ko mik, ama 

yaşı, şişınanlığı (benim gibi öyle sıska, uzun boylu birine nasıl güven duyabildiğine bir 

144 • CANETTI, A.g.c., 1994, s. 21. 
145 • CANETTI, A.g.e., 1994, s. 21. 
146 • CANETTI, A.g.e., 1994, s. 30. 
147 • CANETTI, A.g.e., 1994, s. 32. 
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türlü akıl erdiremeyeceğim), evet işte şişmanlığıyla ... insana güven veren biri!"ı48 Kafka, 

mektup ve kartlarını sevgilisi Milana günü gününe hatta günün birkaç vaktinde yazar ve 

ulaştırır. 

29. 06. 1920, Viyana, Salı günkü kartında: ''Bu kartım saat oniki ye kadar 

geçmeyecek eline, çünkü saat on, demek yarın buluşacağız ... "ı 49 Pazar günlü bir 

mektubunda ise şunları yazar: 

"Milcna, Mil c na, Milena... Adından başka şey yazamıyorum. Y azmalıyım ama! 

Bugün şaşkınım, yorgunum ve sessinizim Milcna ... " Pazar, birkaç saat sonra: ''Sana 

şu ekiediğim mektubu şimdi biri getirdi. (Hemen yırt kuzum. Max Brod'un 

mektubunu da yırt.) Adam karşılık bekliyor ... " Pazar gecesi: "Herşey apaçık ortada 

işle ... Bende gizli kapaksız anlattım, gene da varamadım sonuca ... " Pazartesi sabahı: 

"Grillparzer'in 'Zavallı Çalgıcısı'nı ekliyorum mektuba. Değer verdiğimden değil 

eskiden bir ara sevmiştim bu öyküyü ... " Pazartesi: "Saat gecenin biri, bu saaUe 

uyuıuam gerekir, ama sana akşamüstü yazanıadıın. Max gelmişti de ondan. Çok 

sevindim onun gelişine ... " Salı sabahı: "Beklenmedik bir haber aldım: uzun 

zamandır görmcdiğim Madrid'deki amcaın yanıı Paris'ten buraya geliyonnuş ... "Salı 

akşamı: "Bak şu işe! Kızın sana yazdığı mektubu, ben gönderiyorum sana; üstelik ne 

yazdığım da bilmiyoruın. Anlatayım ... " Salı akşamı daha geç; "Mektubu postaya 

verdikten sonra aklını başıma geldi: Nasıl isteyebildiın senden böyle bir şeyi? ... " 

Çarşamba akşamı: "Yeni evimi kutlamak için bu birkaç satırı yazıveriyorunı ... " 

Perşembe sabahı: "Sokak çok gürültülü, ... F.150 

Kafka, anlık durumlarından haber verıyor, karşısındakinden cevaplar alıyor, 

kendisi yazdıkça karşısındakini yazmaya zorluyor, her kart ve mektubunda isminin yerine 

sadece bir şifre (F.) not ediyor. 

Kafka, mektuplarında gereksinimini duygu ve hisleri aracılığıyla algılar. Bunun 

içindir ki, nişanlı ve sevgililerini ailesinden hep uzak tutmuştur. Yazarın çağıyla 

hesaplaşmasını yapıtiarına doku edebilmek için, önemli çıkış noktalarını yakalayabilme 

148 • CANETII, A.g.e., 1994, s. 33. 
149 Sevgili Milana Mektuplar?, A.g.c., 1995, s. 72. 
150 ScYgili Milana Mektuplar?, A.g.e., 1995, s. 73, 75-77, 82, 84, 86-89. 
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amacıyla birileriyle yazışması, güneeler yazması; okur için belge edinimi, yazar için ise 

ilham yakalama çabasıyla yararlı görünmektedir. Yazışmanın en güzel örneklerinden birini 

Canetti'nin ifadesiyle Kafka verir. "Amacı, çağıyla gerçekten hesaplaşmak olan bir 

insanın günümüzde nasıl roman yazabildiğini, ya da çağın aşındırmalarıyla un ufak 

olmamak için nasıl günce tuttuğunu göstermek, belki de salt kişiselin sınırlarını aşan bir 

çabadır."151 

Kafka, ailesiyle mutlu bir yaşam olanağı bulamamışsa da, uzaklardan gelen 

mektuplarında sıcakkanlı, esprili, yardımsever, eşsiz bir arkadaş, oğul, ağabey kişiliğini 

yansıtır. Cesareti ve ürkekliğiyle kendine yakın bulduğu küçük kızkardeşi Ottla'ya 

yaklaşık 25 yıl mektup ve kart yazan Kafka, ondan da karşılık beklemiş ve almıştır. 

Söylemek istediğini dilinin ucunda tutma (açıktan söylememe) yolunu izleyen yazar, sözü 

hep söylemek istediğine getirir ve bırakır. Korkuları yüzünden bir türlü kuramadığı sade, 

yaşam dolu bir yuvadan neler beklediğini, ailede bireylerarası ilişki ve dayanışmanın nasıl 

olabileceğini, hastalığına karşın insanın başkaları için yapabilecek hala bir şeyleri 

bulunduğunun örnekleri, yazarın kart, mektup ve güncelerinde görülebilir. 

30.06.1912 tarihli kartında: Çok sevgili anne, baba ve kardeşlerim; sağ salim 

Weiınar'a geldik, bir parka bakan sessiz ve güzel bir oteldc kalıyoruz ... gülüp 

eğleııiyor, gezip tozuyoruz. Sizlerden bir de haber alabilsem. Franz 

02.09.1917 tarihli kartında: Camın Ottla, taşındım anlayacağın. Palais'tcki 

pencereleri son bir kez kapadını, kapıyı kilitledinı, sanki ölecekmişinı gibi bir duygu 

var içimde ... Franz. 

14/15.08.1920 tarihli kartpostalda: Canım Ottla, burada çok iyiyim, öksürüğüm yok, 

yarın sabah eve geliyorum; ben söylüyornın biri de benim için yazıyor bu kartı. 

Franz. 

Nisan sonu, 1924 tarihli kartta: Çok sevgili anneciğim, çok sevgili babacığım!.. 

Tedavi şimdilik -başka bir girişimde buluııulmasıııı önlüyor ateş- çok yararlı 

koınpreslerden ve inhalasyoıılardan oluşuyor. Arsen eıljeksiyonlarımn yapılmasını 

istenıiyoruın ... 

151 o CANETTI, A.g.e., 1984, s. ll. 



26.05.1924 tarihli kartta: Çok sevgili anne ve babacığııu! Yalnız bir düzcltnıe: Su 

özlcnıinı ( ... )ve meyve özlcnıinı, bira özlemimden az değil. Ne var ki, şimdilik yavaş 

sürüyor iyileşmenı. Candan selamlar. 152 

4. 8. Kafka'nın Kahramanları 
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Kafka'nın kahramanları ayrıntıların titiz gözlemcisidirler. Kararlılıkları nedeniyle 

yönlendirilıneyi kabul etmezler; dıştan bir olayla çevrelerinden kopuvermişlerdir. Onların 

trajedisi, yönlendirmedeki baskı ve ilişkilerdeki çetrefillik yüzünden bilgilerini 

kullanamayışlarıdır. Aytaç, Kafka'nın kahramanlarını şöyle tanıtır: 

Kafka'ıun kahramanlan buralı değildi~ler ... Bu çevrenin kişileri gibi doğrudan 

doğruya düşünmeden reaksiyon verme yeteneğinden yoksundurlar, sistemin 

uygulayıcılan olmazlar, bilakis attıkları her adıım her ihtimali hesaba katarak 

atarlar, böylece sistemin bütününü şüpheli bale sokar, onun anlanuıu araştınrlar. Bu 

davraıuş ise aıılama değil, süreye önem veren sistemin rahat işlemesini teldikeye 

sokar... Şüpheli hale sokulan sistem de, şüphe edeni, herkese uymayanı, yani 

kahramaıu saf dışı eder ve onu yok etmek ister.153 

Kafka, kişilerin dış görünüşlerinden ve ayrıntılarından detaylıca bahsetmez. 

Onların durumları, doğal oluşlarıyla çizilmiştir. Yaşamlarını yalnızlık içinde geçiren 

kahramanlar, ölümü hiçe sayar, kendilerini yazgıtarına boyun eğmeye zorlarlar. Ancak, 

onların umut ettikleri ve bekledikleri şey gerçekleşmez. Amerika romanındaki Karl 

Ressman'ın buralı olmayışı ve Dava'daki Josef K, ile Şato'daki korucu K'nın, 

Kafka'nın kendi adının baş harfleriyle işlenmesi, kahramanların ortak yanlarından biridir. 

Harf hem bir anahtar, hem bir simge, hem de hiç sayılmanın bir göstergesi olarak 

görünmektedir. 

Kafka'nın ana kişileri bir trajedi ve alay kişileridir. Bu kişiler trajedilerinde insan 

varlığından herhangi bir hayvana dönüşmekte; alaylarında ise, yanlış idare ve 

uygulamalarıyla yaşamın tüm güçlerine karşı koymakta, direnmekte, onları alaya 

152 Ottlaya w Ailesine Mektuplar?, Ag.e., 1997, ss. 16, 38, 93, 151, 154. 
153 AYTAÇ, Ag.e., 1983, ss. 282,283. 
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almaktadırlar. Yapıtlarda Kafka'nın bu hüzün ve alay halkalarını ustalıkla işlediği 

göıiilmektedir. Kafka'nın kahramanları, romanlar ve Dönüşüm öyküsü başlıkları altında 

ayrıca işlenecektir. 

4. 9. Yazar Sorumluluğu ve Kafka 

Mevcut gerçeklerin uygulanmasının politikacıların işi olduğu bilinir. Ancak, 

yazarların işlerinde yüklendikleri sorumluluk, politikacı sorumluluğundan geri kalmaz. 

Çağlarının tanığı ve propagandacılan olarak yazann sırtındaki bu ağır sorumluluğu 

Memet Fuat şöyle tanımlar: 

Camus, Sartre, Kafka gibi yazarların yüklendikleri görev, hazır gerçekleri yaymak 

değil. Çünkü bu görev politikacıların, politikacı olmaktan çok propagandacıların işi. 

Yazarlar, yaşadıklan çağa etkisini duyuran düşüncelerin, politikacıların sağlamasını 

yapıyorlar sanki. Bir aıılamda çok daha politikacı, ama yalnızca kendi ulaştıkları 

sonuçların propagandacısı bu tür yaiarlar. 154 

Yapıdarının çoğu yakılmış olsa da Kafka, sanatta ustalaşmayı, incelikiere 

yönelmeyi, halka sırtını dönme yerine ona yaklaşınanın erdemini, yakalamış, düşünceyi 

öne almayı başarmış, yazann neler yapabil eceğinin örneklerini vermiş biridir. Yazarın 

çağa, çağiara yönelik işlevini Canetti .şöyle tanıtır: 

Yazar sözlere özel önem veren, oııların arasına karışmayı belki de insanlarınarasma 

karışmaya yeğleyen, kendisini ikisine de teslim eden, ama sözlere daha çok güvenen, 

oııları kimi zaman yerinden eden, ama sonradan daha büyük bir güveııle eski 

yerlerine koyan kişidir. Yazar sözleri sorguya çeker, onları okşar ... Çoğu kez zayıf, 

ama kimi zamaıı da yazarı paramparça edebilecek kadar güçlü bir şey gizlidir, 

sözlerle dile getirilcbilen her şeyin sorunıluluğunu üstlenme ve sözün başarısızlığa 

uğradığı yerde kendini cezalandırıua iradesi.155 

154 Menıct FUAT, Çağını Görebilmek, İstanbul: Adam Yayınları, 1982, s. 186. 
155 CANEITİ, A.g.e., 1984, s. 284. 
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Yazarın, yaşadıkça kendini dünyaya yakın hissetın esi, onun ıç dünyasında 

tedirginlikler doğruasma da yol açabilmektedir. Yazar, bu kaosu onaylamasa da, iç 

dünyasını zenginleştirdİğİ malzemeyi onda bulur; bu zenginlikle dünyayı okuruayı 

öğrenir. İşte bu okuyuşta gizli özü tanımlayanlardan biri Canetti'dir. 

Söylenenlerin her birindeki kendine özgü içeriğin yanı sıra, asıl özlerini oluşturan, 

söylcncclcr, içerisinde uygulama alanı bulan değişimdir. İnsanoğlu kendi kendini bu 

değişim aracılığı ilc yarattı. Değişim sayesindedir ki, dünyayı kendinin kılabiidi ve 

onun üzerinde söz salıibi olabildi; insanoğlunun gücünü değişime borçlu olduğunu 

kavrayabiliyoruz; ama insan değişime daha olumlu bir yanım, acıına duyguswıu da 

borçludur.156 

Yazarlık uğraşının, gelecekten duyulan kaygıları topluma tüm açıklığıyla taşıma 

sorumluluğunu Canetti'nin örneğinde görülebilmektedir. "23 Ağustos 1939 tarihinde 

yazılmış bir yazar notunda, 'Her şey bitti artık. Gerçekten bir yazar olsaydım, savaşı 

önleyebilmem gerekirdi' yazmaktaydı."ı57 

Kafka, görevinin çetinliği ve sorumluluğu gerekçesiyle yazarın görevinden el 

çekmesini korkaklık ve toplum adına işlenmiş suç sayar. Bu görevin ciddiyet ve 

sorumluluğunu kendisi tanıtır ok-uruna. 

Suç, insamn kendi misyonundan el çekınesidir. Yanlış anlama, sabırsızlık ve 

savsaklaınadır. Bir ozamn görevi, soyutlamıuş ölünılüyü sonsuz yaşam içine 

yerleştinuek, rastlantısallığı yasallık içine çekip almaktır. Peygamberlere özgü bir 

misyonu vardır ozanın. 158 

Amaçları aynı olsa da, şairlerin ve yazariann yazındaki işlevleri farklılık gösterir. 

Bu farklılık, Aytaç'ın ifedesiyle; "Şairler, insana başka gözler kazandınnak, böylece 

gerçekliği değiştirmek isterler. Bu nedenle onlar devleti tehlikeye sokan unsurlardır ... 

156 • CANETTI, A.g.e., 1984, s. 292., 
157 . · CANETTI, A.g.c., 1984, s. 283. 
158 JANOUCH, A.g.c., 1994, s. 116. 



58 

Kafka'nın eserlerine yansıyan haliyle gerçeklik de abartmalı ve acımasızdır." 159 

şeklindedir. 

5. Kafka Yapıtlarında Ortak Noktalar 

Kafka'nın bütün yapıtlarının, bir trajedi formu ve gerçekliği yansıtmada alaycı bir 

aniatı içerdiği görülür. Yargı ve Dönüşüm'de çelimsizlik ve düşkünlük; Şato'da 

hassasiyet ve tehditkarlık, Ben iletişim sorunu içerisinde işlenmekte ve irdelenmektedir. 

Böyle olunca, Dönüşüm ve Şato arasındaki benzerlikteki gibi, öykü ve roman arasında 

iletişim boyutunda bir benzerlik görünmektedir. 'Wie in der Verwandlung gibt es also 

kein anderes VersUindigungsmittel zwischen dem Ausgeschlossenen und den Mitgliedern 

des trauten Kreises als schweigende Gewalt."160 

Eserlerde kahramanlar değişse de, trajedileri ortaklık gösterir. "Die 

BettHigerigkeit seiner Machtgestalten hangt mit dem Auferstehungsthema zusammen, 

das in Urteil, Verwandlung und Prozess die Tragik seiner Helden bildet."161 

Yargı ve Dönüşüm'de cezalandırmanın hatasız tamamlanışı, kahramanın yok 

edilişidir. Kahramanların benzerliği, hürriyetlerini dahi feda edebilecek yazgıtarında 

gizlidir. Kafka'nın yapıtlarında işlenen en belirgin özellik Güç'tür. Kaynağı zaman zaman 

değişse de, tıpkı Kafka'nın babası gibi, o, kahramanın hep baş ucundadır. "In der 

Verwandlung war es mit der Aussöhnung durch das sterben, in der gestrichenen Stelle 

des 'Haus'- Kapitels des Prozess mit der Hingabe an die Macht verbunden .. " 162 

Yapıtlarda etkin rol oynayan Ben ve Güç'ün ortaya çıkışının duruma göre yer 

değiştirdiği görülür. "Das 'Fortgezogenwerden' des Ichs im Schlaf und Traum ist im 

Prozess und in der Verwandlung der Einbruch des Tragischen."163 Ben, birincisinde 

159 AYTAÇ, A.g.e., 1983, s. 283. 
160 Wallcr H. SOKEL, Franz Kafka-Tragik und Ironie, Frankfurt am Main: Fischcr Taschcnbuch 

Verlag, 1976, s. 445. 
161 SOKEL, A.g.c., 1976, s. 440. 
162 SOKEL, A.g.c., 1976, s. 449. 
163 SOKEL, A.g.c., 1976, s. 394. 
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uykudan uyandırılıp tutuklanmış, diğerinde böceğe dönüşmüştür. Kafka'nın yapıtları 

tikeli tümele, bireyi bütüne açan bir özellik gösterir. Garandy, bu özelliği üç romanda 

şöyle gösterir: 

Şato' da, Y erölçücüııün içinde bulunduğu ikilemde iki şık çarpışıp durur: Köydeki 

öbür insanlara bcnzeınek: Orada çalışmak, evlenmek ve yabancılaşmanın uyuşuklul;,>u 

içinde yok olup gitmek mi, yoksa şatoya sorduğu soruya, 'Gerçek statüsü nedir?'c 

yanıt istemeye devam etmek mi? Boş bir gökyüzü ve ölü bir dünya arasında, varlığını 

ve ölçücülüğünü bir türlü kabul ettirenıeden ölünceye kadar bir o yana bir bu yana 

yalpalayıp duracaktır. Amerika yapıtındaki göçebe simgesi, ayııı temayı daha da 

derinlcştiriyor: 'insan başarısızlıklannın toplamı', denilen ve hep tamaınlaıunanuş 

bir 'toplam' olan şeyin peşinden 'yeni dünyaya' yerleşmek teması. .. Dava'da insanın 

köksüz güçsüzlüğüııün bir alegorisi, girişimlerinin ve çabalarının etkinliğinin 

yadsııunası olarak yorumlananıaz. 164 

Kafka'nın özellikle öykülerinde işlediği hayvan teması, hayvanın yaşamı ve 

kişiliğinde insan sorunlarını ortaya koymaktadır. Bu temayı besleyen üç dış tema ise: 

Garaudy'ye göre; "hayvan teması, arayış ve bitmemişlik teması... Hayvan teması öncelikle 

uyanış temasına bağlıdır. İnsan, hayvandan nasıl ayrılır, seçilir."ı65 Arayış ve bitmemişlik, 

üç büyük romanın ortak temasını oluştururken, Amerika romanı Kafka yazınının 

aydınlık yanını, Dava, yazann karanlık çizgilerini, Şato ise bu iki romanın bileşimi gibi 

görünür. Brod, bu bileşimi şöyle gösterir: 

Amerika romaıu, suçsıız bozulnıall1lş insaıu Karl Rossmann'ıyla bir tez, Dava, 

elinden çıkıp giden suçsuzluğunu miskinlik içinde savuıuuaya çalışan Josef K. 'sıyla 

antilez, Şato ise, adeta bir sentezdir... Şato'daki K., ne Karl Rossman gibi su 

katılınanıış bir budaladır, ne de Dava'daki JosefK. gibi bir yiğitlik içinde sürüklenip 

gider. Tersine, aktif bir yaratılışı olup pek zengin bir yaşam deneyimiyle 

donatılımştır, savaşçı bir kişidir ... 166 

164 GARAUDY, A.g.c., 1991, ss. 143, 150. 
165 GARAUDY, A.g.e., 1991, s. 162. 
166 BROD, A.g.e., 1994, s. 42. 
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Konu benzerlikleriyle bir bütünün parçalan görünümündeki üç büyük romana, bir 

başka yorum da şöyle getirilmektedir: 

Bu, Kafka'nın bıraktığı yalmzlık üçlüsüdür. insamn kalabalık içindeki tckbaşmalığı, 

yalnızlığm verdiği şaşkınlık, her üç yapıtın temel öğesidir. Dava'da sanığın durumu, 

Şato'da davet edilmemiş yabancının durumu, Amerika'da deneyimden yoksun bir 

çocuğun, yaşam şartlannın aşın zor olduğu bir ülkedeki şaşkınlığı, Ka.lka'nın berrak 

ve simgelere dayalı sanat anlayışılll belirleyen üç temel veridir.167 

Yapıdarını genellikle geceleri kaleme alan Kafka, çok kısa süreli uykulada 

yetinmek zorunda kalır. O, gecelerle barışık biri değildir. Uyumasıyla birlikte düşler 

görür, onların boğuculuğunda uyanır. Ceviz kabuğunda uyumuş biri olarak, hiç 

dinlenebilıniş değildir. Gece, onun için hep bir ön sezi, gelecek olayların göz kırptığı 

andır. Yaşanacak olan neyse, gecenin zifıri karanlığında yaşanır. Ölüm, bu nedenle öykü 

ve romanlarında yatakta gelmez. Ölüm, bir kafesin içinde, yol ortasında, kapı önünde bir 

iskemlenin üstünde, bir köprü altında suda, bir dağ geçidinde ya da bir aracın tekerlekleri 

altında bulur kahramanı. Roman Karst, kahramanların akıbetini şöyle özetler: 

In dcr Venvandlung vollendct sich Samsas Schicksal in der Nacht... Der Tod crrcicht 

ilm im Duııkeln, als er sich übcr seine Familie Gedanken nıacht... Der Tod offenbart 

sich in Kafkas Wcrk in Antithesen: Er ist Strafe (Der Prozess, Das Urteil) und 

Erlösung (Die Venvandluııg), Betrug (der Tod Don Quixotes) mıd Beginn der 

Erkenntnis, Alptraunı (Die Brücke)-und Erfiillung der Sehnsuclıt (Ein Traum), er 

cnvcckt Angst uııd vcrspricht. Glückseligkeit (Der Jagcr Gracchus), er bczaubert 

duch scine Majestat...168 

167 Andre ROUSSEAUX, "Kalka'ıun Bir Romam Üzerine", (Fr.Çcv.Gill Çctinor), YazkoÇeliri Kafka 
Özel Sayısı, İstanbul: Cem Yayınevi, 1984, s. 1 12. 

168 Roman KARST, "Sterbcn mıd Tod in Kafkas Werk", Was Bleibt von F. Kafka, 
Positionsbcstimmung Kafka- Symposion 1983, Wien: FrallZ Ka.lka Gesselschaft, Il. Auflage, 1985, 
ss.l34-140. 
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6. Kafka'da Simgeler, imgeler ve Mit'ler 

Öykü yazarlarının çoğu, yapıtlarında genellikle insanı konu alır. Ne var ki, ınsan 

dışında konulara, özlere, varlıklara da öyküler, romanlarda yer verilebilmektedir. İnsan 

dışı varlıkların öykülere kazandırdığı canlılıkla, insan yansımaları, insan soyutlamaları, 

insan yabancılaşmaları işlenir. 

Aniatı benzerliği açısından Kafka ve Gogol, yazdıklarını yok etmeye çalışan, 

birbirini tanımayan, yaşamları trajik iki yazardır. Her iki yazar da iki dünyanın 

yanyanalığını işler. Olaylar iki alanda geçer; gerçek boyutta imge arasında gider gelir. 

imgeler ikili yapılarıyla işlev görürler. Bu yapının biri gerçek alanda insanın gerçeklerini, 

diğeri imgesel alanın aniatısını oluşturur. Reverdy'ye göre imge, "usun an bir yaratısıdır. 

Bir imge güçlü değildir; çünkü kaba ve fantastiktir; düşüncelerin birliği uzakta ve 

doğruyken. Oransız iki gerçekliği (azıcık) yüzleştirmekle imge yaratılamaz."ı69 

Anlatının alan değiştirdiği durumlarda işlenebilen imgeyi, Roman Karst, Kafka'nın 

eserlerinde şu şekilde gösterir: 

Değişim' de bir insan bir sabah böcek olarak uyanır ve imgesel alana geçer. Ama aynı 

zamanda ve aynı evde, tek para getiren kişiden yoksun kalmış, günlük kaygıların 

)iikü altındaki ailesi yaşamaktadır. Bir dünyadan ötekine geçmek için,hem sonsuz bir 

süre gerekir, hem de bir adını atmak yeter-Kafka'nın odasıııdan içeriye. Dava'da 

JosefK. sürekli iki alaııı birden yaşar. Bir bankada çalışır, Bayan Bürstner'in işlerine 

koştunır, bir mcyhanenin devamlı müşterisidir ve haftada bir kere orada çalışan 

garson kızla ayıu yatağı paylaşır, kendi halinde bir yurttaştır, ama bunun yaıunda 

gizemli bir mahkeme önünde savuıuna yapar, mahkemenin koridorlarını adımlar, 

nöbetçilerle ağız dalaşı, avukattarla durum değerlendinnesi yapar. 170 

169 Pierre REVERDY, "imge", (Çev.Halil Gökhan), Littera Edebiyat Yazilan, Ankara: Karşı 
Yayııılan, 1990, s.l61. 

170 Roman KARST, "Kalka ve Gogol-Gerçekliği Olan imgeler ve imgeleri Olan Gerçek", (Çev. Turgay 
Kurultay), Yazko Çeviri Katka Özel Sayısı, İstanbul: Cem Yayınevi, 1984, s. 70. 
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imgeler dünyasıyla gerçekliğin benzersiz biçimlere büründüğü Dönüşüm' de 

gözden çıkarılan birey, bireyin yeni vücudu ve çabası, ailenin kaygısızlığı, örgülerle 

birbirine bağlıdır. Bu örgüyü Karst, şöyle kurar: 

Samsa pis bir böcek olarak uyandığında bedeni kendisinden ayrılmıştır, ama yeni 

bedenine çaresiz bir duruma uyar gibi baş eğer ... Tüm aile bu görülmemiş olayı bir 

talihsizlik olarak alır, ama olayların aykırılığı karşısında kesinlikle 

afallaıuamışlardır. Kızkardeşin ve annenin zavallıya yürekleri sızlar, baba ona yüz 

çevirir. Gregor'a gelince, daha dün bir homo sapiens iken bu gün tiksinti uyandıran 

bir böcck olmuştur, en büyük tasası ailesinden onun desteği olmadan ne yapacağıdır. 

Hiçbiri akıl almaz olay üzerine kafa patlatmaz. 171 

Biçimlerin başkalaşması, canlı varlıkların' masal ve mitlerdeki gibi nesnelere 

dönüşümü, Gogol ve Kafka'nın işlediği değişim motifı ortaklığında görülmektedir. 

Karst,bu ortak felsefede buluşmayı şöyle bir örnekle birleştirir: 

Değişim kuramım geniş içerikli varoluşçu anlammda da karşıınızda buluruz. Burada 

bireyin yaşanu aniden kesintiye uğrar ve kökten değişim geçirir, eski yaşayış 

biçiminin geliştirilmesiyle değil, kökten yadsııunasıyla ulaşılabilecek ve gerek 

biçimde gerek içeriktc bütünüyle yeni bir görünüm oluşturan yeni bir varoluş 

öngörülür. 172 

Değişim teması edbiyatta birçok yazar tarafından işlenmiştir. Bunlardan biri olan 

Gogol, öyküsü Burun'da, Petersburglu bir memur, bir sabah uyandığında, burnun yerinin 

dümdüz olduğunu görür. Burun, sahibinden ayrılmış, kendi başına yaşamaya başlamıştır. 

Günün birinele saygın bir zat olan Burnun, zamanla altın sırmalı üniforması, dik yakalı 

ceketi, gücleri pantelonu ve kılıcı olur. Şapkasının üstündeki tüylerse onun yüksek 

rütbede bir devlet görevlisi olduğunu göstermektedir. Bu öyküde, değişimin bir başka 

olumsuz yanı işlenir. Bu olumsuzluğu da imge çizer. 

171 KARST, A.g.e., 1984, s. 72. 
112 KARST, A.g.c., 1984, s. 75. 
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Kafka'nın yapıtlarında imge, yalnızlık ve yokluk çizerken daha az anlaşılırcadır. 

Bu nedenle simge boyutunda zor ifade edilir. Şato, Köy Doktoru, ve Çin Seddi'ndeki 

imge kar peyzajında gizlidir. imge, burada hiçliği aniatma yerine, hiçliğin kendisi olur, 

esin gücü yüklüdür, birey üstünde etkindir. 

Çoğu zaman imgelerin içerisinde simgelerin yorumu güç yapılır. Burada simgenin 

soyut ya da somut gelişimi önemlidir. ilişki buna göre kurulabilmektedir. Kafka'nın 

hayvan simgeleri fare, köpek, böcek. .. içlerinde birer birey taşırlar. Kafka'nın simgeleri 

Garaudy'nin ifadesiyle, "simgenin genel çerçevesi içerisinde hareket eder, canlı ve 

bireyselleştirilmiş kişilerdir; ayrıntılara bağlı bir gerçeklik ve simgeyle çelişmez, aksine 

ona yaşam verir."173 

Kafka'nın imgeler dünyası üzüntülü ve yıkık haliyle, günlük olaylardan kesitler ve 

yenı düşünceler oluşturan anlam zenginliğini çağrıştırır. Her çağrışımla yeni bir mit'in 

yaratıldığı görülür. Bu mitolojide dışanda yaşananlar ile onların insanın içindeki 

yansımasının birbirinden ayrılamayacağı işlenir. Yaşadığı karabasanda uyanamayan insan, 

sürekli bir huzursuzluk içindedir. Kafka'nın işlediği imgeler dünyasına, bir başka yorum 

da Bir Köpeğin Araştırılınaları öyküsünde getirilmektedir. 

Yapıtın ne gerçek ne de inanç üzerine kurulmanuş olması, bwıa karşılık ruhbilimsel 

çözümlemenin güvenli ve saldırmaz topraklannda gelişmiş olması~ yaşamın 

anlanuna ve uygarlığın değerine getirilen bir aydın eleştirisi olarak yıkıcı bir 

olumsuzlamayı içeren bir yetkiyle konuşabilmesine olanak taıumaktadır. Bu gelenek 

içerisinde Kafka'yı bir yazar olarak diğerlerinden ayıran erdem; bu tür düşünme 

yönteminin işleyişini inccleyip, simgesel biçimlerle yansıtabilnıesidir. Kafka, evreııi 

böyle bir yorumla algılayan uswı yaşama halini, dürtüleriııi ve tepkileriıli bütün 

çarpıklığıyla ortaya koymuştur. Bunu yaparken başvurduğu sinıgelenıc son dcreec 

kesin çizgilerden örülü ve berraktır~ köpek oruç tutmakta, gizini ele geçimıcyc karar 

verdiği besinden bütünüyle uzak dunnaktadır.174 

173 GARAUDY, A.g.e., 1991, s. 170. _ 
174 Anthony THORLBY, "Yorumlama Sanatı", (İng. Çev. özcan ÖZbilge), Yazko Çeviri Kafka Ozcl 
Sayısı, İstanbul: Cem Yayıncvi, 1984, s. 129. 
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Çevreleriyle barışık olmayan yazarların kullandığı simgelerle gerçekliğin 

yansıtılması, Kafka'da, bireyin toplulukla ilişkileri ve topluluk yaşamında getirilen bireysel 

sorunlar hayvanla, Sait Faik Abasıyanık'da ya bir kuş ya da bir balık ile canlandırılır. 

Konuları benzerlik gösteren bu iki yazardan Sait Faik, Dülger Balığının Ölümü 

hikayesinde, çirkinliğiyle diğer balıklardan ayrılan, ama aslında pek hassas olan bir caniıyı 

işler. Mit, bu çirkin balığın iç dünyasındaki hassasiyet, güzelliktir; hassas ve güzel insanın 

yansıtılmasıdır. İlgi, dikkat ve acıma duygularıyla yazarın kendisinin de hikayenin içinde 

olduğu söylenebilir. Hikayenin esasını yazarın balık üzerindeki duygu, düşünce ve 

hayalleri oluşturur ki, işlenen Güç karşısında Dönüşüm, insan onurunun incitilmesi, 

saygısızlık, dışlanmışlık, hiçe sayılma şeklinde kendini göstermektedir. Ancak, insanların 

acımasız davranışları karşısında balık, Kafka'nın hayvan motifterindeki boyun eğmişlikten 

farklıca bir davranış gösterir; canavarlaşır, tekneleri kırar. Kaplan, insanın bir caniıyı 

canavarlaştırabileceği yanını hikayede; "bir kere suyumuza alışmaya görsün. Onu canavar 

haline getirmek için hiçbir fırsatı kaçırmayacağız."ı75 şeklinde gösterir. 

Yaşamıyla da hakir görülen insanların yanında olan Sait Faik, bu çirkin balığın 

ölümünü ince bir dikkatle gözlemler. Ölümdeki karanlık ışığı, yaşamdaki sevinci; ölüm 

korkusuyla yaşam sevincinin yanyanalığını, Kafka'da olduğu gibi, yaşamdan beklenti, 

güven, güzellikler içinde duygu dolu bir yaşam adına işler. 

Görmesini bilen, gördüğünü sezgileriyle anlayan, aynı ortak yaşamı paylaşan, 

toplumun sıradan bireyleri olmayı isteyen Sait Faik ve Kafka arasındaki benzerlik, onlatın 

ince dikkatleri olmaktadır. "Sait Faik mistik olmamakla birlikte, mistiklere özgü, bütün 

varlıklarla kendisini hissetme duygusuna sahiptir. O, bir hikayesinde, bir sokak köpeğiyle 

de böyle kaynaşır."176 Kafka'nın Dönüşüm'de bir böcek, Fareler Ulusu'nda bir fare, 

Bir Köpeğin Araştırmaları'nda bir köpek ile özdeşleşmesi; onlarla kendini hissetmesi 

mistiklere özgü hissetme duygusunun göstergeleri olarak görülse de, o da bir mistik 

değildir. "Kafka, duygululuğu ve düşüncesi, tüm iç evreniyle bir tanrıtanımaz değildir... 

Fakat, Kafka bir mistik de değildir; öteki dünya hiç mi hiç yüzünü göstermez."
177 

Kafka, 

175 Mehmet KAPLAN, Hikayct Tahlillcri, İstanbul: Dergalı Yayııılan, 1979, s. 198. 
176 KAPLAN, A.g.e., 1979, s. 201. 
177 GARAUDY, A.g.e., 1991, s. 155. 
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özdeşleştiği hayvanlarda varolur. Hem Kafka'nın hem de Sait Faik'in imge olarak 

seçtikleri çirkin dış görünüşün arkasında ince bir ruh, derin bir anlamın yattığı 

görülmektedir. 



BÖLÜM2 

ll. KAFKA'NIN ESERLERİNİN GENEL DEGERLENDİRİLMESİ 

VE KAFKA ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE 

ı. Kafka'nın Romaniarına Bakış 

66 

Kafka'nın çoğu öykülerindeki değişim ya da yabancılaşma, romanlarında 

kahramanın bir alandan bir diğer alana geçişi, ya da geçirili şi ile başlatılır. Yazarın 

romanlarının anlatılan, öykülerinde olduğu gibi donuk, estirdikleri hava ise nefret 

doludur. Bu havayla köleleştirilmiş birey kahramanın kişiliğinde çağın ve toplumun 

karmaşık olaylarını (durumları) yansıtır, kendinin de içinde bulunduğu durumu betimler, 

uyarıcılık ve duyuruculuk yapar. Aytaç, bu kurguyu şöyle açıklar: "Kafka romanlarındaki 

kurgu, karşılıklı ve mutlak bir bağımlılık; kayıtsız şartsız ve süresiz sonsuz bir işlevciliktir. 

Roman kahramanı, buralı olmayan, bu dünyanın ilkelerine göre yaşamayan kişi, işte bu 

durumu ortaya çıkarır; onun topluma katılma denemeleri ise her seferinde karşı tarafça 

bozguna uğratılır." 178 

Şato'nun kadastrocu memuru K., ömrünü kendisini büyüleyen bürokrasi ve 

şatonun içyüzünü araştırma yolunda tüketir. Kapıcı ve şatoya girmeye çalışan K. 'nın bu 

öyküsünde K., içeri girebilme umuduyla çabalar. Oysa, şatoya girmeyi başarsa, belki de 

178 AYTAÇ, A.g.c.,l983, s. 285. 
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çemberin içine düşüverecektir. Her denemesinde dışanda kalan K., çemberi dolaşmak 

zorunda kalır. Yönetim, demokrasi ya da sosyal idare açısından, bu yapıta şöyle bir 

görüş getirilmektedir: 

Doğrudan demokrasi, uygulayıcılan eğitici ve kararlara katılan kişiler haline 

getirmelidir; doğrudan demokrasi toplumsal gerçeğin aniaşılmasını kolaylaştırır, 

siyasi ve örgütçü yanını bir takım ilahi kalıntilardan kurtarır ve kişilere özgü eser 

olarak aniaşılmasını kolaylaştınr; böylece Kafka'nın Şato'lannın nüfuz edilemeyen 

dünyasına, insanın insanlıktan çıkışına engel olur.179 

Diğer yandan, Kafka romanlarının toplumsal gerçekliğin aniaşılmadığını işledikleri 

de söylenebilir. Mahcubiyet ve alayın bu anlaşılmama ya da anlamama sürecinde hep 

dorukta bulunmasını Sokel, şöyle vurgular: 

Die Erzalironie, die dem Prozess zugnındeliegt, gipfelt in der Diskrepanz zwischcn 

dcr wörtlichcn und dcr vom Pcrspektivcnbcwusstscin renektierten Sinııebcne des 

Gcschchcns.... Wic in dcr Vcnvandlung wird also Selbstentfrcmdung als 

buchstablichcr Vorgang dargcstcllt.... Die Scham ist also nicht nur das Zcichcn der 

Schuld, wic sic dics ja auch im Buche Genesis ist, das Kafka intcnsiv beschaftigtc; 

sic ist auch dcr Gnınd dcr Schuld.180 

Saldırıya yönelik olma Kafka'ya hep anlamlı gelmiştir. Toplumda elit sayılanların 

yaşam çemberi Şato, bir garip yapıdır ve ancak beylerin meskeni olması yönüyle 

mükemmelliğini şüpheye düşürmüş görünmektedir. Son dünyevi sınırlarda bulunan, 

gözden ırak Şato, gönüllerde, yaşanmak istenilen yer olarak kalmıştır hep. Onun bu 

özgün yeri, onu yaşamak isteyenlerce saldırıya yönelik ve açıktır. 

Yazariann yapıtianna işledikleri konular, onların yaşamları ve yetişme çevrelerinin 

iyice tanınması, yapıtların incelenmesi yoluyla çıkartılabilmektedir. Canetti'ye göre Dava 

romanı biyografik işlevli bir romandır. 

179 • CHAMALIK, A.g.c., 1968, ss. 122, 123. 
180 Waltcr H. SOKEL, "Der Prozess: lronic, Deutwıgszwangs, Scham wıd Spiel", Was Blcibt von F. 

Kafka, Positionsbcstimmung Kafka - Symposion 1983, Wien: Franz Kafka Gescllschaft, II. 
Auflagc, 1985, ss. 46, 51. 



Kalka 'nın yaşanunda kesin önem taşıyan iki olay ... 1 Temmuz günü Bauer ailesinin 

evindeki resmi nişanlanına, diğeri de altı hafta sonra 12 Temmuz 1914 'tc 

Askaniseher Hofta nişanın bozulmasıyla sonuçlanan mahkeme. Her iki olaydaki 

duygusal içeriğin Ağustos'ta yazılınaya başlanan Dava roınammn kapsamında yer 

aldığı kanıtlananıayacak gibi değildir; romanda nişanlaıuna birinci bölümdeki 

tutuklanmayla, mahkeme ise son bölümdeki infaz olayıyla yansıtılır. 181 
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Kafka'nın kendisinin 'sınırsız savsaklama' dediği, bir bireyin ulusal, toplumsal 

değerlerinden koparılmışlığını işlediği Dava romanında K. 'nın kimsesi yoktur ve adı da 

sadece K.' dır. Roman, insanın özü arayışı ve bir türlü sonuçlanmayan davanın ceza 

fantazisi içinde sürer gider. Romanın ulusal boyutunun da olması gerçeği 

yadsınınamalıdır. Robert'in ifadesiyle: "Yapıttaki iki mektup, bu davada rol oynayan 

Yahudi düşmanlığını Kafka'nın kısmen bildiği en güçlü psikolojik nedenlere değinmeden 

gözler önüne serer. 182 

Kafka'nın yapıtlarında okuyucunun bakışlarını iki yöne çekmesinden söz edilebilir. 

Bu, yapıtın ikiyüzlü bir işlevinin olduğunu gösterir ki, Dava romarnnda Bom, bunu şöyle 

açıklar: 

Dcnn dieser Roman tragt - wie manche andere Dichtung Kafkas auch-ein 

Janusgcsicht, das den Blick des Lescrs iınmer wiedcr in zwei einander 

cntgcgcngcsctzte Richlungen lenkt: zunaclıst auf die fragwürdig erscheinende 

Bchördc, von der Josef K. verhaftct wird, dann aber auf Josef K. selbst, gcnauer: ins 

Bcwusstscin eincs Menschen, der-jedenfalls in den ersten Kapital des Romans, 

beharrlich auf scinc Schuldlosigheit pocht... Allcin, auclı, Prozcss stcht, will man 

das Wort inhaltliclı bestiınnıen, im Zeichen des Janusgesiclıt dieser Diclıtwıg. So 

kann Prozcss auclı als cin anderer psychologislıer Vorgang gedeutet werden, cin 

Vorgang namlich, in dessen Verlauf den} Aııgeklagten unablassig eine Schuld 

suggeriert wird.183 

181 CANETTİ, A.g.c., 1994, s. 77. 
182 ROBERT, A.g.c., 1984, s. 58 .. 
183 Jürgcn BORN, "Kafkas Roman der Prozess"- "Das Janusgesicht einer Dichtwıg", W as Blcibt von F. 

Kafka, Positionsbcstimmung Kafka - Symposion 1983, Wien: Fraıız Kafka Gesellschaft, II.Auflage, 
ı 985, ss. 63 - 76. 
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Toplumsal yapı ve sorunlar, toplumsal idareler ve etkileri altındaki iç dünya 

edebiyat eserlerinde sıkça işlenirken, aynı noktaya açıktan parmak basmayan yazarlardan 

biri olan Kafka'nın, sermaye dünyası ve kapitalizme bakışı hakkında getirilen bir açıklama 

şöyledir: 

Ka.tka, kapitalizm ve buna bağlı iş dağılıııu ve başka amaçta kullanma hakkında 

fazla fikir yürütınemektedir. Amerika romanında kendisince başka bir açıdan kabul 

edilen ve sosyolojik olarak kapitalizme dayalı ekonomik yapıyı korkunun bir sebebi 

olarak gösteren örneğe bağlı kalnuştır. Kafka için insani korkular ortaktır. 184 

2. "Dönüşüm Öyküsü"nün Konumu 

Kafka, öyküsünü yazıp tamamlayınca, 06.12.1912 tarihli mektubunda Felice'ye 

öykü hakkında; "Ağla canınun içi ağla, işte ağlama vakti gelip çattı! Küçük hikayemin 

kahramanı bir süre önce öldü. Seni avutacaksa eğer, onun huzur içinde ve herkesle 

hanşık öldüğünü de ekleyebilirim ... "ıss ifadesini yazar. 

$(öykünün temasının sadece sevgisizlik olmaması, temanın çaresizlikten kurtulm~ 
amacıyla sunulabilecek tüm yardımların önünün kapalı tutulduğunu işlemesi dikkat 

çekicidir. 

Nicht nur die Lieblosiglıeit der Familie, auch die Aporie jeder Hilfe ist Tlıema: Die 

Sclıwester, die sich auf Grcgors Verwandlung eiııHist, gibt so seiııem Versiııken im 

Ticr Raum und fordert als crste scinc Beseitigung. Andercrscits ruft die Mutter, die 

ııichl bcherzt genug, den Killer zu versorgcn, Meıısch1ichcs in ihm auf. Jedes 

Eingehen auf die Entstcllung muss ilm als Mcııschcn verlctzen, jcdcs Ignorieren das 

Ticr qualcn. 186 

Öykü, Kafka'nın çağdaşlarına bakınca kendine özgünlük göstermesine karşın, 

öykünün içeriğine yönelik sorunların yaşanmasını, hatta öykünün kapağına uygun 

184 Manon MARAN - GRİEBACH, Edebiyat Biliminin Yöntemleri, (Çev.Arif Ünal), Ankara: Atatürk 
Kültür Merkezi Yayını, 1995, ss. 100, 101. 

185 KAFKA, A.g.c., 1984, s. 96. 
186 Gcro von WİLPERT, Lexikon dcr Wcltlitcratur, Band II, Stutgart: A.Kröner Verlag, 1968, s. 1192. 
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düşecek resmin seçimini yazar telaşla izler ve aynı telaşla kapak için özgün bir resmin 

seçimini yapar. Dönüşüm'ün kapağını Ottomar Starke'nin yapacağını öğrenince, 25 

Ekim 1915 tarihinde Kurt WolffYayınevi'ne şöyle yazar: 

Daha çok illustrasyonla uğraştığı için, Starkc'nin tutup böcek çizmek istcycbileceğini 

düşünüyorum. Sakın ha, buna engel olun lütfen!.. Kapak resmi için önerilerde 

bulunmama izin verecek olursaıuz, şu sahneleri önerirdinı; kapalı kapının önünde 

duran anne babayla bürodan gelen müdür yardımcısı, ya da daha iyisi anne, baba ve 

kızkardeş aydınlık odada durmuş bekliyorlar, o kapkaranlık yan odada, odaya açılan 

kapı da açık ... 187 

~üncel yaşamda uysal Samsa, babas1mn ticari bir talihsizliğe uğrayıp IŞilll 
kaybetmcsi sonucu, ailenin geçimini sırtlanmaya zorlanır. Seçtiği meslek bir yana, babanın 

talihsizliği oğulun talihi oluvermiştir. Saınsa'nın iş seyahatlerinden birinden dönmesi 

sırasında evde geçirdiği gecelerden birinde, sabahleyin uyandığında ~endini bir böceğe 

dönüşmüş olarak buluvermesi, öykünün kendine özgü özle başlayışıdır. Gregor'un böcek 

vücudu mutsuzluğunu, esaret altına alınmış varlığını ve çok önceden bugüne 

bastırılagclen protestolarını dile getirecektir. Ailenin bu oyunda işbirliği yapması, onu 

köle gibi çalışmaya itmesi, Sarnsa'nın içinde bulunduğu durumdan kurtulma çabalarının 

talihsizlikle izlenmesi, hakaredere uğraması, kullandığı eşyaların odadan alınarak onun 

insan sıfatııun büsbütün sona erdirilmesi, kendisine kazandığı paralar hatırına barınma 

olanağı tanınması dışında; Sarnsa'nın heba edilmesiyle ailede gelir getirecek kimsenin 

kalmayışının ailenin tek kaygısı olması, öykünün trajedik yanını oluşturmaktadır. 

Başladığı özle biten öykünün özgünlüğünün yanında taşıdığı yazınsal-sanatsal değer şöyle 

özetlenmiştir: 

Kafka varicrt hier die in scineın Werk iıuıncr wiedcr durchbrechende Kritik an dcr 

vaterlichcn Autoritat... Wenn die hier zutage trctende Thcınatik sich als cin 

Lcitmotiv im Wcrk Kafkas verfolgen Hisst, so meldet sich damit eine doppelte 

Erfahrung zu Wort: einc private, Kafkas leiden und Kritik am eigenen Vater, und 

187 KAFKA, A.g.c., 1984, ss. 96- 97. 



cine allgcıucinc, Kafkas Einblick in cin gcscllschaftlichcs Ganzcs, das auf Hicrarchic 

und anonyınc Vcrftigunsgcwalt gcgründct ist. 188 
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Bireyin yakın bir nesne olarak algılarulması ve ruhen yok edilmesinin 

yabanetiaştırma problematiğiyle işlenmesi, onun yeniden tanımlanması, okura iki dünyayı 

tanımlar. 

Die Vcnvandlung, wo dcr Soluı zunı Ungczicfcr wird- wıbckanntc Gcsctzc bzw. 

Machlc, die in den Einzclncn zuıu biossen Objckt ınachcn und ilm sclılicssliclı 

psyclıisch und psysisch vcrnichtcn. Hicr hat Kafka übcr die eigcnc Erfahrwıg in dcr 

Faınilic hinaus angstcrzcugendc gcscllschaftliche Entwicklung wie die zunehıuende 

Bürokratisierung seiner Zeit vcrarbcitet. 189 

Öyküdeki böcek, diğer öykülerdeki hayvan motifleri gibi mutlak bir varoluş 

sorununun maskesi gibi görünür. Sokel'a göre Dönüşüm, hayvan öykülerine gimez."Die 

Verwandlung gehört nicht zu den Tiergeschicten.Gregor Sarnsa ist kein sprechendes 

Tier, sondemeinin tierische Verstummung verwandelter Mensch."190 

Anlatım tekniği ve konusuyla etkileyici bir öykü olan Dönüşüm'ü, 

çevirmenlerinden Ahmet Cemal şöyle değerlendirir: 

Dönüşüm, gerçekte içinde yaşadığı toplumu, artık insanı inS?n kılan_değerlerdcn 

hiçbiriyle ölçmeycn, bu değerlerin hemen tümünün yilimine tanık olan bir toplwn 

tcki'nin, bircyliğini koruyabilmek için son çıkış_yolunu "insandan başka bir şeye 

dönüşmekte" aramasının öyküsüdür. 191 

-~-·~--"~·-·"'•"···-

Dönüşüm'de Gregor'un süprüntü olması, ahlaki bir misilierne olarak da görülür. 

Toplumdan soyutlama, yabancılaşma zorunluluğu, memnuniyetsizliğin sınınna gelme 

teması, Taşra' da Düğün Hazırlıkları adlı eserde de işlenir. Vücut, taşradaki düğüne 

188Manfrcd KLUGE und Rudolf RADLER, Hauptwerke der deutschcn litcratur 
"Einzcldarstcllungcn und Intcrprctationcn", München: 1974, s. 525. 

189 Wolfgang BEDTİN ve diğerleri., Deutschc Literatur von Anfingen bis zur Gegenwart, Stuttgart: 
Metzlcrsche Verlagsbuchlıandlung, 1979, s. 287 - 288. 

190 SOKEL, A.g.c., 1976, s. 21. 
191 Alunet CEMAL, Yaşamdan Çevirdiklerim, İstanbul: İyi Şeyler Yayıcılık, 1996, s. 147. 
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gönderilmiş, 'Ben' ise böceğe dönüşmüş halde evde kalmıştır. Ternalann bu aynılığına 

getirilen biyografık bir yaklaşım da, Wagenbach tarafından getirilir. "Değişim, Kafka'nın 

kendi kendisinin bir anlatımıdır ... Fobinin, korkunun, gürültüye karşı duyarlılıkta da 

kendini pek belirgin açığa vuran dış dünyaya karşı duyarlığın anlatımı, aynı zamanda aynı 

konular üzerinde düşünmelerin bir anlatımıdır."192 

Eserde, mülkiyet dünyasıyla ilişkisi kalmayan ve artık hiç sayılan birey, başka 

dünyadadır. insani ilişkilerin koptuğu, toplumsal bağların gücünün yetmediği diğer 

dünyaya geçiş ve yabancılaşma dünyasının da ötelerine gitmeyi Garaudy şöyle tanımlar: 

O zamana kadar yabancılaşnuş dünyaya sımsıkı bağlı, mülkiyet dünyasımn bir 

hayvanı insanın, kendi varlığının farlana vardığı bir tek an olmuştu şimdiye dek: bu 

da onun kendini kendine yabancı hissettiği, vücudunwı bir böceğiııkine benzer hale 

geldiği andı. O andan sonra etrafıııdaki bütün insani ilişkilerden birer birer kopar. 

Bir insanı aldatıcı dış görüııüşlerindcn başka şeyi olmayan varlığıımı temel yalanııu 

şöyle bir fark etmesi, onu bütün toplumsal bağlanndan koparnıakla kalmaz,· ayıu 

zamanda iğrenç, dayanılmaz bir yaratık haline çevirir. O artık bir başka dünyaya 

aittir... Gregor ölüp de böcek vücudunun kurumuş kabuğu süpürulüp çöpe atılınca, 

aile rahatma yeniden kavuşur. 193 

Yaşanınası doğal bir olay gibi, olağanüstü bir olayın, yın eelağanüstü bir 

kapalılıkla anlatılması ve gizli gerçeğin gösterilişini, Aytaç, şöyle açıklar: 

Esrarengiz bir değişim, son derece olağan bir şey gibi ifade edilmektedir. Gregor 

Sanısa önce bu yeni biçiminden dolayı hayrete düşmez, bir hayal, bir rüyaynuş gibi 

geçiştirınek ister;... Dönüşlüğü böcek görünümü onun baskı altına alınnuş köle 

varlığını ve buna karşı protestosunu grotesk biçiminde dile getirınektedir. Grotesk, 

Kafka' da hep kapalı, gizli kalmış bir hakikatin gün ışığına çıkmasını dile getirir. 

Gregor'wı ailesi, Gregor'un başına gelen olayla dehşete kapılır, çünkü bunda 

kendilerinin payı büyüktür... Ailesi Gregor'u köle gibi çalıştırınakla baskı altında 

tutmaktadır. Gregor'un bu korkunç görünüşünde adeta kendi hayvanilikleriyle 

yüzyüze gelmiş, ürkmüş, paniğe kapılnıışlardır. Gregor Sarnsa'yı insan baline 

192 WAGENBACH, A.g.e., 1997, s. 117. 
193 GARAUDY, A.g.e., 1991, s. 165, 166. 



çevirebilecek tck şey insanca muamclcdir. Oysa, ailesi ondan kaçar ve gerçek 

kişiliğini bir kez daha ispatlar. ı 94 
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Sanat değeri yüksek bir eser olarak bakıldığında, eleştirmen ve yorumcuların 

Dönüşüm'e ve böceğin özelliklerine yönelik bakışlarını, Özdemir, Viiadiınİr Nabokov'un 

sözleriyle sıralar. 

Ben derim ki, sırtüstü uyanıp da havada titreşen altı kadar hacağı oldu!,'llnu farkeden 

bir adam, altı hacağa sayısız denebileceği duygusuna kapılabilir. Demek ki, 

Grcgor'un altı hacağı oldu!,'llnu onun bir böcek sayılması gerektiğini söyleyeceğiz ... 

Yorumcular hanıamböceği diyor, bu da saçmalık oluyor tabii ... Yalıuzca bir açıdan 

hamamböccğini andınr: rengi kahverengidir... Gariptir ki, böcek Gregor sırtıımı sert 

kabuğu altında kanatları oldu!,'Ulıu hiç farketmez. Bir düş ürünü böceğin çevresini 

saran Sanısa ailesi, dellayı çevreleyen vasattıktan başka bir şey değildir. Aslına 

bakılırsa, böcek olarak uyaımıak, Napolyon ya da Georg Washington olarak 

uyanmakian pek farklı değildir. ı 95 

Kafka epiğinin en belirgin özelliği, etkin bir özle başlaması ve endişe verici bir 

değişime ulaşmasıdır. Öykülerin ana izieklerine yerleştirilmiş bu özellik Dönüşüm'de 

öykünün özüdür. Samsa, gördüğü düşün sersemliğiyle uyanmış, ama aslında sevmediği, 

zoraki olarak yaptığı gezgin satıcılık mesleğini daha fazla sürdürmek istemediği için 

uyanmak istememiştir. Ne var ki, vakit geçtir artık, lanetiediği mesleği onu böcek 

yapıvermiştir. Onun, bu dönüşümde protestolar yansıtması ve heba oluşa razı olmasının 

ailesindeki karşılığı tamamıyla kayıtsız kalış şeklinde görülür. 

Gregor protestiert gegen seine Lebcnsweise als Reisender, und dcr Protest drückt sich 

sinııfallig in sciner Yemandlung zunı Kafer aus, die ilm für jede Reisetatigkeit 

mıtauglich nıacht.... In diesen Verhaltnissem verkonımt Gregor. Man verııachlassigt 

ihıu mit seinen Möbeln die Erinııerung an seine menschliche Existenz, lasst ilm 

spüren, dass man scinetwegcn zum Geldverdienen gezwungen ist-wıd kaıuı ilm doch 

nicht olme wciteres loswerdeıı. 196 

ı 94 AYTAÇ, A.g.e., 1983, ss. 288,289. 
195 - o OWEMIR, Ag.e., 1994, ss. 353, 354. 
196 Kindlcrs Litcratur Lexikon, Hersteller: Wolfgang von SİEDEL, München: Deutscher Taschenbuch 

Verlag, 1986, s. 9904. 
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Samsa, böceğe dönüştükten sonra ailesiyle olan bütün ilişkileri sona erer, hatta 

nesnelerle de ilişkisi kalmamıştır artık. Garaudy'ye göre bu açıdan Dönüşüm, "nesnelerle 

insanlar arasındaki tüm ilişkilerin değişimidir."197 

\~~ 
Yazınsal bir yapıtın iyi alımlanması için, yapıtın katmanlarının, izlek 

yansımalarının, izleğİn iyi anlaşılması gerekmektedir. Dönüşüm öyküsünün izlek 

yansımaları: Sarnsa'nın böcek olmasıyla yaşamını yozlaşma içinde sürdürmesinde 

yatmaktadır. Yaşamın yalnızlığa saplanması ve olanaksızlığın sınırına gelmesi, bireyin 

umutsuzluk içinde umudu araması; kanepenin altında, duvarlarda, tozlar içinde gezinerek 

yaşamla savaşması, terkedilişi ve yalnızlığını ölümle payiaşması şeklinde izlenir. 

Simgelenen kurtuluş duygusu da, Sarnsa için yeniden doğuş ve umut adına mutluca 

ölümdür. Öykünün ana izleğini Blanchot, şu şekilde açıklamıştır: 

Gregor'un kendisi içinvaroluşa hep yeniden düşme dununwıda kalışıdır. Bir diğer 

tanııula:. Öykünün izleği, Eksikliği bir konu olarak alan ve okuru umutla sıkıntının 

birbirini soıısuzca yanılttığı fırdolayı bir dönüşe sürükleyen yazın sıkıntısıdır. 

Gregor'un durumu varoluşu terk edemeyen, kendisi için varolmanın varoluşa hep 

yeniden düşmcye mahkum olmak anlanuna geldiği bir varlığın dununudur. 198 

Metnin biçem ve izleğinin çözümlenebilmesi çevırmene yararlı olacağından, 

biçemi oluşturan sözcük kurguları ve eserin anlarnca bütünlük göstermesi belirlenmelidir. 

Metinde biçem ve izlek Özdemir'in tanımıyla; "yazar ve ozanların sözcük 

kurgulamalarındaki, dize yapılandırmalarındaki, sözcüklerin anlam boyutlarını 

genişletmelerindeki tutumlarındaki ayrıma biçem (üslup), ... bir yapıt ya da yaratının 

anlarnca sürdürdüğü temel öğeleri içermesineizlek (tema) deriz."199 şeklinde açıklanır. 

Herhangi bir yazınsal eserde konu, eser yazılmadan önce de vardır. Örneğin, 

Gregor'un böceğe dönüşmesi öykü yazılmadan önce de vardır. Eserin izleği ise, konunun 

197 GARAUDY, A.g.e., 1991, s.l12. 
198 BLANCHOT, A.g.e., 1984, s. 108. 
199 ÖZDEMİR, A.g.c., 1994, s. 35, 42. 
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Samsa, böceğe dönüştükten sonra ailesiyle olan bütün ilişkileri sona erer, hatta 

nesnelerle de ilişkisi kalmamıştır artık. Garaudy'ye göre bu açıdan Dönüşüm, "nesnelerle 

insanlar arasındaki tüm ilişkilerin değişimi dir. " 197 

Yazınsal bir yapıtın iyi alımlanması ıçın, yapıtın katmanlarını n, izlek 

yansımalarının, izleğİn iyi anlaşılması gerekmektedir. Dönüşüm öyküsünün izlek 

yansımaları: Sarnsa'nın böcek olmasıyla yaşamını. yozlaşma içinde sürdürmesinde 

yatmaktadır. Yaşamın yalnızlığa saplanması ve olanaksızlığın sınırına gelmesi, bireyin 

umutsuzluk içinde umudu araması; kanepenin altında, duvarlarda, tozlar içinde gezinerek 

yaşamla savaşması, terkedilişi ve yalnızlığını ölümle paylaşınası şeklinde izlenir. 

Simgeleneo kurtuluş duygusu da, Sarnsa için yeniden doğuş ve umut adına mutluca 

ölümdür. Öykünün ana izleğini Blanchot, şu şekilde açıklamıştır: 

Gregor'un kendisi için varoluşa hep yeniden düşme durumwıda kalışıdır. Bir diğer 

tanımla: Öykünün izleği, Eksikliği bir konu olarak alan ve okuru umutla sıkıntırun 

birbirini sonsuzca yamlttığı fırdolayı bir dönüşe sürükleyen yazm sıkıntısıdır. 

Gregor'un durumu varoluşu terk edemeyen, kendisi için varolmamu varoluşa hep 

yeniden düşmeye malıkwn olmak aniamma geldiği bir varlığın durumudur. 198 

Metnin biçem ve izleğinin çözümlenebilmesi çevirmene yararlı olacağından, 

biçemi oluşturan sözcük kurguları ve eserin anlarnca bütünlük göstermesi belirlenmelidir. 

Metinde biçem ve izlek Özdemir'in tanımıyla; ''yazar ve ezanların sözcük 

kurgulamalarındaki, dize yapılandırmalanndaki, sözcüklerin anlam boyutlarını 

genişletmelerindeki tutumlarındaki ayrıma biçem (üslup ), ... bir yapıt ya da yaratının 

anlarnca sürdürdüğü temel öğeleri içermesine izlek (tema) deriz."ı99 şeklinde açıklanır. 

Herhangi bir yazınsal eserde konu, eser yazılmadan önce de vardır. Örneğin, 
1 

Gregor'un böceğe dönüşmesi öykü yazılmadan önce de vardır. Eserin izleği ise, konunun 

197 GARAUDY, A.g.e., 1991, s.112. 
198 BLANCHOT, A.g.e., 1984, s. 108. 
199 ÖWEMİR, A.g.e., 1994, s. 35, 42. 
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eserde işieniş aşamasında ortaya çıkar. Özdemir, bu somutla soyut ilişkisini şöyle 

tanımlar: 

Konu somut, genel bir nitelik taşırken, izlek soyut ve içe yöneliktir. Örneğin, 

okuduğwuuz hikayeden, baktığııuız rcsimden, oynanan oyııııdan doğrudan doğruya 

algıladığıİnız şey konu, gönncsck tc, işitmcsck de kavramamız gereken şey, bu 

aksiyonun iç anlamı izlcktir.200 

Çeviri sürecinde öyküyü bölümlere ayırma yararlı görülse de, bölümler okuru 

rahatsız etmemelidir. Metnin bölümlerindeki bütülük kahramanın durumunu 

açıklayabilmelidir. Şipal'a göre, "Kafka öyküsünü üç bölüme ayırmıştır. Bunlardan ilki 

Gregor'un mesleğiyle, ikincisi ailesiyle, üçüncüsü kendi kendisiyle ilişkisini anlatır."201 

3. Yazın Akımlarında Kafka 

Her ne kadar Kafka'nın yazma ağırlık verdiği 1912'Ii yıllarda dışavurumculuk 

(Expressionismus) zirvede olsa ve yapıtlannın bazılannın expressionist basımevlerinde 

basıldığı söylense, ve dahası Kafka'nın dışavurumculara karşı sempatisi olsa da, bu 

Kafka'nın tam anlamıyla bir dışavurumcu yazar olduğu anlamına gelmez. Aytaç, 

Kafka'nın dışavurumculuk eğilimini şöyle özetler: 

Kafka, expressiyonisı gruplardan hiçbirine katılıuanuştır. Anlayış gösterdiği, bazı 

ortak yanlan olduğu halde, Expresyonizme karşı hep çekimser davraıuıuştır. Önemli 

sayılan ortak yanlanndan biri ınceazın (Metapher) mutlaklaştınlıuasıdır. Gregor 

böceğe bcnzetilmekle kalmaz, bir böcektir ... Nonnal ilişkilerin sahteliğini bu sayede 

ortaya çıkanna eğilimi gibi, Kafka' nın eserlerindeki. karakteristik noktalar 

Exprcssiyonizmde de karşımıza çıkar. Böyle önemli temel biçimler, dünya 

tecrübesindeki yakınlığa işaret ederken, konu bakınundan da birçok benzerlikler 

bulunabilir ... Modem insanın bütün gününü ve gücünü tüketen iş hayatı yüzünden 

özel hayatına, yakın çevresine yabancilaşması problemi Kafka'da da yer alır. 

Expressiyonistler iş dünyasım fabrika olarak gösterirlerken, Kafka'da bu bürodur.202 

200 .• • 
OZDEMIR, A.g.e., 1994, s. 42. 

201 Franz KAFKA, Değişim, (Çev. Kamuran Şipal), 4.Basım, istanbul: Cem Yayınevi, 1996, s. 72. 
202 AYTAÇ, A.g.e., 1983, s. 286. 



76 

Buna karşılık Kafka'nın bazı yapıtları klasik dışavurumcu aniatılar olarak da 

nitelendirilmektedir. Sokel'ın ifadesiyle; "Die Todessehensucht, die im klassisch -

expressionistischen Erzahlwerk - Urteil, Verwandlung und Prozess - subtil vermittelt 

wird ... "203 

Dışavurumculuğun özünü geçmişle bağlantılı köprüleri yıkmak, gelenekler üzerine 

kurulu toplumsal düzenin dışına çıkmak oluşturur. Burada dış dünyanın nesneleri 

yansıtılmaz; iç dünya için birer malzeme oluşturulur. Sanatçı, bu nesneleri içine algılar. 

Yazınsal akımlara tam olarak uymayan, hep bir yanını açık bırakan yazarın çok 

yönlülüğüne Ahmet Cemal, şöyle katılır: 

Dışavururiıcu yazarların Prag Çevresi'nin en büyük yazarı hiç kuşkusuz Franz 

Kaika' dır. Ancak. Kafka ele alındığında, yazarın bir yandan dışavurunıcu, bir 

yandan gerçeküstücü özellikleri içerdiğiııi, ama bir yanıyla da lıiçbir akıma tümüyle 

sokulamayacak özellikler taşıdığım unutmamak gerekir. Kafka, sözü edilen 

özellikleri Dava, Şato adlı romanları ve öykülerinde geniş ölçüde yansıtınıştır.204 

Bu çokyönlülükte Kafka, Aytaç'ın görüşüyle de, Ahmet Cemal'in görüşüne 

paralel görünmektedir. Ona göre; "Kafka'nın eserlerini konulan ve biçimleri bakımından 

edebiyat tarihinin hangi ekolüne yerleştirmek gerektiği sorusu oldukça güçtür."
205 

Aytaç'ın bir başka eserinde Kafka'nın bazı edebiyat ekallerine ait izler görür. 

Onu herhangi bir edebi ekole dalıil etmek olanaksız olmakla birlikte, eserlerinde 

realist ve ekspresyonİst izlere rastlamr. Eserlerinde kişiııin iç dünyası ilc ilgili çeşitli 

sorunları ele alan yazarın, özel yaşanunda da insan ilişkilerinin kopukluğu, sevgi ve 

tolerans gibi kavramlar önemli yer tutmaktadır. Bunda babasının ezici kişiliğinin 

rolü büyüktür?06 

203 SOKEL, A.g.c., 1976, s. 298. 
204 Alunet CEMAL, "Almanca Yazınında Akımlar", Türk Dili Aylık Dil ve Yazın Dergisi-Yazın 
Akınıları Özel Sayısı, Sayı: 349, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1981, s. 409. 

205 AYTAÇ, A.g.c., 1983, s. 286. -
206 Z. Aslıhan TOKDEMİR "Kalka ve Eğitimde Sevgi", Batı Edebiyatında Seygi ve Hoşgörü Ustüne, 

Ankara: Gündoğan Yayınları, 1997, s. 41. 



Kafka'nın yazında çokyönlülüğüne Binnaz Baytekin de katılır. 

Scin Wcrk ist vcrschicdcnartig, d.h. expressionistisch, existcnzialistisch, nıistisch, 

psicho-analytisch und surrcalistisch gcdcutct wordcn. Dcr Mcnsch lcbt Kalkas 

Mcinung nach in fatalcr Auswcgslosigkcit.... Er ist kcin Mystikcr, kcin Panthcist, 

kcin Romantikcr. Scinc Mcnschcn stchcn viclmchr vor höhcrcn Instanzcn, scin 

Mcnschcnbild ist pcssinıistisch und nilıilistisch. 207 
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İnsanlar, dış gerçekliğin birer parçası olarak yaşamlarında zaman zaman 

güvensizlik, şüphecilik ve huzursuzluk duyar. Duygularını anlatabilmek için alışılmışın 

dışına çıkan, bunu yeni bir biçim içinde sunan yazar da, işte bu insanı işler. Burada hem 

izlenimciliğe (Impressionizm) tepki, hem de gerçekliğin daha acımasız boyutta dile 

getirilişi önemli görünür. Karaalioğlu bu ortaklığın sınırlarını şöyle çizer: 

İzlenimcilik ve gerçekçilik, şüplıecilik, içten enuıiyetsizlik kültürel huzursuzluk 

zamanının sonucudur. Dışavurunıculuk ise, bu sonucun biraz daha 

şiddctlcndirilmcsi, eski sanat aniayışma biraz daha etkili karşı çıkılınasıdır. Bu 

açıdan, Strindbcrg, Kaiscr, Joyce, Kafka, Q'Neill ve Eliot ünlü dışavuruıncular 

sayılırlar?08 

Sigmund Freud'un, sanatçının yaratma eylemiyle 'nevroz' arasında kurduğu 

ilişkide, yaratma eylemi bilinç altında yattığı bilinir. Psikanaliz kuramındaki bu hayal 

kurma eylemi ile sanatçının sıkı ilişkisinde, düş odak noktasındadır. Düş yoluyla aklın 

baskısı ortadan kaldırılmakta, bireyin gerçek kişiliği ortaya çıkanlmaya çalışılmakta, 

böylece bireyin yerine getiremediği istek, duygu ve arzulan gözler önüne 

serilebilmcktedir. Moran'a göre de sanat yapıtı, bilinç altı gizliliğin bir ürünü sayılır, ve 

bunu şöyle açıklar: 

207 Binııaz BAYTEKİN, Deutsclıe Literatur und Methodik (Alman Edebiyatı ve Öğretimi), Editör: 
Ali Gültckin, Eskişelıir: Anadolu Üniversitesi Yayınlan, 1993, s. 144. 

208 Seyit Kemal KARAALİOGLU, Edebiyat Akımlan, istanbul: Yelken Matbaası Yayınlan, 1980, s. 
305. 



Mademki yazan yazmaya iten, açığa vuranıayıp bastımıak zorunda kaldığı 

istckleridir, o halde bwılar bir yolunu bulup kılık değiştirerek kendilerini eserde belli 

edeceklerdir; tıpkı hepimizin rüyalannda kendilerini gösterdikleri gibi. Bundan ötürü 

bir sanat eserine, yazann bilinçallmda kalnuş isteklerinin, korkularııun vb. 

sembollerini taşıyan bir belge gibi bakabiliriz?09 
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Bu açıdan bakıldığında, Kafka'nın yapıtlarını düşler yoluyla oluşturduğu, iç 

dünyasında açığa vuramadığı, hastırdığı itkiyle yazma yöneldiği söylenebilir. Çünkü, 

yazını adına, sevmediği büro işini kabullendiği, mutlu olmayı istemesine karşın evliliği 

reddettiği bilinmektedir. 

Sanata duyulan isyandan doğan dadaizm (Dadaismus) ise, dil ve estetik kuralları 

tanımama, başı boş bir yol tutma, bile bile kapalılığa gitme, şüphe içinde kalma, toplum 

ve ahlaki nonnlara karşı olma gibi tutumuyla, Kafka'nın sanat anlayışına uymaz. Kafka'da 

sanat bilim adına yapılır. "Dadaizm bir sakatlıktır. İşin tinsel belkemiği kırılmış, inanç 

darbe yemiştir."210 Buradan anlaşılıyor ki, Kafka'nın yazını dadaizmin özellikleriyle 

değerlendirilmeınelidir. 

Çıkış noktası dadaizm ile paralellik gösteren, dolayısıyla aklın, gerçekliğin karşıtı, 

gerçeküstü sanat anlayışı gerçeküstücülük ise, dışavurumculuk ve sembolizm ile ilişkileri 

olan, günümüz sanat eserlerinde etkisi görülebilen yazın akımıdır. Rüya çağrışımlan, 

bilinçsiz yazın ve olmayanı görme temel esaslarıyla gerçeküstücülük, Aytaç'a göre 

Kafka'nın tarzı değildir. ''Kafka'nın yapıtlarının hayal gücü ürünü ve anlamsız görüntüler 

yar<ı;ttığı iddia edilemez, ama üstü kapalı anlatıma alışmış okuyuculara bunlar hayali ve 

anlamsız gelebilir."21 ı 

Okura anlamsız gelebilecek yapıtlar, bir biçimde kaleme alınmışlarsa, yapıtın 

yerini tanımlamak güçlük gösterebilir. Kafka'nın yazındaki yeri, bir diğer tanıma göre 

şöyledir: 

209 Bema MORAN, Edebiyat Kuranıları ve Eleştirisi, İslanbul: Cem Yayınevi, 1994, s. 136. 
210 JANOUCH, A.g.e., 1994, s. llO. 
211 AYTAÇ, A.g.e., 1983, s. 283. 



Das surrcalistische Gestaltungsprinzig \\ird als "Pyscho-Automismus" bcgriifen. 

Übcr den Realen steht das Surreale. Zu den Surrcalisten zalcn A. Kubin, F. Kafka, H. 

Kasa ek, E.Kreuder, H.H.Jahnn.. .. Wie cin Report er schreibt Kafka mit nüchterner 

Exaktlıeit und gestaltct aber süberrcalistischc Vorgange, die nur Zcichen ftir eincın 

Bcdcutungsgehalt sind .... Erstes Beispicl ciner dcutschen surrealistischcn Er.Whlung 

ist "Die Vcnvandlung" von Kafka, in dcr cine Ablösung von dcr Bindung an die 

rcalc Wclt und Vcrcinigung des Glaubcns an die veıpflichtcndc rcalc Ordnung dcr 

Natur des zcntralc Thcnıa sind.212 
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Toplumun durumunu bütün çarpıklığıyla okuyucunun önüne seren gerçekçilik 

(Realismus) akımında temel ilke tarafsızlıktır. Burada yazar, yaşam çözümlemelerini 

objektif bir anlatıyla işler. 19.yüzyılın ikinci yarısında iyimser bir dünya görüşü çizen 

klasik gerçekçi roman, 20.yüzyıl başlarında şartların değişmesiyle beliren belirsizlik ve 

güvensizlik ortamı içinde, ahlaki normları daha yumuşak, farklı bir biçimde ele alır. Bu 

açıdan, modern yazarların dünyanın değişen ahengi ve · iyimserliğini yeniden yakalama 

çabasıyla, estetik bütünlüğü simgeler, imgeler ve mit'lerle yeniden kurmaya çalıştığı 

görülür. Bu yazarlardan birinin Kafka romanının yüzyılın fantezisi sayılışını Moran, şöyle 

aktarır: "Tzvetan Todorov ve Kafka'dan bu yana fantastiğin romandan silindiğini iddia 

edilir... 20.yüzyılda gerçeklik kavramının kendisi belirsizleştiği için gerçek ile gerçek 

olmayan arasındaki duvar yıkılmıştır. Bu durumda ise fantastik roman söz konusu 

olamaz.213 

Buna paralel olarak, dünyanın modelinin Habsburg ·gerçeğine benzetilmesi, 

Fischer'e göre Kafka fantazisinin bir yanını oluşturmaktadır. "Kafka'nın yapıtlarıyla, 

parçalanmakta olan bir dünyanın modeli diye aldığı Habsburg İmparatorluğu'nun 

inanırlığını yitirmiş olsa bile varolan gerçekliğine çok çeşitli yönlerden atıfta bulunduğunu 

söyler."214 

212 BAYTEKİN, Ag.e., 1993, s. 144. 
213 Berna MORAN, Türk Romanianna Eleştirel Bakış lll, İstanbul: İlctişimYayınlan, 1994, s.72. 
214 Ernst FİSCHER, Franz Kafka, (Çev. Alırnet Cemal), istanbul: Bilim Felsefe Sanat Yayınlan, 1985, 

s. 96. 
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Çaresizliğin çıkış noktasını yabaneılaşmada bulan Kafka'nın, yapılamayanı yazma 

aktarmasına Fischer de katılır. "Katka, kendisinden önce kimsenin yapamadığı biçimde, 

yabancılaşmayı en uç noktasına değin betimledi, ama bunun yanı sıra da çaresizlik içinde 

bir çıkış yolu bulmak için savaştı."2 ı 5 

Gerçekçilik akımının öncülerinden Gustave Flaubert, kahramanların yaşamlarını, 

duygu ve düşüncelerini bu akım içinde çözümler. Kendi kişiliğini kahramanlarında gizler, 

onların yaşamdakilerine benzemesine özen gösterir. Flaubert'in bu yazın akımındaki 

yerini, Özdemir şöyle tanımlar: 

Madam Bonry, kentsoylu yaşanun insaıu nasıl eritip bitirdiğini, gücünü ve 

mutluluk özlemlerini nasıl tükettiğini gösterir bize. Emma ve Madam Bovary'yi 

unutamıyorsak~ onların acılarını, düşüncelerini, pişmanlıklannı, kınlan onurlannı, 

kalabalık içindeki yalnızlıklarını okurken bugün de duyabiliyorsak, bunların ustaca 

tipleştirilıuesinden~ insanın iç dünyasını etkileyen, bunaltan eserlerinde gömıek 

müınkündür.216 

Yapıtlarında özü gerçekçilikte işleyen Flaubert, doğal olana özlem ve ilgisiyle 

modem romanın kurucusu olarak, Katka ve Proust'un öncüsü olarak görülmektedir. 

Katka'nın doğal olana özlemi ve bu özlemi tüm gerçekliğiyle aniatma çabası, Flaubert'ten 

etkilenmesine bağlanabilir. 

Toplumsal gerçeklikte insanların yaşamını, yapmacıktan uzak, yalın anlatımla 

işleyenlerden biri de Lew Nikolayaviç Tolstoy olup, özellikle köylü kesiminin yaşayış ve 

düşünce biçimini, töresel aldatmacaları konu olarak işler. Tolstoy'un ruhsal 

çözümlemelerle toplumsal çözümleme arasında denge kurması, çağdaş toplumcu 

gerçekliğin doğuşuna çıkış noktası oluşturması Özdeınir'in, değerlendirmesiyle şöledir: 

"Tolstoy, kişilerin ruhsal çözümlemelerini, toplumdaki dengesizlikleri, eşitsizlikleri 

yansıtmada araç olarak kullanmıştır.... Yoksul köylülerden eşrafa, liberallerden 

215 FİSCHER, Ag.e., 1985, s. 56. 
216 ÖZDEMİR, Ag.e., 1994, s. 319. 
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tutuculara, sosyete güllerinden hizmetçitere değin her türlü ınsana açıktır Tolstoy'un 

romanları."217 

İnsanların yaşamının tüm ayrıntılarıyla işlenmesi, gelenekleri dayanak almamasıyla, 

eşitsizlikleri ve toplumun her katmanından insanı gerçeklik düzleminde işlemesiyle, 

kendine özgünlük oluşturan Tolstoy'un bu mirasına Kafka'nın ortaklığından söz 

edilebilir. Tolstoy'un özgünlüğünde Moran da, Özdemir' e katılır. 

Sanat eseri ilc değerli sanat eseri arasında ayrım yapmak gerekir, çünkü her sanat 

eseri değerli değildir. Değerli olması için, aktanlan duygwıun büyük halk yığınlarına 

bulaşabilıucsi gereklidir ... Tolstoy, estetik duyguyu önemsemcz ve bunun için de 

eserin teknik yönü, yapısı üzerinde durıııaz. Sanatçımn içtenliğinin mcscleyi 

çözeceğine inamr.218 

Kafka'yı çözümlemenin güçlüğü, onun aşırı gerçekçi bir yazar oluşuna da 

bağlanır. Memurluk deneyimiyle donanmış, bürokrasi labirenti ve toplum yaşamını 

çabucak çizebilen biridir o. Kendi iç dünyasını, çağımız insanının toplumsal ve siyasal 

güçler karşısındaki ezikliğini ayrıntılada işlemesiyle Kafka, toplumun her katmanından 

bireye, geniş halk yığınlarına ulaşabilmiş görünmektedir. Orhan Duru, 'Günümüz 

Gerçekliği ve Kafka' adlı ortak bildiride, Kafka'nın tam anlamıyla gerçekçi bir yazar 

oluşundan söz eder. 

Kafka 'yı çözümiemek o kadar basit değil. Kılı kırk yaran bir gerçekçi o ayıu 

zamanda. Belki de biraz aşırı bir gerçekçi. Kendi iç dünyasııu, çağmuz insaıunın 

toplumsal, siyasal, çok ya da tck uluslu güçler karşısmdaki ezikliğini ayrıntılarıyla 

örüyor.Z19 

Kafka gerçekliğinin, kentsoylu yazında bir yandan varoluşçu felsefeye, bir yandan 

da Freud'cu felsefeye yakınlık göstermesi, yazın açısından önemli bir ilişki gösterir . 

.,17 •. • 
~ OZDEMIR, A.g.e., 1994, s. 62. 
218 MORAN, A.g.e., 1972, ss. lll, 114. 
219 Orhan DURU, "Günümüz Gerçekliği ve Kafka", Yazko Çeviri Kafka Özel Sayısı, İstanbul: Cem 
Yayınevi, 1984, s. 182. 
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Varoluşçulukta doğan kentsoylu gerçekçilikte dayanacak hiçbir güç bulamayan insan 

bunalır, seçme durumunda kalır; varlığını özünden önce kullanır. Burada yazar, işin içinde 

olduğu için tip ve karakter kullanmaz. Özdemir, varoluşçuluğun bu önemli yanını şöyle 

gösterir: 

Varoluşçu yazarların yapıtlarında terimsel anlamıyla tip ve karakterler yoktur. 

Bunların yerine durumlar vardır. Değişik durumlarla karşı karşıya gelen insanlar 

davranışlarını seçmede özgürdür. Karşılaşacakları durumlara göre gösterecekleri 

eylemler onların özlerini oluşturur. Bunların neler yapacağı, olaylar karşısında nasıl· 

davranacakları önceden kestirilemez.220 

Tip ve karakterden kaçınması, durumları betimlemesiyle Kafka, kahramanların, 

varlıkları yoluyla özlerini ortaya koymalarını sağlar. Özdemir, bu yönüyle Kafka'yı 

varoluşçu yazarlardan sayar. 

İnsanın dünya ve toplum içindeki konumunu irdeleyen varoluşçu yaklaşımı Jean Paul 

Sartre'm, Duvar, Özgürlül< Yollan, Bunaltı, Sinekler, Saygılı Yosma, Kirli Eller, 

Gizli Oturum; Albcrt Canıus'nün, Yabancı, Vcba, Düşüş, Yanlışlık, Caligula; ... 

Franz Kafka'ıun Dava, Açlık Şampiyonu, Şato, Amerika, Değişim, Ceza 

Sömürgesi gibi yapıtlarında bulabiliriz.221 

Gerçekliği doğru olarak tanımlamak, onu çok yönlü ve ayrıntılarıyla incelemeden 

geçer. Çünkü, gerçeklik bir yerde ayrıntıların bileşimidir. Kafka edebiyatının bu görevi, 

bütündeki ayrıntıları sergilemek, durumların üstesinden gelmektir. Bakış açısının 

daralmasıyla gerçekliğin bütünüyle izlenmesi, yazann öykü ve romanlarında izlediği 

yöntem olarak görülmektedir. Bu yöntemle, Kafka edebiyatında gerçekliği, Aytaç, okura 

şöyle tanıtır: 

Kafka'nın eserlerine yansıyan haliyle gerçeklik, abartmalı ve acımasızdır. Hafıfe 

alınabilen, kaçamak yanları bulunan yönüyle gerçeklik ona yabancıdır 

adeta .... Abartmaların amacı açık seçik bilgi dir. Gerçekliği berrak modeller halinde 

220 Emin ÖZDEMİR, "Gerçekçilik Üzerine Yargılar'', Türk Dili-Aylık Dil ve Yazın Dergisi Yazın 
Akımlan Özel Sayısı, Sayı: 349, Ankara: TürkDil Kurumu Yayınları, 1981, s. 118. 

221 ÖZDEMİR, A.g.e., 1981, s. 119. 



kavramak amacıyla, Kafka belli ncsir biçimleri vurgulamıştır. Bu biçimler içinde 

diyalektik, aynıılı gerekliliği ve bütüne ulaşma eğilimi göstermektedir.222 
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Gerçeklik içerisinde üstü kapalı anlatırnın talihsiz bir yanı da vardır. Aytaç'ın 

ifadesiyle bu anlatım yönteminin talihsiz yanı, "sadeleştirmekle, özlü hale getirmekle, 

abartmakla alışılınışı yabancılaştırmaktadır, o kadar ki gerçeklik içinde yaşayanlar, 

bunların aslını tahmin edememektedirler. Gerçeğin tanınması için gerekli görülen 

yabancılaştırma, tanımayı engellemektedir. 223 

Katka'nın, yaşamın sorunları ve sıkıntılarını, alışılmadık bir ölçü ve yeni bir 

teknikle, inanılması güç olayların altında insanın sorunlarını yansıtması; insanın durumunu 

imgeler, simgeler v.e mit'ler yoluyla betimlemesiyle gerçekleşir. Kafka'nın dünyaya 

bakışını ve yapıtlarında gerçekliğin anlaşılması için kullandığı sadeleştirme biçimini Aytaç, 

şöyle birleştirir: 

Dünyanın ve ruhun modem durumunun ana biçimlerini kavramaya çalıştığı, çizgileri 

sadcleştinııek, sonuçları bir araya toplamak yoluyla bu dünyaıuıı modellerini 

yarallığı ölçüde Kafka'nın eserleri realisttir .... Kafka'nın en güç eserlerinde bile, 

sadelcştirici modeller sık sık kullanılmıştır. Amerika romanında amcanın mektubu, 

Şato 'da Klamm'ın mektubu, Joscfinc'de fındık kıracağı teşbihi aynı 

karakterdedir. 224 

Tarilıi olan şeylere karşı ilgisizlik, şüphecilik ve hissiyattan kaçış, varoluşçu 

felsefede yazılmış bir yapıtta fark edilebilen özelliklerdendir. Bu felsefe akımının 

özelliklerinden birkaçı Grisebach'a göre: "Varoluşçu felsefenin ön plana çıkardığı ve 

üsluptan anlaşılabilen konulan: Korku, tehdit, endişe, ölüm ve yalnızlık olmaktadır."225 

Geleneksel felsefeye farklı bir başkaldırı olarak varoluşçuluk ve insana değişik 

bakış açılarından dolayı varoluşçu yazarlar, insanın dünyadaki yeri ve diğer insanlarla 

222 AYTAÇ, A.g.e., 1983, ss. 283,284. 
223 AYTAÇ, Age., 1983, s. 284. 
224 AYTAÇ, A.g.e., 1983, s. 283; 284. 
225 • GRISEBACH, A.g.e., 1995, s. 68. 
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ilişkilerini merkezde tutar. Bu felsefede insanın varoluşu özünden önce gelir. İnsanın 

kendisine dünyada yol gösterecek, yardım edecek tek varlık yine insandır. Bundan dolayı 

özgür olmak zorundadır. Çevresinde doğacak her türlü olayın sorumluluğunu yüklenen 

yine insanın kendisi olacaktır. Geleneksele başkaldıran insan kendisi için belli özgürlükler 

ister, başkasının özgürlüğünü ise sınırlamaz. Gücün kendisine karşı kullanmış olduğu 

sınırsız özgürlüğe razı asla değildir. Yazarın roman ve öykülerinde kahramanlar sınırsız 

özgürlük kullanıcılara karşıdır; Şato'da, K., Dava'da Josef K., Amerika'da Rossman, 

Dönüşüm'de Sarnsa aynı kişiliktedir. Olumsuzluklardan duyduğu ürkünçlüğe karşı 

varlığından çıkıp, simgesel olarak dahi olsa özünü ortaya koyması açısından Kafka, 

Camus'ye göre varoluşçu sayılır. 

Fransa' daki çağdaşlarııun çoğu insaıu o kadar genel olarak felsefe terinıleriyle 

vermeye çalışıyorlar ki, sonunda romanlardaki tipler bireyliklerini, insanlık 

özelliklerini kaybcderler .... Kafka ile Amerika 'belıaviorist'lerinden gelen etkilerin 

Fransa' daki bu durumdan sorunıl u olduklan belirtilir. 226 

Tanrının yokluğunun ispatlanmaya çalışılmayan varoluşçulukta, insan mutsuzluğa 

düşürülmek istenmez. İnsan, özgürce bağlanma isteğiyle insanlıktan bir tipi 

gerçekleştirdiği sürece kendini gerçekleştirmiş olacaktır. Dava'da yargıcı bulma, Şato'da 

içeri girme arzusu, bürokratik engellere karşı koyuş, hatta yıllar sonra aynı kapının 

önünde yok olmayı göze alış, hep özgürce bağlanma isteğinden doğmaktadır. Bu açıdan 

bir sınıflandırmadan ziyade, bir incelemeye göre; "Camus, Dostoyevski, Marks Dewey, 

Calvin, Luther, Beckett, Beethofen, Baudelaire, Claudel, Faulkner, Van Gogh, Gide, 

Hamingway, Kafka, Hölderlin, Poe, Rilke, Valery, Eliot, Shakespeare ... gibi sanatçılarda 

varoluşsal yanlar bulunur."227 

İnsanın, davranışını durumlar karşısında seçme özgürlüğüne, eylemler karşısında 

özünü dilediği gibi ortaya koyabilmesine, varoluşçu felsefe içinde yer olduğuna, Özdemir 

de katılır ve Kafka'nın etkilendiği yazarlar ve yapıtlarının özü hakkında şu örnekleri 

verir: 

"26 • 
~ CRUICKSHANK, A.g.e., 1965, s. 198. 
227 Jean Paul SARTRE, Varoluşçuluk, (Çev. Asım Bezirci), İstanbul: Say Yayıncılık, 1993, s. 13. 



Varoluşçu yaklaşım, insamn karanlık evrenini tanıma, insanın insanla ilişkilerini 

yansılması yönünden ilginç nitelikler taşır.... Sartre, Duvar öyküsünde, öykünün 

kahramanı Pablo, cumhuriyetçi Gris'i gizlcdiği için tutuklaıur, ve ölüm cezasına 

çarptırılır. Pablo, ölümle kalım arasında bırakılır. İki seçenekten birini yeğleyerek 

özünü yaratacaktır .... Sartre, yapıtlarını insaıun seçme özgürlüğünden doğan bunaltı 

ii;;erine oturtur.... Canıus'nun kahramanlan çevreleriyle bir çatışma içindedir. 

Yeryüzündeki durumları iğretidir. Örneğin, Yabancı'da kendini yığınlar içinde 

sürgün duyan bir insanın acıklı serüveni dile getirilmiştir. Bu yabancı kişi, 

çevresindekileric sağlıklı ilişki kuramaz, insanların hiçbir şeyini payiaşamadığı gibi, 

onların yasalarına ve törelerine uyanıaz.228 
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Kafka'nın, Sartre ve Camus'den etkitenmiş olabileceği sonucu, yazınında insanın 

durumunu aynı tarzda betimlemesinden, daha okul çağlannda bu yazarları okumuş 

olmasından çıkarılabilir. Kafka'nın yazınmı, kahramanlanyla çizdiği anlamı ve insanın 

durumunun betimlenmesini Özdemir şöyle özetler: 

Varoluşçu düşünceyi edebiyata uygulayan, insanın yeryüzündeki durumunu 

algılamaya çalışan yazarlardan biri de Çek romancı Kafka'dır. O, yaşadığımız 

dünyada insanoğlunun içinde bulunduğu saçma ortamı çizmiştir. Onun kişileri, 

insanı bunaltan karanlık bir evrende yaşarlar. Onlar, aıılanuna varamadıklan bu 

karanlık evrenin ortasında bocalar dururlar. İçinde bulundukları ortamm yasalarıyla 

uzlaşınak ister, uzlaşaıuazlar. Kafka, bu durumu, Dava, Açlık Şampiyonu, Şato, 

Ameı-ika, Çin Seddi, Değişim, Ceza Sömürgesi ... gibi yapıtlarında yansıtnuştır. Bu 

yapıtlar, çağdaş dünya edebiyatma yeni ufuklar açnuştır.... Çağdaş gerçeklik 

içerisinde düşünsel yönelimlerden biri olan varoluşçuluk, insaıun varoluş sorunlarına 

edebiyaua da açıklık getirmeye çalışmıştır. İnsaıu tanımadan, iıısaıun varoluş 

sorunlarııu (bunaltı, işki, seçim, umutsuzluk, başarısızlık, yokluk ve hiçlik, yalnızlık, 

başkalan karşısındaki durunılan ve ahşkaıılıklan) algılamadan insaıu değiştirmek 

gcrçcklcştirilenıcz elbette. 229 

Mükemellik ölçüsü Baba 'ya karşın, başkalarını kendine bağlamaya karşılık, 

kararsız olma varoluşçuluğun göstergesidir. Yazarın, evlilik ya da yazarlık arasında karar 

verme (seçme) görüldüğü gibi. Aytaç'a göre, endişe iki alanlı davranıştan kaynaklan~r. 

228 ÖZDEMiR A.g.e., 1994, ss. 348,349. 
229 ÖZDEMİR, A.g.e., 1994, ss. 351, 352, 354, 355. 
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"Evlilik mi yazarlık mı meselesinde karar vermek durumundadır. Arkası gelmeyen 

refleksiyonlar, onun her iki alanı birlikte yürütememe endişesinden gelir."230 

Timuçin, Kafka'nın yazındaki yerıne yeni bir belirleme getirmekle birlikte, 

seçmeye yargılı, özgürlüğü olmayan, başkalarıyla varolmaya zorunlu insanın dünyaya 

bırakılmışlığını, varoluş felsefesi ve Kafka yapıtlarıyla şöyle özdeşleştirir: 

Kafka'nın roman ve öyküleri dünyanın saçmalığılll öne çıkanrken, varoluşçu 

edebiyatçıların bakış açılarına yaklaşır, ancak, onun umutsuzluğu varoluşçuların 

kökel umutsuzluğundaıı çok, son derece güç toplumsal koşullar altında yaşamını 

sürdüren, itilıniş bir bireyin umutsuzluğudur. Onda gerçeğe uymaz görünen düşsel 

öğeleri geriye çektiğimiz zaman, çok belirgin ve çok çetin bir tophim gerçeğiyle 

karşılaşırız. Kafka bu yönüyle varoluşçu ekolün iyiden iyiye uzağına düşer. 231 

İnsanın durumunun saçmalığına, töresel sıkıntı. ve " yaşamdan kaynaklanan 

sorunlara, apaçık ve uzun ömürlü bir anlatım getiren koyu bireyci Kafka, Pascal, 

Dostoyevski, Rilke, Camus ve yazınlarını, Kaufmann, varoluşçuluk felsefesinde tanımlar. 

Rilke, Kafka, Sartre, Caıuus düşsel yapıtlarında, Camu'nün denemeleri bir yana, 

Sartre ilc birlikte bütün sözümona varoluşçuların yarı yolda takılıp kalarak, dorukları 

ölçme aulınılarında bastıkları yeri büsbütün yitirip yanlışlıklara, kanşıklıklara 

düşseler de, bir türlü ulaşamadıkları yüksekliklere vannışlardır.232 

Dostoyevski' den bu yana insanı ve insanın dünyadaki konumlarının farklılığını 

işleyen yazarları Karaalioğlu, şöyle tanıtır: 

Kafk:a, Gide, Malraux de Beauvoir, Camus, Sartre, Beckett, William Faulkner 

varoluşçu edebiyat sanatçılan sayılırlar.... İnsanın bırakılnuşlığıııı, yalıuzlığıııı, 

umutsuzluğunu, güvensizliğini belirtmek; insaıun kendini tanıması, özünü 

230 AYTAÇ, A.g.e., 1983, s. 280. 
231 Afşar TİMUÇİN, Düşünce Tarihi, İstanbul: (y.y.), 1992, s. 582. 
232 Walter KAUFMANN, Dostoycvski'den Sartre'a Varoluşçuluk, (Çev. Akşiİ Göktürk), İstanbul: 
Yapı Kredi Yayınları, 1997, s. 56. 



yaratması, baskılanndan kurtulması, bcnliğini kazanmak için savaşınası varoluşçu 

yazarların başlıca sorunudur. 233 
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Varoluşçu eserlerde sorunun özü Ben olduğuna göre, insanın ben'ini yakalaması 

gereklidir. Roman kişisini, ben'i ve dünyasını olabilirlikler düzleminde tutan Salihoğlu, bu 

duruma şöyle açıklık getirir: 

Hem roman kişisini hem dünyasını olabilirlikler şeklinde anlamak gerekir. Bütün 

bunlar Kafka'da açıktır: Kafka'nın dünyası bilinen hiçbir gerçekliğe bcnzeıuez. 

İnsaıun dünyasının bir uç ve gerçekleşmemiş olabildiğidir. Bu olabilirliğin gerçek 

dünyamızın arkasında gözüktüğü ve geleceğimizi önceden belirlediği doğrudur .... 

Romanlarında kelıanetlerde bulwııuasaydı da değerlerinden bir şey yitinuezlerdi, 

çünkü yapıtları varoluşun bir olabiJidiğini (insan ve dünyasımn olabilirliğini) 

yakalıyor ve böylece bize ne olduğumuzu, neler yapabileceğimizi gösteriyor.234 

Dünyayı hem bir umut dünyası, hem de bir yanılgılar evreni olarak işleyen 

varoluşçuluğun belki de en önemli yanını Blanchot, Kafka'nın diliyle anlatır. 

Kurtuluşumuz ölümdedir, ama umut yaşamaktır. Bundan hiçbir zaman kurtulmuş 

olıuadığınıız ve hiçbir zaman da wnutsuz olmadiğmuz ·sonucu çıkar; bizi kaybeden 

umuduıuuzdur, sıkıntınuzın işareti olan şey umuttur, öyle ki sıkıntı da özgürleştirici 

bir değere sahiptir ve bizi umut etmeye götürür.... Varoluş bitip tükeıunek bilmez, 

kendisinden dışa atılıp atılınadığınıızı, ya da içine tümüyle kapatılıp 

kapatılmadığınuzı bilmediğimiz bir bclirlenıueıuişliktir varoluş. Bu varoluş sözcüğün 

en güçlü anlamıyla bir sürgündür: Orada değilizdir, orada başka yerdeyizdir, ve 

orada olmaktan hiçbir zaman uzak duramayız.235 

Sorumluluk duygusunun kaygıları ve İsteğin umutsuzluklarının içiçeliğinde 

iyimserlik de görülür. iyimserlik, varoluş felsefesinde umutsuzluklada başlar çünkü. Bu 

233 ° V KARAALlOGLU, A.g.e., 1980, s. 326. 
234 Hüseyin SALİHOGLU, 20. Yüzyıl Edebiyat Sanatı, Ankara: imge Kitabevi Yayınları, 1995, ss. 

417,418. 
235 BLANCHOT, A.g.e., 1984, s. 108. 
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umutsuzluk içinde birey, umut için eylemde bulunur, çaba gösterir. Kafka'nın öykü ve 

romanlarında birey hep bu eylemin içindedir. 

4. Kafka Estetiği ve Kafka Yapıtlarıııııı Çözümlenmesi 

Diğer yazarlarda olduğu. gibi, Kafka'nın da eserlerini eleştirebilmek ve 

çevirebilmek için, yazar hakkında edinilen tüm bilgiler dışında, bilimsel metotlardan 

yararlanılmaktadır. Ancak, bu süreçte ağırlık noktasını oluşturan 'kendine özgünlük' 

Kafka'da biraz daha önemli olmalı ki, metinleri anlamiandırma ve onlara daha yakın 

anlam yolları arama çabaları yetersiz kalabilmektedir. Çünkü, metin yazarının iç duygu 

dünyasını metinde yattığı sezilmektedir. Bu açıdan, Kafk:a'nın yapıtları bütün 

anlamiandırma denemelerine karşın, seçkin yerini korumakta, eleştiri ve çeviriler de kendi 

temel seyirleri ve yapıları içerisinde özgünlük gösterebilmektedir. Bunun yanında 

Kafka'nın çok anlamlılığı, yazın akımlarının hemen hepsinden payını almışlığından de gelir 

ki, metni anlamlandırmada sözdizimsel, anlam bilimsel, göstergebilimseL. sorunlar 

artmaktadır. 

Kafka yapıtlarının kodlarının çözümü dilbilim, anlambilim, biçimbilim, 

göstergebiliın, çeviri bilim, psikoloji, kültürbilim, iletişimbilim ... alan çalışmalarıyla analiz 

edilebilir şeklinde bir çözümleme savı düşünülmesinde, Kafka kodlannın çözümü ve 

anlaşılmasını, yazarı anlamayı, yazarı yaşamayı da önemli gören Ahmet Cemal, bu konuyu 

şöyle özetler: 

Ne yapmalı, hangi yoldan gitmeli ki, dünya yazıııuun devlerinden bir şeyler 

kapılabilsin? Önce -söylemesi kolay!- insanı bilmek gerekiyor~ ama bir düz çizgi gibi 

değil; yakın çevremizdeki günlük dış görüııüşleriyle değil~ görünüş denen kabukların 

altındaki tüm acıları, tüm tutkuları, sevgileri, sevgisizlikleri, bilinci ve 

bilinçsizliğiyle insaıu bir bütün olarak bilmek gerekiyor. Sonra yaşanuş olmak da 

gerekiyor Ka!ka '}1 anlayabilmek için. Ama gidilccek yerlere hep aynı yollardan 

geçilerek gidilmiş bir yaşam olmanıalı böylesi~ örneğin tüm uçurumlar göze alınnuş 

olmalı~ kazara içine düşülen uçurumların, beklenmeden gelen acılann bile bilincine 

vanlmalı-deneyim dediğimiz yaşam kılavuzu, acııun bilinçlisinden doğnıuyor mu? 

Evet, kısacası Ka1ka'yı anlayabilmek, düz-çizgi yaşaınların da harcı değil. Sonra -



kim bilir, belki de en önemli koşul-, sağlıklı bir bilinçle insana ve yaşama 

bakabilmek gerek. Çoğunlukla saıulır ki, Kafka'mn dünyası hastalıklıdır, 

gerçeküstüdür vb. Bu sanılar, Kafka'yı anlayamanuş ve anlayamayacak olanlanndır. 

İşin gerçeği ise, Kafka'mn dünyasııun, çizdiği görüntülerin, ancak çok sağlıklı 

bilinçlerle kavranabilecek düzeyde sağlıklı ve gerçek olduklandır.236 
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Okur ile arasında mesafe bırakmayan, her cümlesinin ağırlıklı, özgün bir anlamı 

olan yapıtların simgelerle dahi gizlenemeyecek açıklıkta oluşu da Adorno tarafından 

açıklanır. 

Kafka'da sonsuz düşüncenin ayiası hiçbir yerde karannaz, hiçbir yerde açılmaz 

çcvren. Her tümce sözcüğün tam anlamıyla durur durduğu yerde, her tümcenin 

anlamı vardır. Bu duruşla anlam sinıgenin gerektirdiği gibi birbirlerinin içinde 

erimemiştir; aralarında koskoca bir açıklık vardır; bu uçurumdan doğru da 

büyülcnınenin ışını fışkırır çıkar .... Metinleri kurbanlarıyla aralannda değişmez bir 

uzaklık kalmasını amaçlamazlar; onların duygularnun en yeni, üç boyutlu film 

tekniğinde lokoınoliflerin izleyicilerin üstüne gelmesi gibi, anlatılanın kopup 

üstlerine geleceğinden korkmalarını gerektirecek kertede ayağa kalkmasını · 

amaçlarlar. 237 

Ferit Edgü'ye göre, Kafka'nın yazarlığı ve onu çevirmenin güçlüğü, diğer yazar 

ve yapıtların çevirisinden farklıcadır. 

Kuşkusuz, biz Türk okur-yazariarına bunlar biraz fazla 'ince eleyip sık dokuıuua', 

'havanda su döğıne', 'özü bırakıp biçinıle uğraşma' gibi gclebilirse de, birçok yazarı 

büyük yapan niteliklerin başında bu 'ince eleyip sık dokuma'ıun etkisi olduğunu 

arada bir amıusanıaıun yararı olsa gerek, diye düşündüm Kafka örneğinden yola 

çıkıp. Zira Kafka bu türyazarlardandı.238 

236 Ahmet CEMAL, "Franz Kafka'yı Anlamak'', Y azko Çel-iri KatKa Özel Sayısı, İstanbul: Cem 
Yayınevi, 1984, ss. 10, I 1. .• 

237 Theodor W. ADORNO, "Kafka Üzerine Notlar", (Çev. Mustafa Ziyalan), Yazko Çeviri KatKa Ozcl 
Sayısı, İstanbul: Cem Yayınevi, 1984, s. 13. 

238 Ferit EDGÜ, "Kafka'yı Evirmek mi Çevimıek mi?'', Yazko Çeviri Kafka Özel Sayısı, İstanbul: 
Cem Yayuıevi, 1984, s. 142. 
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Çeviri sürecinde sözcük seçımıne, anlam yüklerneye yardımcı olabileceği 

düşüncesiyle, eserin yazılma gerekçesine de bakmanın doğru olacağı düşünülmektedir. 

Ahmet Cemal'e göre Kafka'nın Dönüşüm'ü yazma gerekçesi: "Bir insanın, bir böceğin 

ezilmişliğine asla yakışmayacağını kanıtlamak için"239dir. Böylece insan, diğer insanlarla 

ve çevresiyle ilişkilerinde ezilme, ufalma yerine saygınlığını öne çıkarabilecektir. 

Kafka'yı anlamak insanın kendini sorgulamasından geçiyor. Öyleyse, çevirmenin 

işine yarayabilecek bu ip ucu, metin bağlamında, sözcük ve cümle boyutunda insanın 

kendini yargılayabilen yanına yatkın ifade ve anlamı tamamlayan ifadeterin seçimine 

yararlı olacaktır. İnsanın kendini yargının eşiğine getiren, kendini aidatınalardan alıkoyan 

yönüyle Kafka, kendini yargılama sürecine ulaşamayan kimilerine uzak kalır. Kafka'nın 

bu yönünü en iyi tanımlayanlardan biri, çevirmen Ahmet Cemal' dir. 

Kalka, insanoğluna birincil olarak kendini ve kendi düşüncesini yargılanıarun yolunu 

ve zorwılului;,'llnu sergileyen bir yazardır. Kendini yargılayabilen insanoğlu ise 

yanılgılardan ve kendini aldatmalardan, elbet kendini yargılamasını öğrenememiş 

olanlara oranla çok daha uzak kalabilecektir.240 

Tezer Özlü Kıral da, Kafka'nın giderek önem kazanmasının nedenini ve yazınını 

içerisinde anlamlar gizlediği sorularla açıklar bize. 

Yalruz yazının gizemi, alaylı biçemi, dehası, çağı, çağlan önceden haber verişi, 

özellikle bizim ulusumuzun içinde yittiği bürokrasinin öldürücülüğünü böylesi akılcı 

ve alaylı dille anlatması, alçak gönüllülüğü, yalnızlığı açısından ını kaynaklanıyor? 

İnsan toplumunun kafkaeskliğini ancak Kafka ile mi kavrıyoruz? Yoksa Kafka, 

bizim adınuza, ama bize karşı örgütlenen güçlere direncimizin tüm ipuçlarını verdiği 

için mi giderek önem kazanıyor? İnsanın wııutsuzluğu çağlada çığ gibi büyüdüğü 

için mi ?24 1 

239 CEMAL, A.g.c., I 996, s. 108. 
24° CEMAL, A.g.e., 1996, s. 109. 
241 Tezer Özlü KIRAL, "Günümüz Gerçekliği ve Kafka", Yazko Çeviri Kafka Özel Sayısı, İstanbul: 

Cem Yayınevi, 1984, s. 188. 
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Şara Sayın, yaşamı, yazını ve diliyle özdeşleşen Kafka'yı, okura, okurun beklentisi 

içinde ve dışında aşağıdaki şekilde tanıtır: 

Yaplllarda yaşanıının karanlık, karnıaşık dchlizlcrle dolu 'kafkaesk' yönünün 

yanında, ister Tanrı'dan, bir imparatordan, ya da en yakın dostundan gelsin, hiçbir 

iletinin yerine varanıayacağııu gözlemler okur. Her okuyuşta başka bir yön daha 

çarpıcı olarak çıkar karşısıııa. Ama her okuyuşta aynı kalan, değişmeyen, okurda 

uyanan tcdirginliktir. Tedirginliğin sürekliliğini ise aniatıdan çok, Kafka'nın dili 

sağlar .... Mantık dışı dünyayı öykülcrkcn Kafka'nın kullandığı dil ise son dcreec 

açık, saydam ve kendi mantığını tutarlı sürdüren bir dildir. Ama, yaşanu yansıtnıaz 

Kafka'nın dili. Tam karşıtı, yaşama karşı direnen bir evren oluşturur. Kafka'nın dili 

ve öykülcncıı olaylar birbirleriyle hiç kcsişnıedcıı, birbirine koşul ilcrlcr hep. KaJka, 

bu son dereec saydam öykü dilini, yaşanun çelişkilerini daha iyi vurgulayabilmek 

için silah olarak kullaıur.... Saydam, hatta yapay olan bu dil, gerçekle uyum 

sağlamaz, bütünlcşmcz hiç. Contrcpoint tekııiğiııi andıran bir teknikle gerçeğe koşul, 

ama karşıt, kendine özgü bir gerçek oluşturur. Kafka'ya göre gerçek'in kısır döngüyü 

andıran, insam tutsak kılıcı yapısı, yazann dil ile oluşturduğu mantık duvarında -

sanki büyütece yansınuşçasıııa- daha da bclirgiıüeşir. Anlamı hiç açıklanamayacak 

durumlarda tedirginlik daha da artar: K. 'mn hiçbir zaman şatoya erişemeyişi, kanun 

önünde bekleyen kişinin amacma varamayışı, kişilerin suçlarııu bilmeden 

tutuklamşlan gibi... 242 

Ingrid Heinrich-Jost'a göre Kafka, tam anlamıyla farklı, dahası geliştirilemeyecek 

biçemiyle ulaşılmak istendiği oranda geri çekilen bir yazardır. 

Kafka, düşüıımektir, bir duygudur, bir korku bir kalp krizi, bir yıldırım, kimsenin 

inanmadığı bir umut, yalıuzca düşünülmüş ve içinden kovulduktan sonra 

ammsanacak bir ceıuıettir. Kafka, bir okul değildir, bir edebiyat akıını da değildir, 

geliştirilecek bir biçemi de yoktur. Yazınsal uğraşm hocalan başkalandır: Proust, 

Döblin, Joyce, Faulkııer ... Kafka gibi yazmak mümkün değildir. Onun gibi yazmak 

isteyenler ona hiçbir noktada varamamışlardır. Çünkü o, vanlmak istendiği oranda 

geri çekilir. O, işleımıiş bir tılsımdır. 243 

242 Şara SAYIN, "Günümüz Gerçekliği ve Kalka'', Yazko Çeviri Kafka Özel Sayısı, istanbul: Cem 
Yayınevi, 1984, ss. 195, 196. 

243 Ingrid HEİNRİCH- JOST, "Günümüz Gerçekliği ve Kafka", (Çev. Tezer ÖZlü Kıral), Yazko Çeviri 
Kafka Özel Sayısı, İstanbul: Cem Yayıncvi, 1984, s. 183. 
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Bireyin varolan güçlere karşı yürüttüğü beklentisiz savaşın betimleyicisi Kafka'yı 

farklı tanımlamayanlardan biri de Hans Eric h Kas per' dir. Ona göre Kafka, yüzyılın 

temsil c isi dir. 

Kafka, haksızlığın ve aşağılanmanın günlük olaylara dönüştüğü bir yüzyılın 

tcınsilcisidir. 'Kafkacsk' bu yaşam duygusm1u tanııniayan ve genel bilince yerleşmiş 

olan sözcüktür.... Bugün saydamlıktan yoksun gerçeklerin görünüşte kaçınılmaz 

biçimde felaket getiren çevrelerinin 'kafkaesk' diye nitclendirilıncsi, insanlara uyı:,>u1ı 

düşmektcdir. 244 

Konstantinoviç, belli bir ırktan gelme gibi özel bir suçla insanların yok edilmesi, 

korunamayan barış, iş, yiyecek, eneıji kaynaklarına olan ve günden güne a,rtan ihtiyaca, 

yaşamın koşullarına işaret ederek, Kafka'nın yazınını şöyle tanımlar: 

Kafka' nın, kendi zamanının genel bir yaşanı deneyimi olarak dile getirdiği dünya 

görüntüsü, aradan geçen süre içerisinde herhangi bir biçimde değişti mi? İnsanlar 

arasındaki iletişimsizlik konumu, salt varoluştan kaynaklanan umarsızlık konumu 

aşılabildi mi? Josef K., Şato'ya ginneyi, ya da Dava'da mahkcıneyi suçsuzluğuna 

inanduabildi mi? Bm1a verilccek yamt, zamammızda, insanoğlwıun yaşam 

deneyimlerinin çok daha ezici olduğudur.245 

Toplumsal orantısızlığı yapıtlarında çok öncelerden gelen bir uyarı ışığıyla, 

Kafka'nın kendine özgünlüğünde bulanlardan bir diğer görüş Martin Watser'den gelir. 

Ona göre toplum, kötü orantısı ve orantının işaretçisi şöyle değerlendirilebilir: 

Kafkaesk sözcüğünün anlamı, dayanılmaz biçimde grotesk. Toplumsal orantısızlığı 

yaşayan, bu durwnu kafkaesk olarak nitclendirir. Bu orantısızlık ya da kötü orantı, 

bırakılmışlıktan kaynaklanmaz, aksine gereğinden fazla örgütlel1111ekten kaynaklanır. 

Kimler adına örgütlenmişse, bu örgütlenme gene aym kişilerin zaranna işler: İşte bu 

durum kafkaesk'tir. Ve dünyanın her yerinde bu durum vardır. Kafka'mn edebiyat 

üzerinde etkisi garip biçimde azdır. Yalnız biçimsel, yani yüzeysel bir etkisi vardır. 

244 Haııs Ericlı K.ASPER, "Günüıııüz Gerçekliği ve Kalka", (Çev. Alunet Cemal), Yazko Çeviri Kafka 
Özel Sayısı, İstanbul: Cem Yayınevi, 1984, ss. 186, 187. 

245 Zoran KONSTANTİNOVİÇ, "Günümüz Gerçekliği ve Kafka", (Çev. Alunet Cemal), Yazko Çeviri 
Kafka Özel Sayısı, İstanbul: Cem Yayınevi, 1984, s. 189. 



Toplum ve birey arasındaki kötü orantıctan kaynaklanan duyarlılık, Kafka'da kişisel 

hastalığa dönüşür. 246 

5. Kafka'nın ve Edebiyat Eserlerinin Çevirisi Üzerine 
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Eserin çevirisine yararı olacağı düşüncesinden de öte, eserin çevirisi için bilinmesi 

gereken koşul olarak biçim ve üslup, Dönüşüm öyküsünde şöyle belirlenmiştir: 

Kafka, Değişim'de daha çok parataktik üslup olarak adlandırılan ana cümleleri 

kullanınaktadır(%86). Bwıa karşılık bağlaçlarla birbirine bağlanan yan cümleler 

azdır (%14). Bu cümleler içinde ise isim cüınlcleri oran olarak %13 ilc çok az 

k"Ullanılımşken, eylem cümleleri %87 ile ağırlıktadır. Bu cümle kullaıuımyla beraber 

Kafka, daha çok neden bildiren bağlaçları ve edatlan kullanılmaktadır. Göze çarpan 

bir başka nokta ise, zaman bildiren bağiaçiann ve "fakat, çünkü, bununla birlikte, 

buna rağmen, ... " gibi bağlaçlann nadir kullaıulmasıdır. Ka.lka'nın bir başka özelliği 

ise, virgül, nok"talı virgül ve iki çizgi arası açıklaınaları yoğunluğudur. Dil 

k."Ullanıınında ise Kafka, üslup araçlarından bolca yararlaıunaktadır.247 

Okuru söylemek istediğinde düşündüren, onu, kendi çizdiği noktaya getirmeye 

çalışan yazarın eserlerinin çevirisinde eşdeğerliği sağlamak güçtür. Çeviri metnin türüne 

göre bir eşdeğerlik kurmaya çalışmanın ilk basamağı, metnin türünü belirleme olacaktır. 

Brinker, bu sınıflandırmayı şöyle yapar: 

Edebi metinler (literarisclıe Texte), çağrı nitelikli metinler (appcllative Textc), 

yükümlülük ifade eden metinler (obligatorisclıc Texte). Bunlardan, edebi metinler 

grubuna roman, öykü, destan, tiyatro oywıu, şiir gibi sanat ağırlıklı metinler 

girmektedir. Bu türlerin çevirisinde içerikle birlikte öncelikle çevtilecek metnin 

biçim, üslup, sözcük, ses, sözdizimi gibi bütün dilbilgisel örgüsünün aktarılması 

gerekir. 248 

246 Martin WALSER, "Günümüz Gerçekliği ve Kalka", (Çev. Tezer Özlü Kıral), Yazko Çeviri Kafka 
Özel Sayısı, İstanbul: Cem Yayınevi, 1984, ss. 198, 199. 

247 Bekir ZENGİN, "Kafka'mn Değişim Çevirisi Üzerine", Cumhuriyet Üniyersitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, Sayı:17, 1994, s. 241. 

248 Klaus BRİNKER, Linguistische Textanalyse, 1985, s. 104'ten aktaran Tahsin AKTAŞ, Çeviri 
İşlemine Genel Bir Bakış, Ankara: Gazi Üniversitesi _Gazi Eğitim Fakültesi, 1996, s. 130. 
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Sanat metninin yapı taşları göstergeleridir ve her göstergenin, metnin iletisinde 

payı vardır. Göktürk'e göre, "sanat metni, kendine özgü biçimde örgütlenmiş bir iletidir. 

Alımianınasında bu yönünün de göz önünde tu tu lmasını gerektirir... Onun da kendine 

özgü biçimde düzenlenen göstergeleri taşır iletisini."249 

Çeviri sürecinde dilbilgisinin ötesinde çevırının türü, yönü ve çevırmenın 

kazandığı deneyimin önemi büyüktür. Kaynak dilde verilmek istenen ileti kavranabildiği, 

anlamın kavrama düzeyinde kavranabildiği ölçüde, çevirinin içeriğine uygun söz ya da 

sözcük öbekleri seçilebilecektir. Hele hele bir sanat eserinin çevirisi söz konusu 

olduğunda başka beceriler: "Duyuşsal davranış düzeyinde duyuşsal dil becerileri"250 ve 

dilbilgisi özelliklerinin daha önce kavranmış olması gerektiği konusunda ''bilişsel 

davranışlar''25 ı düşüncelerin çıkış noktalarını ve eylemlerin sonuçlarını, yazann içsel 

güdülerini okura yansıtırcasına aktarınada yardımcı olacaktır. 

Öncelikle dilsel bir ürün olan yazınsal yapıt~ her öğesi ve her organıyla özel bir 

işlev yüklenmiş kendine özgü bir yapıdır. Bu özelliğiyle yazınsal bir yapıt toplumsal, 

siyasal, etik ya da felsefi bir bildiri içerir. Ancak bu bildiri açık ya da gizli olabilir. Zaten, 

sanat yapıtının görevi, bir mesaj iletmek, verici ve alıcı arasında iletişim kurmaktır. 

Bir yazınsal yapıt ne yalnızca bildiridir, ne yalnızca anlaındır, ne yalnızca dildir, ne 

yalnızca içeriktir, ne yalnızca biçiıudir, ne de yalnızca bir iletişim aracıdır; 

bunlardan yalnızca birine indirgenemez. Yazınsal yapıt, bu özelliklerden tümünü 

kendinde barındıran bir dilsel yapıdır.252 

Okuma sürecinin en sorumlu yanı yorumlamadır. Çeviri de bir tür yorumlama 

olduğuna göre, çeviri metnin türü, sanat yapıtı olarak önemlidir. Bir sanat yapıtının, sanat 

249 Akşit GÖKTÜRK, Okuma Uğraşı, İstanbul: Yapı Kredi Yayııılan, 1997, ss. 14, 15. 
250 Gennady Nikolayaviç POSPELOV, Edebiyat Bilinıi, (Çev. Yılmaz Onay), İstanbul: Evrensel Basını 
Yayın, 1995, s. 228'den aktaran Ali GÜLTEKİN-Mustafa ÇAKIR, "Türkçe-Almanca ve Alnıanca
Türkçe Mahkeme Metinlerinin Çevirisinde Örtüşebilirlik Sorunu", Tönıer Çeviri Dergisi, 
Sayı: lO, Kış 1997, s. 81. 

251 M. Fuat TURGUT, Eğitimde Ölçme l'e Değerlendirme Metotlan, Ankara: Saydam Matbaacılık, 
1983, s. 128'den aktaran GÜLTEKİN, ÇAKIR, A.g.e., 1997, s. 80. 

252 ÖZdemir İNCE, Yazınsal Söylem Üzerine, İstanbul: Can Yayınları, 1993, s. 86. 
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yapıtının gerçekte söylediklerinin ötesine yönelik oluşunu Akşit Göktürk şu şekilde 

özetler: 

Sanat yapıtı, varoluş gerçeğinin gündelik dil-algı düzeni içinde gözden kaçan, kör 

kalınan yönlerini, çarpıcı bir bakış yoi;,ruııluğuyla dile getirir. Sözcükleri, alışılmış 

anlam nesneleri dışmda, yeni gösterge-gösterilen ilişkilerine sokar, dili kalıplaşmış 

algılanınızm tekdiizeliğinden kurtararak ona bir kan sağlar .... Bir sanat metnindeki 

sözcüklcrle tümceler, gerçekte söylediklerinin ötesine yöneliktirlcr. Sanat metninin 

dünyası, tümeelerin birbiriyle bir iç etkileşmcsindcn oluşur. Sanatçmm yaratıcı 

bilinci, böyle yönlendinııiştir başlangıçta her sözü her tümccyi. Bir romanda, bir 

sözcük ve tck tck tümeelerin görevi, gündelik dilde çoğunlukla alışık olduğumuz 

gibi, somut bir bilgiyi adını adını bulmakla sona enııcz. Bu tümceler kendi aralarında 

bir iç ctkilcşiınlc, okurda belli bir algı konumunu, metnin daha sonrasına dönük 

bcklcnt_ileri oluşturur ... 253 

Yazınsal eserlerin yorumu, kavramların anlam alanları incelenmeksizin örtüklük 

gösterirler. Bir yerde bu örtüklük eserde zorunluluk olarak da bulunur. Göktürk'ün 

ifadesiyle; "Yazın metinleri işlevlerini büyük ölçüde, örtük anlam gücüllüklerinden 

kazanırlar. Örtük anlam alanlannın yorumu da, okurun dünya görüşüne, anlam 

koşullarına, tarihsel konumuna göre, her dönemde değişikliğe uğrar. "254 

Çeviride biçemin tesadüfi olmadığı, çözümlenmesinin bir yerde eserin çevrilmesi 

olduğu, aksi halde konunun çevrilmiş olabileceği dikkate alınmalıdır. Öykü çevirmenin 

kendine özgü tekniğinin belirleyici yanını, B ertan Onaran, "... yanıtı içinde, belirleyici 

olan yalnızca her yazarın/öykünün özgül biçemi" ; Ülkü Tamer ise, "Öykü çevirmenin 

ayrı bir tekniği olduğunu sanıyorum. Belirleyici olan, yazarın, öykünün özgül biçemidir. 

Pınl pırıl bir Türkçe uğruna o biçernden "fedakarlık" etmeye kalkarsanız, o öyküyü 

veremezsiniz; o öykünün konusunu verirsiniz sadece. Çeviride türün değil, yazarın, 

yapıtın özellikleri egemen olmalıdır."255 şeklinde açıklar. 

253 Akşit GÖKTÜRK, "Okumak-Yorumlamak'', Çağdaş Eleştiri -Edebiyat, Sanat, Sorunlar ve 
Kavramlar Dergisi, Aralık 1984, s. 23. 

254 •• -
GOKTURK, A.g.e., 1986, s. 180. 

255 Bcrtan ONARAN, Ülkü TAMER, "Öykü Çevirisi Üzerine- Söyleşi", Metis Çeviri Dergisi, Yaz 
1990, s. 14. 
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Kullanımlık metinler ile sanat metinlerinin aynı tarz çevırı ile 

çözümlenemeyeceğini, Göktürk, sanat metinlerinin kurmaca dünyasını aşağıdaki şekilde 

tanımlar ve açıklar: 

Yazınsal metindeki tck tck öğeler, sesler, sözcükler, tümcclcr, tümce öbckleri, 

sözlüklerde, dilbilgisi, ya da dilbilim kitaplarında saptanmış kurallar dışına 

taşabilecek işlevlere, yeni anlamsal ilişkilere girerken, yazınsal metnin iletisi de, 

gündelik yaşanı deneylerine tümüyle oturtamayaeağımız bir dünyada geçerlik 

kazanır, bu gerçek. İşte bu nedenden dolayı, genellikle yazınsal ürünlerin çevrilmesi, 

bir gazete haberinin, bir ilaç betinıinin, iş mektubunun ya da gezi kılavuzwmn 

çevrilmesinden ayrı niteliktc bir iştir. Çünkü bu tür kullanmalık metinler, herkesçe 

bilinen bir olgular bağlaınında anlam kazaıur. Oysa yazınsal yapıt, bize bildik 

olmayan türden bir yaşanı gerçeğini, bir kezliğine, özgün bir dil düzenlemesi ile 

kurmaca bir bağlaında sunmaya yöncliktir.256 

Edebiyat metinlerinde sadece anlamın aktarılmasının, yeterli olmadığına 

katılanlardan biri de Gümüş'tür. Çeviriyi, çeviri yapılan özgün dilindeki üslubunda 

düşünmenin gereğini, Gümüş, aşağıdaki şekilde anlatır. 

Edebi metinler söz konusu olduğunda 'şekil' ve 'muhteva' arasında diyalektik bir 

ilişki olduğundan sadece anlaının doğru aktarılması yetmez. Bir roman, bir tiyatro ya 

da bir şiirde, yazarın kelime seçiıııi, bunun yam sıra cümle düzeııi ve anlatım biçinıi 

de önemlidir. Yazarın vermek istediği mesajı taşıyan muhtevanın doğru 

aktarılnıasııun, değişmez olmasının yanında 'üslup şekil yapısı'ıun da aktarılması, 

eserin yazanna saygı gereğidir ... Tercümenin şekil ve üslubu aslının şekil ve 

üslubunwı aynı olmalıdır ... Bir dilde üslup sanatları, o dili konuşan nıilletin diliyle 

özdcştir. Her dilin kendine has üslup sanatlan vardır. Tercümeyi bunlardan a)TI 

düşündüi;,>ümüz zaman, o tercüme 'çeviri kokar', o tercüme lügattcki kelimeleri 

'lincaire' olarak yatay şekilde dizilmesidir. 257 

Yazarın, sözcükleri alışılmış kullanma şeklinin dışında, metin içinde kazanacağı 

çağrışımsal değerlerle yansıtmasında mutlak bir neden vardır. Yazar, yazdığı metne bu 

256 •. •. 
GOKTURK, Ag.e., 1986, s. 138. 

257 Hüseyin GÜMÜŞ, "Üslup ve Tercüme", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat 
Dergisi, Sayı: 4, Konya: 1987, ss. 51-53, 56. 
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yolla hem zengin bir anlatım biçimi sağlar, hem de okur üzerinde bir amacı gerçekleştirme 

çabası içindedir. Katka'nın anlatısı bu yönde örtüklük gösterir ki, bu tür metinya da 

metinleri çözümlerneyi Aktaş, şöyle tanımlar: 

Eşdeğerliliği gerçekleştinnek için, doğal dilde kullanılan sözcük veya sözcük 

grubuyla onun yerine kullamlanlar arasında bir ilişkinin olduğunu, bu ilişkinin 

metinlerde söz sanatlannın çeşitlenmesine yol açtığını, aynca bunlann her bir 

sözcüğün, içerdiği anlambirimciklerinden ileri geldiğini keşfetınelidir. 258 

Belli bir zaman dilimi ve kültürüne ait bir metnin çevirisinde, çevirmenin o dilsel 

birliğin ayrıcalıkianna bağlı kalma zorunluluğu, Mounin'e göre de aynıdır."Sobald man 

T exte aus einer anderen Zeit und einer Kultur, die unserer g~genwartigen fremd ist, 

übersetzt, macht die Regel der sprachlichen Einheitlichkeit die Entscheidung fur em 

Übersetzungsregister notwendig, an das man sich dann treu halten muss?59 

Çeviri işlevinin onca güçlüğünün yanı sıra, çeviri, bir de ikinci dilden yapılıyorsa, 

sorunların daha da katlandığı, yazarın dili ve biçeminin büyük yara aldığı görülecektir. 

Günyol 'un Türk yazınına kazandırdığı ve bu çalışmada da yararlanılan eseri, hemen 

belirtilrnelidirki, ikinci erek dilden Türçe'ye çevrilmiştir. 

Dünyaca ünlü beş romancının yapıtiamu konu alan, 1952 yılında katıldığım bir 

derste Kafka'yı taıudııu. Yurda dönünce okuyup sevdiğim Değişim öyküsünü 

Fransızca ve İngilizce çevirilerinden yararlanarak Türkçe'ye aktardıııı ... Uzunca bir 

süre yasaklı yazarlar listesinde yer alan Kafka, ilk kez benim çevirilcriıııle 

okuyucular öııiine çıkıyordu. 260 

Çeviride kayıpların daha da artmasına yol açan ikinci dilden çeviriyle okur, sanat 

metninin dışında kalacağından yazara varamayacaktır. Özgün metin yerine, çeviri metnin 

kaynak metin olarak alınmasına, Demirezen de katılmaz. "İkinci elden yapılan çeviriler 

258 AKTAŞ, A.g.e., 1996, s. 160. 
259 Gcorges MOUNİN, Die Übcrsetzung-Gcscbichte, Thcorie, Amvendung, München: 

Nymphenburgcr Verlagshandlung, 1967, s. 124. 
260 •• 

GUNYOL, A.g.e., 1989, s. 131. 
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daha çok olumsuzluklarla doludur. Kayıplar sorunu iki katına çıkabilir. Bu tür çevirilerde, 

özgün dil bir ara dile çevrilir, sonra bu ara dil bir özgün metinmiş gibi benimserup bir 

başka dile çevrilir."261 

Özgün çevirilerin oluşumuna dilbilimsel analizlerle biraz daha yaklaşılabileceğine 

inanıyorum. Ancak burada metnin iletisine ters düşeceğinden, sözcük ya da sözcük 

öbeklerinin dilbilimsel anlamları dışında algılanılmalıdır. Mounin de bu tür analizierin 

çeviriye katkıda bulunacağı görüşündedir. "Die linguistische Analyse gestattet uns heute 

auch, aile Probleme zu lösen, die sich aus ganzlich neuen und überaus anspruchsvollen 

Defınition der Originaltreue einer Übersetzung ergeben. "262 

6. Çeviri, Çeviri Süreci ve Eşdeğeriilik Sorunu 

Her dil kültürünün kendine özgü gelenekleri ve yaşam biçimi vardır. İşte bu 

gelenekler ve yaşam biçimi, dilin diğer dillerle olan etkileşimiyle, sözcük dağarcığı ve 

ifade grupları edinir. Dil aileleri farklı dillerde, edinilen sözcük dağarcığı ve ifade grupları _ 

birbirine zıtlık gösterirken, dil akrabalığı bulunan dillerde iletişim boyutunda büyük 

yararlılık göstermektedir. 

Sözcüklerin ya da ifade gruplarının her bir dil kültüründe gerek kendi başianna 

bulunduklarında gerekse bir söz diziminde kullanıldıklarında ifade ettikleri anlam sayısı 

bazen artabilmektc bazen de azalabilmektedir. Bir diğer ifadeyle, sözcük ve ifade 

gruplarının, kavram alanları dışında anlam alanlarının da bulunması, o dil için zenginlik 

olurken, diğer bir dilde iletişime ket vurabilecek ölçüde çetrefıllik göstermekte ve 

özellikle çeviri sürecinde sorun olmaktadır. 

Türkçe ve Alınanca gibi farklı dil ailelerinden (Ural-Altay/Hint-Avrupa) gelen 

dillerin sözcükleri ve sözdizimleri birbirine akrabalık göstermez. Bu nedenle bu dillerde 

bulunan bir söz ya da ifadenin anlam alanındaki çok boyutluluk, iletişimin çeviri yoluyla 

261 • DEMIREZEN, A.g.c., 1991, ss. 125, 126. 
262 • 

MOUNIN, A.g.e., 1967, s. 121. 
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sağlandığı durumlarda, ifadenin yeriıli bulmasını güçleştirmekte, çevirmen için ise detaylı 

bir çalışmayla iki dil kültürünü ve iki dilin kullanılan dil kurallarını öğrenme 

zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Dillerin kullanıldıkları kurallan dışında, kendi öğeleri 

ile iletişim sürecinde dahi yanlış yargıtara vardıklan yanı, dildeki her bir sesin, her bir 

sözün ya da ifadeılİn anlam taşımasındandır. Çeviri süreci için, sözcüğün düzanlam, 

yananlam, eşanlamlılık, eşseslilik, çok anlamlılık... taşıması bu açıdan önemlidir. 

Sözcük ya da sözcük öbeklerinin anlam ve kavram alanlarındaki bu farklılığın 

getireceği yeni anlamlar, çeviri metnin iletisini etkileyebileceği için önemli görülmüştür. 

Çeviri eserde amaç, hedef dilin ağırlığını ana dile yüklemek olsa, bu iş kağıt 

üstünde kurarnlar savaşından öteye gitmeyecektir. Çeviri, kendi başına varlık kazanmış, 

iki dünyayı yansıtabilme çabasıyla güçlüğün tepe noktasında iki ilk gibidir. Nermi 

Uygur'un ifadesiyle; "Çeviri yapıtı ilk olmayan bir ilk, sonra-gelen bir önce, kendi başına 

varolan bir karşı-ağırlıktır. Çeviri yapıtı hem çevirdiği şeyi gösterir hem de yapıtta 

görünen, çevrilenin kendisi değildir... Çeviri bir ilki başka bir ilk de göz önüne 

sermektir. "263 

Doğan' a göre çevınnın amacı: "Okuyucunun yapıtın asıl yazıldığı dile ait 

bilgisizliğini yenmek, okuyucu ile yapıt arasıdaki dil engelini ortadan kaldırmak"264 

olurken, çeviride iletinin okura nasıl ulaştınlacağı kaygısının dışında yeni sorunlarla da 

karşılaşılır. 

Aynı zamanda bir okur da sayılan çevirmenin çevirisi ve farklı algılama 

estetiğinden dolayı farklı çeviriterin ortaya çıkışının doğallığı kadar, okurların da algılama 

estetiği açısından ayrıcalık göstermesi yadsınamaz. Savory, dört çeşit okurdan, 

özelliklerinden, ayrıcalıklanndan söz ederken özgün metnin üslubunu hangi okurun 

sezebileceğini çeviri metin üzerinde şöyle gösterir: 

263 Nermi UYGUR, Dilin Gücü, İstanbul: Yapı Kredi Yayınlan, 1997, ss. 37, 38. 
264 Mehmet H. DOGAN, "Serbest Çeviri Üzerine", Türk Dili Dergisi, Çeviri Sorunlan Özel Sayısı, 

Sayı: 322, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınlan, 1978, s. 52. 



Başta aslın dilini hiç bilmeyen okur gelir. Aslında bir satınnı bile okuyamayacağı 

cdcbiyata merak sardığı için okur. İkincisi, aslın dilini öğrenmektc olan öğrencidir. 

Tercümenin yardınu ilc onun edebiyatını kısmen öğrenınck ister. Üçüncüsü, dili 

eskiden bilen fakat başka vazife ve mcşguliyctlcr yüzünden eski bilgisini büsbütün 

kaybetmiş olan okuyucudur. Dördüncüsü ise, onu hala bilen bilgindir?65 
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Her bir okuyucu için farklı gelen aynı çeviri metni üzerine okurlar, farlı farklı 

eleştiri getirirler. Çünkü her okurun sevebileceği çeviri türü farklıdır ki. Özgün metne ve 

ona en sadık çeviriye yaklaşımda bulunan okur, algılama düzeyinde farkedilir. 

Birinci okur, "Bu kitap ne hakkında acaba? Niçin başkalan bundan o kadar çok 

bahscdiyor? .. .'', ikincisi, "Bu tercüme yazarın konu üzerinde söylediklerini benim 

daha çabuk anlamama yardım edecektir'' ... , üçüncü okur, "Bir zamanlar -pckde uzun 

bir zaman önce değil- bu kitabı kendi başıma okuyabiliyordum" ... , ve sonuncu okur, 

"Bakalım, şu adamcağız nasıl çevirıniş; ben onu çok severim. İnşallah güzelliğini 

berbat etmemiştir.'' diye fıkir yürütür. Yabancı dil bilmeyen okur serbest tercümeden 

memnundur; çünkü merakını tatmin eder. Öğrenci en fazla aslına sadık tercümeden 

istifade eder. Çünkü bu öğrenmektc olduğu dilin farklı cümle kuruluşlarının 

manalarını anlamaya yardım eder. Üçüncü okur, tercüme kokan bir tercümcyi tercih 

eder. Çünkü bu ona eski öğrencilik yıllanıu hatırlatır, şuurunun altında asıl metni 

okuyonnuş gibi bir intiba hasıl olur. Aslııun mana ve üslubunu bilen dördüncü okur 

ise, yer yer rastladığı güzel çevirilcrdenlıoşlanabilir, fakat itiraf etmelidir ki çok defa 

sözleri acı tenkitlerden ibarettir?66 

Çeviri, özgün metindeki bir iletiyi, aynı etkiyle belli bir biçimde diğer bir dile 

aktarabilmedir. Werner Koller' e göre çeviri; "Kaynak dildeki bir metni amaç dildeki bir 

metne götüren, bunu yaparken de amaç metinle kaynak metin arasında bir çeviri (ya da 

eşdeğerlik) bağı kuran dilsel-metinsel bir işlemin sonucudur .. ?67
" Koller, Çevirinin bir 

denklik işi de olduğunu belirler. 

265 Tlıcodorc SAVORY, Tercüme Sanatı, (Çev.Hanıit Dercli), Ankara: Milli Eğitim Basııncvi, 1961, s.· 
42. 

266 SAVORY, A.g.e;, 1961, s. 43. 
267 Werner KOLLER, Einfiihnıng in die Übersetzungswissensclıaft, 4. Baskı, Hcidelbcrg-Wiesbaden: 

1992, ss. 16-17'den aktaran Nedret KURAN, "Çağdaş Alman Çeviribilimcilerin Yaklaşımları", Çeviri 
ve Çeviri Kuramı Üstüne Söylemler, İstanbul: Düzlem Yayınları, 1995, s. 44. 



Çevirinin oluşabilmesi için kaynak dil birimleriyle amaç dil birimleri arasında söz 

düzleminde bir denklik kurulması gerekir, oysa dil dizgeleri, dil düzleminde 

birbirlerinden farklı özelliklere saltip olduklan için aralannda anlamsal-işlevsel 

açıdan bir örtüşme söz konusu olamaz. 268 
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Çeviride özgün metne tam anlamıyla bağlı kalmanın mümkün olmadığı görüşünü, 

Altay şöyle aktarır: 

Gideon Toury'ye göre çeviri kabul edilebilirlik ve yeterlik-uygunluk kavramlarının 

ortasında yer alır. Hiçbir çeviri erek kültür için tam anlamıyla kabul edilebilir 

değildir, çünkü her zaman yeııi bilgiler ve o sistemin tanımadığı yapısal elemanlar 

taşımaktadır. Öte yandan hiçbir çeviri kaynak metne tam anlamıyla uygun da 

değildir, çünkü erek kültürdeki normlar çeviride kaynak metııin yapılanndan bir 

sapınaya neden olurlar_269 

Cary de tanımıyla Toury'ye katılır ve dizgelerin kendilerine özgü düzenlerine 

dikkat çeker. 'Dilsel dizgeler, üretildikleri toplumların dünya deneyimlerini, dünyayı 

algılama /görme/ yorumlama biçimlerini yansıttığına göre, bu dizgelerin birbirleriyle 

yöneşmesi ve kendilerine özgü düzenleri, işleyişieri bulunması doğaldır."270 

Her dilin kendine özgü bir düzen sunması ve göndergelerinin farklı olmasından, 

bir metinden diğerine geçerken mutlak bir bilgi yitimi görülür. Kültürlerin farklılık 

gösterdiği oranda çeviri sürecinde bilgi yitiminin artması daha önemlidir. Amacın 

çeviride bilgi yitimini olabildiğince azaltmak olduğu düşünülürse, çevirmenin görevinin 

güçlüğü ortaya çıkacaktır. Bu açıdan, çevirinin dilbilimsel düzlemde yararlı sonuçlar 

ortaya koyacağına Berke Vardar, dikkat çeker ve bu yararlılığı şöyle tanımlar: 

Dillerarası ve insansal ııitelikli çeviriye bildirişim çevrimi açısmdaıı bakılması, en 

)'iizeysel görüntüsünden en derin özelliklerine değin, bu olgunun dilbilim örneğinden 

268 KOLLER, A.g.e., 1992, s. 151 'den aklaran KURAN,A.g.e., 1995, s. 42. 
269 Ayfer ALTAY, "Çeviride Erek Kültür/Erek Okur Faktörü ve Çoğuldizge Kuramı", Tömcr Dil 

Dergisi, Sayı: 30, Nisan 1995, s. 11. 
270 Edmond CARY, Çeviri Nasıl Yapılmalı?, (Çev. Mete Çanıdereli), İstanbul: İnsan Yayınları, 1996, 

s. 12. 



esinlenerek incelenmesi, k:uram düzleminde de uygulama alaıunda da birçok sorunu 

aydınlatabilir, çeşitli güçlüklecin aşılmasım kolaylaştırabilir.271 
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Dilbilim ilişkisinde Vardar'a göre çeviri; "Bir kaynak dildeki göstergelerle, 

bunların oluşturduğu anlamsal-biçimsel bütünleri, bir erek dildeki göstergesel ve 

anlamsal-biçimsel bütünlere dönüştürme eylemidir. "272 Bu dönüştürme eylemi sırasında 

göndergenin bilgi yitimindeki doğallığı ve bu doğallıkta çevirmenin aktivitesi kaygıları 

giderebilme yönünde oldukça önemlidir. Vardar, bu aktiviteyi şöyle özetler: 

Bir gönderge (gösterilen nesne, varlık, vb.) ya da dış gerçeği aktaran bir düzgü (kod) 

içinde belli bir biçime bürünerek yer alan her şeyi kapsayan bilginin yitime uğraması 

demek, kaynak dildeki düzgü uyannca oluşturulan bilgideki kimi öğelerin tümüyle 

ya da bir bölümüyle erek dilde oluşturulan bildiriye yerlcştirilcmeıncsi demektir. 

Bildirişimin, daha doğrusu -burada eylem tck yönde gcrçckleştiğinden- bildirimin 

aksamaması için bilgi yilimini olabildiğince azaltmak çevirmenin başlıca 

kaygısıdır.273 

Çevirrnenin, hayal dünyasını çeviride göstergelerin çağrıştırdığı gösterilenlere 

ulaştırdıkça çevirisine zenginlik kazandıracağına, Enis Batur da işaret eder. 

Çevinnenin hayal dünyasımn da işe girdiği, göstergeler ve belirtgelerden yeni 

göstcrileııler çağrışUrabildiği kertede, çeviri zenginlik kazanacaksa da, çağrışımlann 

kargaşay-ı da oluşturabileceği düşünülmelidir. Çünkü, Gcorg Mounin'in deyimiyle 

çeviri "dilbiliınsel bir dönüşüm" olnıaktadır?74 

Çeviride önemli sorunlardan sayılan kurarnsal sorunları, çevirmenin yararlanması 

yönünde bir kaynakla aşmasını kolaylaştırabileceğini belirten Güzelşen, bu kurarnsal 

sorunları şöyle anlatır: 

271 Berke VARDAR "Dilbilim Açısmdan Çeviri", Türk Dili Dergisi, Çeviri Sorunlan Özel Sayısı, 
Sayı: 322, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1978, s. 66. 

272 VARDAR Ag.e., 1978, s. 67. 
273 V ARD AR. Ag.e., 1978, s. 67. 
274 Enis BATUR, "İnsan Bilimlerde Türkçeleştirme Sorunları", Türk Dili Dergisi, Çeviri Sorunlan 

Özel Sayısı, Sayı: 322, Ankara: TürkDil Kurumu Yayınları, 1978, s. 95. 



Georg Mounin 'c göre çeviri güçlüklerinin iki kaynağı vardır; bu kaynaklardan biri 

kültür, öbürü de dildir. Mounin, dilsel engeller, dillerin kendilerinden doğar, dcr; 

çünkü her dilin, tüm insanlara özgü dış gerçekleri, bir başka deyişle dil dışı 

deneyimleri, kendine özgü bir dilsel kesitleme ve adiandırma biçimi vardır; aynı bir 

değişmez fiziksel olgu, değişik dillerde, değişik dilsel yapılada belirtilir ... Bu çeviri 

engellerine biçemsel engeller de eklenir... Mounin, çcvirmenlcre kesin bir yol 

göstermez ama, karşılaştıkları güçlükleri inceleyip bunları giderebilecek bir araç 

sunmaya çalışır. Önsözü çcvinnen Dominique Auıy tarafmdan yazılmış bir yapıttır 

bu. İnceleme alanları: 1. Dilbilim ve Çeviri, 2. Dilsel Engeller, 3. Sözcük dağarcığı 

ve Çeviri, 4. Dünya Görüşleri ve Çeviri, 5. Çeşitli Uygarlıklar ve Çeviri, 6. Sözdizİnı 

ve Çeviri. 275 
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Çeviri tuzaklannın çevirmene ya güven ya da korku verebileceğini de belirten 

Mounin'in, çevirinin göreceli bir çalışma olduğunu belirtmesini, Güzelşen, şöyle açıklar: 

Georg Mowıiıı'e göre çevinneııiıı karşısıııa pek çok engel çıkar; bwılar dil yapılan 

tuzaklarından tutun da, kültür tuzakları, sözcük dağarcığı ve uygarlıklarm neden 

olduğu tuzaklara kadar varan engellcrdir. Çcvirmenc bunlar karşısmda ya çok güven 

gelir (ve her şeyin çevrilcbilcceğine inanır) ya da korku (lıiçbir şeyin çevrilcmeyeccği 

kanısma kapılır). Mowıin, çağdaş dilbilinıin, çeviriyi, başarı derecesi göreec olan ve 

ulaştığı bildirişim düzeylerinde değişkenlik gösteren bir işlem olarak gördüğünü 

belirtir. 276 

Çevirmenin, çevireceği yazarın yaşamışlığı ile metnin yaşadığı arasındaki ilişkiyi 

saptamasının çeviriye ayrıca yararlı olacağı söylenebilir. Tomris Uyar, çevirmenin 

yapacağı üç araştırınayla bunu ortaya çıkarabileceğini belirtir. "Nasıl bir yazarla karşı 

karşıya olunduğunun saptanması, yazarın yaşadığı dönemdeki kişisel tavrının 

belirlenmesi, yazar şimdi benim yerimde olsaydı, hangi sözcüğü seçerdi. "277 

Aslında, dillerin aynı ifadeyi değişik göndergelerle anlamlandırmalarındaki sorun, 

bazı bilgilerin yitimine nedenin kaynağıdır. Demirezen'e göre bunun nedeni: "Çeviri 

275 Sema Rıfat GÜZELŞEN, "Çevirinin Kuranısal Sorunlan", Metis Çeviri, Sayı: 5, Güz 1988, ss. 151, 
152. 

276 •• 
GUZELŞEN, A.g.c., 1988, s. 153. 

277 Mehmet RİFAT, "Yazın Çevirisi Seminerinin Ardından", Metis Çeviri, Sayı: 5, Güz 1988, s. ll8. 
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sürecinde oluşan bilgi yitimi, çeviri yanlışlarırun tabanıru oluşturur... Sözcük dağarcığı 

olgusu, çevİrıneni zorlayan ve kayıplara neden olan bir engeldir. "278 Bunun kaynağı, 

sözcük ağı geniş olan dillerdeki her bir sözcüğün bir tek anlamının, sözcükağı daha dar 

kapsamlı olan dillerde birden fazla anlama karşılık düşmesindendir. Çeviride bu işlev, 

akraba dillerde daha belirgindir. Demirezen'e göre, "ortak kökenli diller arasında ve 

gelişimi birbirine yakın dillerden çeviriler yapmak zor olmamaktadır. Örneğin, 

ispanyolca'dan italyanca'ya, Türkçe'den Azerbaycanca'ya."279 Buna karşılık akrabalık 

göstermeyen diller arasında, çevirmen, kaynak dil ile hedef dil arasında eşdeğer 

sözcükleri bulmakta hatalar yapabilecek, anlam yanlışlıklarına neden olabilecektir. 

Çeviride kayıplara karşılık, özgün metnin üslubuna yaklaşıldıkça sadakat ölçüsünün 

artacağını kabullenmek gerekir. Savory'nin ifadesiyle, sadık çeviriyi tercih sebeplerio en 

önemlisi; "Aslının üslubuna daha yaklaşması ihtimalidir."280 

Her sözcüğün belli bir anlama gelmesi ve dilin bildirisiyle çakışması, bilimsel 

metinlerde karşılaşılan olgudur. Yazınsal dilin sınır tanımayan anlam olanakları taşımasını, 

esas sorunun da burada yattığını Göktürk şöyle özetler: 

Yazınsal bir yapıtta dilbilimsel ses, sözcük, tümce düzeyinden, metnin bütününü 

oluşturan tüıncc dizilcrin, paragraflara, bölümlere dek bütün tek tck öğeler, kendi 

aralannda işlevsel bir ilişkiyi paylaşırlar. Tck tek öğeleri aşan bu işlevsel ilişkinin 

bütünü, metnin iletisini oluşturur. Yazann dile getinnek istediği dünyadır iletilen ... 

Y azmsal metnin gerçek kavraıuşı, sözcüklerin aıılam alaıılanıun birbirine taşan, 

birbiriyle örtüşen devingen kesimlerini sezebilen bir kafanm işidir. Gerçekte yazınsal 

çevirinin de ilk aşaması, hem metin içi dilbilimsel ilişkilerin, hem de bu devingcn 

anlam kesimiyle çağrıştırılan metin dışı bağlanun ilkin çevirmence kavranmasıdır.281 

Çevirmenin, bir okur olarak, çevireceği metni doğru anlama ve yorumlama 

aşamasında, metnin türü ne olursa olsun, metnin anlam ilişkilerini doğru kurma ve doğru 

278 Mehmet DEMİREZEN, "Çeviridc Kayıplar Sorunu", Çağdaş Çeviri Kurarnlan ve Uygulamalan 
Seminerinde Sunulan Bildiriler (12 - 13 Nisan 1990), Aııkara Hacettepe Üniversitesi Y.D.Y.O. 
Mütercinı- Tercümanlık Bölümü, 1991, ss. l15, 116. 

279 • DEMIREZEN, A.g.e., 1991, s. 117. 
280 SAVORY, A.g.e., 1961, s. 40. 
281 Akşit GÖKTÜRK, "Yazmsal ÇevirideMetin - Ötesi Aıılam İlişkileri", Türk Dili Dergisi, Çeviri 

Sorunlan Özel Sayısı, Sayı: 322, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1978, ss. 61, 62. 
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aktarma temel koşul olduğuna göre, anlamın aktarılmasının özgün çeviri için yeterli 

olmayacağına Kuruyazıcı da katılır. "Yazın metinleri söz konusu olduğunda, bu 

metinlerio bütünlüğünü ve estetik değerini, içerik ile biçim arasındaki eytişimsel ilişki 

oluşturduğundan, artık yalnız anlamın doğru aktanlmasıyla yetinilmez. "282 

Sanat eserinin dilini, yazarın sözcük seçimi, kullandığı cümlelerin uzun-kısalığı, 

kurallı-devrik-karmaşık oluşları oluşturur. Bu ise yazarın önemle çözülmesi gereken 

biçemi, bir örgüyü oluşturmaktadır. Çevrilmek istenen metnin niteliği ve türüne göre 

çeviri yöntemi belirlenmelidir. Örneğin, bilimsel bir metnin ya da araştırmanın bir başka 

dile aktarılmasında en önemli nokta doğru çevirmektir. Çünkü metnin iletisi düzanlamsal 

bir iletidir. Fakat söz konusu olan ede.bi bir metinse, doğru çevirinin yanında, yazarın 

üslubunun da hedef dile orijinal üsluba en yakın biçimiyle aktarılması sorunu ortaya çıkar. 

Ayrıca, her dilin kendine özgü, kültüründen gelen düşünme ve ifade olanakları, özellikle 

edebi çevirilerde sorun olmakta; dahası yapı bakımından farklı dil ailelerinden 

(Türkçe/Batı Dilleri) birinden ötekine yapılacak çevirilerde sorunlar daha da 

belirginleşmektedir. Metnin biçim ve üslubunun da önemli ağırlık taşıdığı bu noktada, 

Ferit Edgü'nün tanımını hatırlamak yararlı olacaktır. ''Birçok yazarda olduğu gibi, 

diyorum. Yalnız neyi anlatmak değil, nasıl anlatmak da başlıca tasalanından biri. "283 

'Nasıl' sorusunun altını çizenlerden biri de Bekir Zengin' dir. 

'Nasıl' sorusmıdan anlaşılması gereken şey, yine biçim ve üslup sorunudur. Böll'ü 

Böll, Kaflm 'yı Kafka yapan onların seçtikleri konular kadar, bu konulan işleyiş 

tar.darıdır, yani üsluplarıdır ... Üslup, konu kadar okuyucuyu yazara bağlayan, yazarı 

özgünleştiren bir araçtır. Bir yazan, orijinalinden okuma olanağı bulamamış bir 

okuruıı elinde tuttuğu çeviri escrinde o yazarı bulmak istemesi en doğal hakkıdır.284 

Çevirmenin, çevirisiyle, aradaki dilsizlik duvarını yıkma çabası ne kadar önemli 

görülse de, bir tek cümlenin dahi yanlış çevirisinin biçemi bozabileceği, hatta ve hatta 

282 Nilüfer KURUY AZI CI, "Çevirmen ve Eleştirmen Sorumluluğu Açısından Çeviri", Çağdaş Eleştiri
Edebiyat, Sanat, Sorunlar ve Kurarn Dergisi, Ocak 1984, s. 31. 

283 Ferit EDGÜ, Ders Notlan, istanbul: Ada Yayınları, 1980, s. 35. 
284 • ZENGIN, Ag.e., 1994, s. 240. 
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felaketleri başlamasına yetebileceğine dikkat çekilebilir. Aytaç, bu dikkati şöyle 

örneklcndirir: 

Alımlamanın çeşitli değişkenleri göz önüne alınclığında, çeviri sorununun 

iletişimsizliğin önünde duran en yüksek duvar oldu&'U görülür. İletişimsizliği büyük 

oranda ortadan kalclırabileccği düşünülerek, alıcı kitle ve çeviri sorunları üstüne 

araştımıalar yapılırsa da, ... Bir cümleyi şöyle değil de böyle çevirsek ne olur 

sanki? ... sorusuna yanıtım "Savaş bile çıkabilir" olmuştur.285 

Çevinnenin yükümlülüğünün okuru yazara mı, yazarı okura mı götürme 

olduğunu, çevirmenin yorum yeteneğinin de olması gerektiğine dikkatle Göktürk, şu 

örneği verir: 

Schleierıuacher, metin türüııe uygwı çeviri tutwnwıu belirlerken, biri okurwı yazara 

götürülmesi, biri de yazann okura götürülnıesi olmak üzere iki yöntemden söz eder. 

Sanat metinleriyle bilim metinlerinde tutulacak çeviri yolwıun, okurun yazara 

götürülıuesi olduğunu düşünür. Bu metinlerde anlamlll dile getirilişi, gündelik 

iletişim kalıplarından daha çok, yaratıcı edimin yön verdiği bir dilsel söylemle 

gerçekleşir. Çevinueniıı burada, gündelik dilin iletişim düzeneklerini iyice tanıyor 

olması yetmez, kaynak dildeki metnin içerdiği özgün yaratıcılık anlarını da, bütün 

yenilikleri ve yabancılıklan ilc birlikte kavramasını sağlayacak bir yonını bilgisi 

yeteneği (Henueneutik) yeteneğiyle donanınış olması gerekir?86 

Aynı örneklerneye Altay da katılır ve iki çevİrıneni karşılaştırır. Onun örneklemesi 

de aynen şöyledir: 

Scheiermacher'in deyimiyle "okuru yazara götürmeye" yönelen çevirmenin ölçütü, 

çeviride kullamlan dilsel birimlerin kaynak nıetııi yeterince aktarıp aktanuaclığı, 

"yazan okura götürıneye" yönelen çevinuenin ölçütü ise erek dilin yazlll dizgesi 

içinde yapacağı çevirinin bcııiınsenebilirliği, kabul edilcbilirliğidir.287 

285 Adalet AGAOGLU, "İletişim ve Çeviri", Ankara Üniversitesi Tömer Dil Dergisi, Sayı:8, Yaz 
1996, ss. 134, 135. 

286 Akşit GÖKTüRK, Çeviri: Dillerin Dili, istanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1994, s. 19. 
287 ALTAY, A.g.e, 1995, s. 19. 
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Dizgelerdeki sınırsız sayıdaki gösterge ve bu süreçte dizgelerin eksik ya da 

başarısız yorumlanması, yarumcunun yaratıcılığındaki zayıflığından kaynaklanır. Bu 

konuya şöyle açıklık getirilmiştir: 

Çeviri, sınırsız gösterge sürecini ve sorunun çözümünde etkili olan (ya da olmayan) 

sürekli mücadeleyi gösterir. Mantıksal son yorunılanamn eksikliği halinde ortaya 

çıkabilecek eksiklik ya da başarısızlık gösterge sürecinin değil, yorumcunun 

(çevirnıenin) canlı yaratıcılık kaynağımn eksikliği ya da zayıflığıdır, zira çevirınen; 

güçlü, sonu olmayan (sııursız) yorumlananlar yaratma sürecinde insanları kendisiyle 

birlikte düşünmeye ve mücadele vermeye davet eder. Bu durumda bir dil oyuııu 

olarak irdclcdiğimiz çeviri, bu konuda işleyen (işe yarayan) çözümler sunmaya 

devam edecek, dolayısıyla sonuç -<>daklı olmaktan ziyade süreç- odaklı bir işlem 

olacaktır.288 

Eşdeğer ve yeterli çeviri amacıyla yazınsal bir eserin sunduğu dünyanın, dilsel bir 

çalışma ile çeviri diline aktarılması sürecinde, Akşit Göktürk'e göre en çok sözü edilen 

iki kavram ve birlikte olma zorunluluğu şöyle özetlenmiştir: 

Eşdeğeriilik ve yeterlilik. ... Yazın çevirisi için özellikle vaZgeçilemez niteliktc ola m 

birincisidir. Bu kavramın açık seçik tamınianarak kullanılması, çeviri sürecine 

ilişkin kimi işlemlerin daha kolay bctimlcnnıesini sağlar. Yalnız, içeriğin elden 

geldiğince belirlenmesi, kcsinleştirilınesi gerekir.289 

Eşdeğeriiliğin ilginç tanımlanndan biri; "özgün metnin, kendi dilinin okurunda 

uyandırdığı etkinin, çeviri metnin de çeviri dili okurunda uyandırabilmesi"290 şeklindedir. 

Wolfram Wills, çeviri sürecindeki sorunların, yananlamlar ve özgün metnin karmaşıklığı 

içerisinde çokyönlü alımlama koşullanndan kaynaklandığını, şöyle ifade eder: 

Yazın çevirisinin güçlüğü iki noktadan kaynaklanır. Birincisi, yazın metinlerindeki 

yananlanıların dilin genel yapısmda, her sözcüğün ardında yer alan alışılmış anlam 

288 Diııda L. GORLEE, "Wittgeııstciıı, Çeviri ve Göstergebilim", (Çev.Mine Mutlu), Tönıer Dil Dergisi, 
Sayı: 51. Ocak 1997, s. 44. 

289 .• •. 
GOKTURK, A.g.e., 1994, s. 55. 

290 F. GÜITİNGER, Zielsprache. Theorie und Technik des Übersctzens, Zürich: Manesse Verlag, 
1963'dcn aktaran GÖKTÜRK, A.g.e., 1994, s. 55. 



dizilerine göre scçilmcyişi, dolayısıyla da ancak çağnşımsal, yorumbilimsel 

işlemlerle kavranabilmcsidir. İkinci nokta ise, özgün metin dilindeki, karmaşık, çok 

yönlü alımlama koşullarııun, çeviri metin dilinde de yaratılması zorunluluğudur. 

Burada temel sorun, özgün metin dilindeki yananlaınlann, çeviridc de yeterli elkiyle 

üretilip üretilmcdiğidir_291 
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Çeviri sürecinde, çevirmenin izlerine rastlamanın doğal olduğu kadar çevirmenin 

yazın sürecine katkısının olduğu da bilinir. Çevirmenin çevirideki izleri ve yazındaki 

yararlı çalışmasını, Göktürk şöyle görür: 

Her çeviri, bir bakıma, belli bir oranda da olsa, çevirmenin parmak izlerini taşır. 

Ama bu izlcrin, en çok görüldüğü alan, yazın yapıtlarııun çevirisidir .... Çevirmenin 

kişiliğiyle ilgili özellikler yaptığı işe de ister istemez yansır.... Her çeviri, dilin 

yerleşik yazınsal dizgcsine bir katkı olduğundan, hem okur bcklentisiııi, hem de 

amaç dildeki büyük yazın geleneğini şu ya da bu yönde ctkilcr?92 

Göktürk'ün bu görüşüne Shveitser de katılır. Hatta, çevirinin tek bir boyutta bile 

eşdeğeriilik gösterınesinin çevirinin uyguuluğuna yetebileceğini savunur. 

Yeterli çevirinin gereği, yapı olarak en üst derecede benzer olam değil de en işe 

yarar, en uygun olan karşılığı vcnuck demektir. Shvcitser'e göre kaynak metin erek 

metinle sadeec tek bir işlevsel boyutta eşdeğer olsa bile, çeviri uygun sayılabilir. Bu 

demektir ki bir kaynak metnin çevirisi, bazı kısımlann çevirileri birbirine eşdeğer 

olmasa bile 'uygun yelerli' sayılabilir. 293 

Kaynak metin ve çeviri metin cümlelerinin karşılaştırılmasıyla, dil kültürlerinin 

kuramsal özellikleri ve kullanılan dilsel ifadeterin uygulama alanlarında sözcük, sözdizimi, 

içerik ve biçemle ilgili olarak, kaynak metin özelliklerinin hedef dilde ne tür bir 

eşdeğerlikle aktanldığının altını çizebitmek için, çevirmenin eşdeğeriilik ilişkisini 

291 Wolfram WİLLS, Tlıc Scicnce of Translation. Probleıns and Metlıods, Tübingen: Günter Narr 
Verlag, 1982, s. 133'ten aktaran GÖKTÜRK, A.g.e., 1994, s. 39. 

292 .. •• 
GOKTURK, A.g.e., 1994, ss. 93, 94. 

293 Alexander SHVEİTSER, "Equivalence and Adequacy", Translation as Social Actioıı, (Çev. Palma 
Zlateva), Londra: Routledge, 1993, s. 52'den aktaran Ayfer ALTAY, "Çcviride Eşdeğerlik ve 
Yeterlilik Sorunu", Tömcr Dil Dergisi, Sayı: 24, Ekim 1994, s. 8. 
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kurarken özgün metne bağlı bir yöntem mi yoksa kendi özgür yöntemine göre mi 

davrandığı, sanat metnini nasıl etkilediği, okura nasıl ulaştırdığı eşdeğerli aktarım 

açısından çok önemlidir. Popoviç, çeviri sürecinde bir sınırlandırmanın yapılabileceğinden 

yanadır. Ona göre dört tip eşdeğerlik, karmaşık, çok boyutlu çeviri sürecinde yararlı 

olacaktır: 

l. Dilsel cşdcğcrlilili: Kaynak dil metni ilc hedef dil metni arasında dil düzeyinde 

benzerlik sağlanır, yani sözcüğü sözcüi,ıüne çeviri yapılır. 

2. Dizisel cşdcğcrlilili: Dizisel anlatım cksenindck:i öğelerin eşdeğerliliği söz 

konusudur. Yani dilbilgisi öğelerinin eşdeğerliliği aranır. 

3. lliçimscl cşdcğcrlilili: Hem kaynak hem de çeviri metnindeki öğelerin işlevsel 

cşdcğerliliği aranır. 

4. l\lctinscl (dizimscl) cşdcğcrlilik: Bir metnin dizimsel yapılanışı yönünden 

cşdeğerliliği, yani şekil ve biçim eşdeğerliliği ara111r.Z94 

Çcviride, nitelemelerindeki çokluk ve farklılık, çözülemeyen kodlara yaklaşım 

açısından eşdeğer aktanını sağlama çabasıyla aşılmak zorundadır. Burada eşdeğeriiliğin 

dolaşıklığı çok yönlülüğü de düşünülebilir. Koller, bu dolaşıklığı aydınlatma, yazında da 

yakın aktarırnlara yardımcı olabilme amacıyla beş eşdeğeriilik türü saptamıştır. 

ı. Düzanlamsal eşdeğeriilik 

2. Yananlanısal eşdeğeriilik 

3. Metin türü gelenekleriyle ilgili eşdeğeriilik 

4. Dil kullanınısal eşdeğeriilik 

5. Biçimsel eşdeğeriilik 

Koller, hangi tür eşdeğeriiliğin hangi çeviri durııınlannda ya da hangi metin 

düzeyinde kullaııılabileceğini ömeklendirir. 

ı. Düzanlamsal Eşdcğcrlilik: "Değişmez içerik" ya da "İçerik Düzeyinde 

Dcğişnıczlik" bu türden eşdeğeriiliğin konusudur. Sözcük Düzeyinde: 

Alııı.Stronıkrcis!fürkçe. elektrik devresi; Dizim Düzeyinde: Alnı.blinder 

Passagierffürk.kaçak yolcu; Tilince Düzeyinde: Alm.Rauclıen Verotenffürk.Sigara 

içilmez. 

294 Atıton POPOVİÇ, Çeviri Kuraınlan, (Çev. Dinçay Köksal), Aııkara: Neyir Yayııııcılık, 1995, s. 
44'ten aklaran AKTAŞ, A.g.e., 1996, s. 99. 



2. Yananlamsal Eşdeğeriii il{: Buradaki güçlük, sözcüklerin düzanlamlarından çok 

çağrışunsal yananlam ilişkilerinden doğar. Alın. Wic wars mit ncr Tassc Tcc? Mcinc 

Gallin und ich würdcn wıs frcucn. (Ruft) Schatzi! Türk.a. Bakın beyler, ikiniz de 

içeri gelip ben ve kanınla birlikte bir çay için lütfen. (seslenir) Sevgiliıni b. Hadi 

beyler, buyurun da içeriye, birer fincan çay içelim birlikte lütfen. (Seslenir) 

Hayalım!c. Bakar nusıruz beyler, buyrun birlikte çay içelim. Hanımla beni mcnmun 

edersiniz. (Seslenir) Karıcığım!ç. Hey, baylar, bendeniz ve karım haıumcfcndiylc 

biJiktc çay içmeye var mısınız, lütfen? (seslenir) Canikom! 

3.1\'lctin Türii Gelenekleriyle İlgili Eşdeğerlilik: Bir dil içindeki 

sözleşmeler, iş yazışmaları, ilaç tanıtmalıkları ... çevirilerinde sağlanılan 

cşdcğcrlilik. .. 

4.Dil Kullanımsal Eşdeğcrlilik: Bir özgün metnin, amaç dil okuru çevresi dilsel 

davramş özellilerinin, kendine özgü dil kullaıunumn göz önünde tutularak çcvrilcn 

sözcük ya da ifadelcr ... Ömeğin, İng. fislı and clıips, Türkçe'ye; a. balıkla patates 

tava, b. balıkla cips, c. balıkla ekmek şeklinde çcvrilcbilirken, ancak, ç. köfte ekmek 

ifadesinde kullanımsal eşdeğerini bulacaktır. Ayıu ifade, Alın. a. Fisclı und Ponunes 

fritcs, b. Fisch und Röstkartoffcl şeklinde çevrilcbilirken, ancak, c.Wurst und Brot 

ifadesiyle İngilizce dcyimin karşılığı sağlanabilmektedir .. 

S. Biçimsel Eşdeğerlilil{: Özgün metnin yalıuz iletişimsel içeriğinin değil, sözdiziıui, 

biçcın özellikleriyle kendine özgü anlatıımıu, çeviride de benzer bir estetik etki 

sağlayabilecek biçimde aktarmak. .. 295 
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Yücel de, eşdeğer aktarırnın önemine katılır, anlamın aktanınının yazında yeterli 

olamayacağına dikkat çeker. 

Anlamsal ve işlevsel eşdeğerlik kavramı, biçemin de aktarılması zorwılu bir öğc 

olarak beniınsenıncsini gerektirir. Bir başka deyişle, kaynak dildeki söylemi erek 

dilde "yeniden bulmak", yalmzca anlanu aktamıakla yetiıuncmek, anlaınla birlikte 

biçcınsel özellikleri de dizgcscl bir biçimde erek dilde yansıtmaktır. 296 

Çeviri eserde anlam yitimine yazarın uzun cümlelerinin de yol açtığı geçerli 

olabilir. nurada çevırmen, eşdeğer aktanını istemesine karşın pek başarılı 

olamayabilmektedir. Örneğin, Kafka gibi çokanlam içerecek cümlelerle yazan bir yazarın 

295 Werner KOLLER, Eiııfiilırung in die Übersctzungswisseıısclıaft, Heidelberg: Queiie und Mayer, 
1979, s. 186- 191 'den aktaran GÖKTÜRK, A.g.e., 1994, ss. 60-62, 64-66, 68, 69. 

296 •• 
YUCEL, A.g.e., 1982, s. 89. 
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sözdiziminin, yapı ve anlam boyutunda çözümlenmesi sırasında sözdizimi ve içerikte 

kaymalar ortaya çıkabilmektedir. Bunun dışında uzun sözdizimini erek dile aktarmada, 

çevirmen özgün metinde bulunmadığı halde argo ifadeler kullanabilmekte, anlam ve 

biçemi tümüyle kaçırabilmaktedir. Demirezen'in ifadesiyle; "Çevirmenin bu tür dil yapısı 

tuzaklarına düşmesi çeviride sözdizimsel kayma kayıplarına zemin hazırlar; bu kayıplar 

çoğu zaman anlam yitimini beraberinde getirir ve özgün metnin anlatım yapısını 

yoksullaştırır." 297 Çeviri de olmaması gereken anlam yitimi, okuru bir başka dünya ile 

tanıştıracağından önemli görünmektedir. Çakır'a göre de aktarma tümüyle çevirmenin dil 

edimine bağlıdır. "Eğer çevirmen her iki dilin sözdizimsel yapısını çok iyi biliyorsa, çeviri 

sürecinde uzun tümeelerin ayrıştırılması ve erek dile aktarılması sorunu yaşanmaz."298 

Eşdeğerlikten sapmaların nesnel zorunluluklara dayandığı savı da tutarlı 

görülmüştür. Shevitser'e göre; "Eşdeğerlikten yapılan tüm sapmalar çevırmenın 

gelişigüzel kararıyla değil de nesnel bir zorunluluktan kaynaklanmalıdır."299 Bilgi yitimi, 

yoğun çabalara karşın, bir dilden diğerine geçerken kaçınılmaz olgu olarak da görülebilir. 

Bu ise, Cary'ye göre, "dillerin örtüşmezliği ve sosyo-kültürel dizgelerin farklılığından"300 

ortaya çıkar ve dil kültürleri ile ilgilidir. "İki kültür arasında bulunan uzaklık, dilsel 

ilişkilerden çok, çeviri tutumunu derinden etkileyecektir.''301 

Yazın çevirmenliği, dilbilimsel çözümleme becerileninin ötesinde bir yetidir. 

Dillerin ayrı dünya görüşlerini ve değişik kültürleri yansıtmaları, özellikle de her dilde 

anlatım yolunun, gerçeği aniatma biçimindeki farklılığı, dilden dile çevırıyı 

güçleştirecektir. Çevirmenin görevi, yabancı dilde neyin nasıl söylendiğini anlamak, 

yorumlamak, düzanlam boyutunun ötesine geçebilmek, anadilin güzelliğinde özgün 

metnin güzelliğini yansıtmaktır. Çünkü, çevirmen çeviride günlük konuşma dilini aşmalı, 

eserdeki her bir ayrıntının özellikle orada görevli olduğunu düşünmelidir. Ayrıca, yazınsal 

297 DEMİREZEN, A.g.c., 1991, s. 119'dan aktaran Mustafa ÇAKIR, "Çcviride Eşdeğerlik İlişkileri", 
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Say:I, Bahar 1996, s. 102. 

298 ÇAKIR, A.g.e., 1996, s. 102. 
299 SHVEİTSER, A.g.c., 1993, s. 52'deıı aktaran ALTAY, A.g.e., 1994, s. 9. 
300 CARY, A.g.e., 1996, s. 19. 
301 CARY, A.g.c., 1996, s. 97. 
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bir yapıt, çok yönlü anlam ve bağıntılarıyla yüksek düzeyde karmaşık bir düzenleme 

olduğundan, yalın bir nesne olarak görülmemelidir. 

Çevirmenin yeni yazın bağlanuna ve biçemine çevirisinde yer vermeye çalışması, 

okurda çağrışımların çevresini belirleyecektir. Bu ise, çeviri yapıtın yazma bir şeyler 

katma yerine onun içinde erimesi anlamına gelir. Şara Sayın, bu tezat durumu şöyle 

açıklar: 

Çevirınen, somutlanıada yeni yazın bağlarnma uygun dil, biçim ve biçcmden 

yararlanmayı ve amaç dil okurlarına tanış bir yazııı evreni swunayı amaçlarsa,okurda 

çağrışımlar doğal olarak alışılmış ölçütlere, yazın geleneğine ve tarihsel ardalana 

yönclecektir. Y azııı geleneği bağlaıuıııdaki bu kaydırıua, iletiyi de farklı bir diizgüye 

aklaracaktır. Düzgü çözümlenmesi özgün yapıtııı çevreninden yola çıkarak değil, 

farklı bir geleneğin öngördüğü ölçütlerle yapılacaktır. Çeviri yapıt, yeni yazııı 

geleneğine bir şeyler katmadan, onun içinde yer alacak, eriyecektir. Kısaca: Özgün 

yapilm iletisi, çeviri yapılın okurwıa ulaşaınayacaktır.302 

Çeviride, anlam yorumların birinin içinde gizlidir. Gökberk, yorumlama ve 

yorumdan anlamın sökülüp alınışını şöyle anlatır: 

Yorumlama, yazılı dilin güçsüzlüğünü, çaresizliğini ortadan kaldırıp yapıtayeniden 

konuşma boyutlarım kazandırmaya çalışır ... Yazm yapıtı, insamn yarattığı bir şey 

olarak, insana ilişkin bir boyut taşıyacaklle hep: anlam boyutu. Anlam ise, sökülüp 

çözülmesi gereken şeydir.303 

Çeviri sürecinin ilk basamağı okuma, okurun metni yorumlayabileceği ikinci 

hasarnağa kadar sürer. Ancak, burada okur ayrıntılardan emin olmak durumundadır. 

Gökberk, çeviri sürecine ulaşma çabasındaki okurun, okuma safhasından sonra gelen 

yorumlama saflıasıru şöyle özetler: 

302 Şara SAYIN, "Anlama ve Somutlama Süreci Olarak Yazmsal Çeviri", Çağdaş Eleştiri-Edebiyat, 
Sanat, Sorunlar ve Kurarnlar Dergisi, Ekim 1982, s. 23. 

303 Ülker GÖKBERK, "Yorunısama Kuranu Açısındaıı Yazııı Eleştirisi", Dilbilim ve Dilbilgisi 
Konuşmalan I, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1980, s. 167. 



Ayrıntıların bütünle uyuşması, doğru anlamamu ölçütü, böyle bir uyuşmanın 

olmaması ise, anlamanın gerçekleşmemiş olmasının göstergesidir ... Anlama, çcmber 

devinimleriyle ilcrlcr. Bu çemberierde dunnadan genişleyerek bütünü ve parçaları 

hep yeni bağlamlar içinde gösterirler. Yorumcu kendini yazarla özdcşlcşlircbildiği 

zaman, anlama sürecinin crcğinc ulaşmış olur ... Anlama döngüsü, metnin iç yapısı, 

sanatçıyla tck tck yaratılan, sanatçınlll çağıyla ve çağının sanat yaratılarıyla olan 

bağlantılarının yanında, yoruıncuyla metin arasındaki ilişkide de söz konusudur. 

Y orumennun metni anlaması, metinle ilgili öznel beklentileriyle bağımlıdır; bu 

beklentiler de, yoruıucunun içinde yaşadığı çağ, tarihsel-toplumsal koşullar, düşünce 

yapısı ve ilgi alanlarıyla belirlcııir.304 
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Çeviri eserın kültürel yapısının farklı oluşu durumunda oluşturulabilecek 

yabancılaştırma ya da uyarlama tekniklerinde çevirmen, uçurumu köprülemek zorunda 

olan tek kişidir. Bir yanda toplum, okur ve zamana karşı çevirisinde taşımak zorunda 

olduğu sadakat, diğer yanda yazara, yazarın eserinde düşündüğü, kurduğu dünyaya olan 

sorumluluk, çevirmenin uğraşısındaki çetrefılliği oluşturmaktadır. Çeviride uyarlama, 

yapıtın yabancı kültürün bir ürünü olması, taşıdığı karakter vb. nedenlerin, dilin eski, 

sanatsal ifadelerinini, dil kültürüne yönelik eski bilgileri gerektirmesi nedeniyle güç bir 

çabadır. Bu çabada metnin kendi içinde tutarlılığı da gizlidir. Bu tutarlılığın bağlamda, 

dilsel dizgelerde üretildiği, belli bir düzeninin olduğu bilinir. Çevirmen çevireceği metnin 

bağlamını belirleyebilmek ve bir yöntem tespit edebilmek için, öncelikle neyi çevirdiğini, 

niçin çevirdiğini, olaylar örgüsünü önceden bilmelidir. Çünkü, Cary'nin ifadesiyle; 

"Eşdeğerlik, farklı dilerde ifade edilen iki metin arasındaki eşdeğerlikleri bulmaya çalışan 

bir işlem"305 ~ çeviride eşdeğerlikler ilkesinin önemini göstermektedir. "Eşdeğerliklerin 

her zaman ve kesinlikle iki metnin doğasına, kullanım amaçlarına, iki halkın kültürü 

arasında bulunan ilişkilere, onların ahlaksal, duygusal ve entelektüel iklimlerine bağlı 

olduğu"306 görülmektedir. 

Cary, iki dilsel gerçekliğin sentezini yapar. Ona göre; "Mevcut bir dilsel gerçekliği 

kavrama ve bunu değiştirerek diğer dünyada yeniden oluşturma sürecinde çevirmen, iki 

304 GÖKBERK, 1980, s. 172. 
305 CARY, A.g.e., 1996, s. 97. 
306 CARY, A.g.c., 1996, s. 97. 
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dünya deneyimini, Saussure'ün deyimiyle; 'iki dünya görüşü'nü iyi bilmek zorundadır."307 

Burada çevirmenin görevi dili iyi kavramaktan geçmektedir. Dil ise Saussure'ün 

tanıınıyla, "Bütün terimleri birbirine dayanışık ve birbirinin değeri diğerlerinin zamandaş 

varlığına bağlı olan bir dizgedir. "308 Çevinnenin görevi ise burada, "yalnızca metnin ya 

da söylemin terimlerini değil, bütün anlamsal yapıyı; bütün dilsel dizgeyi çevirmektir. 

Çünkü diller yalnızca 'terimler listesi"309 değildir. 

Her ne kadar W. von Humboldt, "düşünceyi anadilin belirlediği ve kişinin 

dünyayı anadiliyle kavrayabileceği inancını taşısa da, çeviriyi çözümü olmayan problemle 

uğraşma işi"310 olarak görse de, Schleiermacher'in "çevirinin her şeyden önce bir anlama 

ve aniatma işi olduğu"311 görüşüyle çevirinin yalnızca diller .arası bir bilgi edinimi değil, 

aynı toplumun farklı düzeydeki insan grupları ve dilin farklı ağızlarında da bir edinimi söz 

konusu olmaktadır. 

Ahmet Cemal, çeviride içerik, biçem özelliklerini, sanat eserının ve 

çevirilebilirliğinin ölçütü ve gerekliliği olarak görür. 

Çevirınen, yabancı yapıtı biçim, biçem, ve içeriği ilc, bir bütün olarak çevirmekle 

yükümlüdür; çeşitli yönlerden bu bütünden ayrılmak, özgün metnin açık olduğu 

yerleri gereken açıklıkla yansıtmamak, ya da yazarın getirmediği açıklığı getirmek 

vb. gibi girişimlerde bulunamaz. Kısacası,çcvirıucnin görevi yazarın konuştuğu yerde 

konuşmak, sustuğu yerde susmaktır?12 

Her yazarın belli bir yazın ortamı, kültür ve toplumda yazdığı yapıtı, öncelikle 

aynı dili paylaştığı okurlara yöneliktir. Aynı dildeki okur, yapıtın bilgi ve iletilerini çabuk 

çözümler. Birçok toplumsal olay, tarihsel gelişim süreçleri ve kültürel ortaklık yazarın 

307 CARY, A.g.c., 1996, s. 16. 
308 Fcrdinand de SAUSSURE, Cours de Linguistigue gcncralc, Paris: Payot, 1985, s. 159'dan aktaran 

CARY, A.g.c., 1996, s. 18. 
309 SAUSSURE, A.g.c., 1985, s. 97'dcn aktaran CARY, A.g.e., 1996, s. 18. 
310 KURAN, A.g.c., 1995, s. 36. 
31 1 KURAN, A.g.c., 1995, s. 36. 
312 Alunet CEMAL, "Yazınsal Çeviri Eleştirisinin Hazırlık Evrcsi Olarak Erekdil Metninin 
Değerlendirilmesi", Bağlam İstanbul Üniversitesi Y.D. Y.O. Almanca Bölümü Dergisi, Sayı: 3, 
İstanbul, 198 I, ss. 176, I 77. 
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deyişini gizlidir. Çevirmen, metine yabancı bir toplum ve farklı tarihsel; kültürel ortamdan 

geldiğinden, istemese de metne yabancıdır. "Metin dışı bağlarnın ne de olsa çevirmen 

yabacısı olduğundan, ana dilinde bir konuşma sürdürmenin doğallığıyla dalamaz 

metne. "313 

Metni anlama aşamasında çevırmen iki önemli görevi üstlenir. "Yapıtın 

temelindeki metin dışı dünyanın niteliklerini çözümlemek, sonra da bu dünyayı metin içi 

yapıdaki dilbilimsel niteliklerle birleştirmek. Metnin dilbilimsel birimleri, metin dışı 

dünyanın bütünleyici alt öğeleridir."314 

Çeviride bireysel yorumlardan hangisinin özgün metnin amaçladığı ve iletiye 

uygun düştüğünü, hangisinin özgün metni yaralarlığını saptayabilmek güç bir sorun olsa 

da, kaynak dilde bir metni kaynak dil okuruna göre, onun yazınsal beklentilerine göre 

yazan yazarın görevini, çevirmen amaç metin olarak, amaç dilin okurunun beklentilerine 

göre uyarlamasıyla sürdürürülen çeviri uğraşı, anlam eşdeğeriiliklerinin ancak öğrenimle 

edinilebildiği bir alandan da öte bir çalışmadır. "Joyce'u, Katka'yı, Lawrence'i çevirmek, 

bütün bu öğrenimler üstün kurulmakla birlikte, o daha da ötede özgün bir çabadır."315 

Çcviride çevirmenin tutum belirlemesi, çeviri yapıtın türü açısından önemlidir. Bir 

roman, bir konferans metni, bir şiir ya da felsefi bir metin yazın türü bakımından 

farklılıklar taşıdığından, yazınsal bir metinde çevirmen yazından, felsefi bir metinde 

felsefeden anlamalıdır. Ancak çeviri yapıtın türü dışında, çevirmenin bir dilden diğer dile 

geçişi zorluğunda metnin çevrileceği dili, ülkeyi, ülkenin geleneklerini ve uygarlığını 

bilmesinin yanı sıra temel zorluk Cary'nin ifadesiyle, "bir kültürden diğer bir kültüre, 

hatta bir uygarlıktan diğerine geçiş"316 tir. 

313 Hans Gcorg GADAMER, Walırlıcit wıd Mctlıodc, Tübingen: 1975, s. 362'dcn aktaran Akşit 
GÖKTÜRK. Sözün Ötesi- Yazılar, İstanbul: İnkılap Kitabcvi, 1986, s. 154. 

314 P. HARTMANN, "Tcxtlinguistischc Tcndcnzcn in dcr Sprachwisscnschaft", Folia Liııguistica VIII, 
1975, ss. l-49'dan aktaran GÖKTÜRK, A.g.c., 1986, s. 154. 

315 GÖKTÜRK, A.g.c., 1986, s. 181. 
-~ 16 CARY, Ag.c., 1996, s. 16. 
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Dils9l farklılıklar dışında, dünya görüşlerinin ayncalığı çcviridc bir diğer güçlüğü 

oluşturmaktadır. Eşdeğerlikten sapınama çabası, karşı dil kültürüyle kurulabilecek sağlıklı 

bağlantılardan geçer. Kuran'a göre bu bağlantı, "karşı dil ve kültürle bağlantılı kuramda 

çevirmene, içinde yetiştiği kültür ortamı yardımcı olacaktır. Bunun sonucunda oluşan 

metinde çevirmen ile okurun beklenti ufuklan (Erwartungshorizont) örtüşürse 

(Horizontverschmelzung) çeviri amacına ulaşacaktır."317 

Olanca dikkat, olanca bilginin seferber edildiği, iletişimin kültürel yanını oluşturan 

çevirinin kimilerine, okunduğunda özgün metnin tadını veremeyen, ancak kabul edilebilir 

görüneniere yanlış yaftası vurma, onlarda hata avcılığı yapma yerine~ "Popoviç'in türettiği 

ve tanımladığı deyiş kaydırma"318 kavramı ile çeviri eleştirisine boyut kazandırma, 

Karantay'ın ifadesiyle de, ''yanlış çözümlemesinin başıboşluğuna bir ölçüde denetim"319 

getirilmeye çalışır. 

Öykü çözümlemesindeki şaşırtıcı yanı,öykünün iletisinin önceden saptanmışlığını, 

Kurultay, aşağıdaki şekilde özetler: 

Öykülerdeki çözümler çoğu kez,okuru şaşırtıcı biçimde gelişir, ama çözümlerin 

kendileri yeni ve biliıuuedik değildir; diğer deyişle yazarın biçimi, başı sonu belli 

düşüncelere geçirilmiş bir kılıf olarak düşülllUck doğru olmaz. Öykülcrin ilctileri 

önceden saptanmıştır, ama okur yazan anladığmda yaratıcı bir düşünce zincirine 

girecektir. 320 

317 KURAN, A.g.c., 1995, s. 49. 
318 Suat KARANT AY, "Çeviri Eleştirisinin Bilimsel Konumu Üzerine Eleştirel Görüşler ve Bir Mod~l 

Önerisi", Dilbilim Araştırmaları, Ankara: Hitit Yaymcılık, 1993, s. 19'dan aktaran Işm BENGI, 
"(Ö~:-) Sorgulaınalar: Hata Avcılığı ı-Yazın Çevirisiyle Neden Uğraşmalı? Nasıl Uğraşmalı?", Tömer 
Çeviri Dergisi, Sayı: 4, Kış 1994, s. 9. 

319 KARANT AY, A.g.e., 1993, s. 20'den aktaran BENGİ, A.g.c., 1994, s. 9. 
320 Turgay KURUL TAY, "Çeviri Eleştirisi", Metis Çeviri Dergisi, Güz 1987, s. 176. 
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Eleştirinin nesnel olabilme koşulu, İnce'nin ifadesiyle, "sistemli betimleme ile 

gerçekleştirilebili ve bu betimlemenin hareket noktasının kaynak metin ile amaç metnin 

karşılaştırmalı çözümü sonucunda oluşacağı':o3ıı şeklinde açıklanır. Kaynak metin ile 

hedef metin (çeviri metin) ya da metinlerin karşılaştırılmasında bir üçüncü unsurun 

varlığını İnce, şöyle özetler: 

İki şeyi karşılaştırmak için üçüncü unsur 'değişıuczlik', kaynak metne dayanmalıdır. 

Bu değişıuezlik, 'Yeterli Çeviri' dir. Yeterli çeviri ise varsayıınsaldır, gerçek değildir, 

yüzde yüz gerçekleşmesi olanaksızdır. Bu olanaksızlık çeviride birtakım anlam 

kayınalarına yol açar. Eleştirmen bu noktada zorunlu kaymalada seçeneksel 

kaymaları birbirinden ayırınak sorundadır. Çünkü zorunlu kaymalar amaç dil ve 

kültür dizgesinin kuralarımn zorunlu kıldığı kaymalardır ve çevirınene bağlı olup 

amaç dizgenin norınlarına uygun bir metin oluşturıua amacıyla başvurduğu 

kaymalardır. 322 

Çeviri eleştirisine nesnellik ve bilimsellik açısından tanım getiren Ahmet Cemal de, 

eleştirinin bir yanının açık kalacağı görüşündedir. 

Nesnel-bilimsel çevırı eleştirisi, kaynak dil metniyle amaç dil metni 

karşılaştırılıuadan gerçekleşlirilemez ... Neyin çevrilebildiği, neyin çevrilemediği (ya 

da eksik, yanlış vb. çevrildiği) ancak özgün dil metııindeıı yola çıkılarak 

anlaşılabildiğinden, bu metinden soyutlannuş her eleştiri çalışmasının yazgısı eksik 

kalıuaktır... Burada çeviri eleştirisinde temel alınacak kaynak dil metııi, Almanca 

metindi~23 • 

321 Ülker İNCE, "Çeviri yi Eleştirmcdeıı Önce", Dilbilim Araştırmaları: Çeviri Eleştirisi Özel Bölümü, 
1993, s .. 5'Len aktaran Çağlayan HEPTÜYLÜ, Çeviribilim Kuramiarı lşığmda Yazm Çevirisi ve 
Eğitimi, Yayınlanmaınış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, 1996. s. 81. 

322. . . .. .. 
INCE, A.g.e., 1993, s. 6'dan aktaran HEPTUYLU, A.g.e., 1996, s. 82. 

323 Aluuel CEMAL, "Y azmsal Çeviri Eleştirisinde Bilimsel Yaklaşım", Türk Dili Dergisi, Sayı: 343, 
Nisan 1980, ss. 230, 231. 



BÖLÜM3 
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1. Sözdizimi Boyutunda Gruplarıııa Göre Cümle Çözümlemeleri ve Çeviri 

Örnclderi 

Çeviri işleminin herkes tarafından uygulanan ortak bir kuramından söz edilemez. 

Çevirmen, hangi kuramdan yararlanacağını ve kuramda metnin türüne göre neye öncelik 

vereceğini kendisi belirler. Ne var ki, her metnin bireysel bir dil kullanımı ile oluştuğu, 

dilin dilbilgisel kalıpları üzerine temellendiği, bireysel biçem uygulamalarını da yansıttığı 

düşünceden uzak tutulmamalıdır. 

Dilin belli kurallara göre işleyişi içerisinde dizge, belli bir sonuca ulaşma, bütünü 

elde etme yolunda parçalardan oluşturulan bir topluluk olarak önemli görüldüğünden, dil 

ve dilin içerisinde dizgcnin bölünemezliği önemli görülmektedir. 

Dil bütünüyle bir dizgcdir. Birinıleri vardır: 1. Ses dizgesi, 2. Yapısal anlamlar 

dizgesi, 3. Bu iki dizgenin birbirine bağunlılığmdan doğan bir başkan dizgc olan 

dilbilgisi ... Dil, belirli kural ve kalıplara göre işler ve insanlar tarafından birbirleriyle 

anlaşmak için kullanılır. Dil, insaniann kullandığı bir anlaşmalar dizgcsidir. Dizge 



ise, bilimsel bir bütün, belli bir sonuca varmak ya da bir bütün elde etmek için bir 

araya gelmiş, birbirine bağlı parçalardan oluşan düzenli bir topluluktur. 324 
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Dilde kavram ya da varlıkların belirtileri olan sözcüklerde, bunların simgeledikleri 

kavramlar ile arasınd~ki ilişki rastgele olduğu halde, sözdiziminde bu ilişki nedensiz 

değildir. "Sözdiziminde bu sözcükler, zaman zaman dildeki en küçük öğeler aracılığıyla 

birbirine bağlanır, zaman zaman da, yalın halde bulunmalarına karşın dizim kurallarına 

uygun olarak yan yana diziterek bir silsile oluştururlar.325 

Sözdizimi alanı hem cümle öğelerinin dizimini, hem de o konuda bilgi sahibi olma 

yoluyla aşıiabilen farklı türde çalışmaları içeren bir çalışma alanıdır. Başkan, bu alanı 

şöyle tanımlar: 

Sözdizimi terimi, iki ayrı kavramı birden gösterir. Birincisi, bir tümcc içerisindeki 

sözcüklerin belli bir sıraya göre art arda dizilıue olgusu. İkincisi ise, bu dizHınc 

olgusu üzerinde yapılan dilsel çalışınaların tümü. Bu kavramlarda belli bir ayrım 

yapılarak, sıralanma olguswıa sözdiziın, ve bu konudaki çalışmalara da türncebilgisi 

adlarının verilmesi sağlıklı olacaktır.326 

Sözdizimi alanının inceleme öğeleri cümleler olduğuna göre, cümleyi ve cümlenin 

içinde mevcut dizimsel bağıntıyı - ki o aynı anda birlikte bulunan öğeler arasındaki 

bağıntıdır ve iki ya da daha fazla öğeye dayanır - tanımak yararlı olacaktır. 

Cümle, aralarında fonetik, gramalikal ve psikolojik münasebeUcr bulunan, bir tck 

kelime ve birçok kelimeden meydana gelmiş, başka lcııguistik tcşckkülle hiçbir 

gramer ilişiği olmayan ve bu fikrin başlı başına ifadesine yarayaıı bir sistemdir; bu 

sistemin tabiatı ve içindeki kelimelerin sayısı belli değildir.327 

324 Aysu ELDEMiR, "Saussure'dcn Soıua Yapısal Dilbilimde Sözdizimi Konusınıdaki Tutllllllar, 
Yöntemler ve Dönüşümlü Üretimsel Dilbilgisinde Chomsky", Dilbilim ve Dilbilgisi Konuşmaları I, 
Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1980, s. 130. 

325 ELDEMİR, A.g.c., 1980, s. 131. 
326 Özcan BAŞKAN, "Sözdizimi", Dilbilim ve Dilbilgisi Konuşmalan I, Ankara: Türk Dil Kurumu 

Yaymlan, 1980, s. 124. 
327 J.MAROUZEAU, Lexique de la terminologic linguistique, Paris: 1933'ten aktaran Necip ÜÇOK, 

Genel Dilbilim (Lcngüistik), Alıkara Üniversitesi Dil Tarih- Coğrafya Fakültesi Yayınları, 1947, s. 
104. 
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Sözcükler arasındaki bağıntı ve bu bağıntının, sözcüğün birini diğerinin yanında 

bulundurma gereksinimini çağrıştırması, cümlelerin hem çözümlenmesine hem de 

cümleler toplaınının iletiyi daha iyi yansıtabilmesine yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Kıran, sözcüklerin dizgedeki yerlerine uygun düşen yakın anlamlı sözcükler 

çağrıştırınasını şöyle açıklar ve tablolaştırır: 

CÜMLE 

Aralarında ortak bir yön bulunan sözcükler söylem dışmda çağrışım yoluyla bcllekte 

birbirine bağlanırlar ... Ayıu anda birlikte bulunan öğeler anısmdaki bağlantı dizimsel 

bağlantıdır ve gerçek bir dizide yer alan iki ya da daha çok sayıda öğeye dayaıur. 

Buna karşın çağrışımsal bağıntı, aynı anda birlikte bulwımayaıı öğeleri gücüi bir 

belleksel dizide birbirine bağlar. Böylece, her dilsel birim dilin mekanizmasım 

düzenleyen iki boyutta yer alır.328 

YEMEK 

DİZİMSEL BAGINTILAR D iziMSEL BAGINTILAR 

Çocuk Okula gitti. Yemek listesi: 

DiZiSEL Eve DİZİSEL Izganı köfte +pilav 

BAGLANTILAR Sinemaya BAGLAN. Pinola makarna 

+bakla va 

lokına 

taliısı Tiyatroya Bonfile 

Bakkala Kebap bülbüi 

yuvası 

şöbiyet 

Batı dillerindeki özne-yüklem-nesne- çatısına karşılık, Türçe'de özne-nesne

yüklem çatısı mevcuttur. Bu çatı farklılığı, çevirilerde birçok yanlışın kaynağı 

olabilmektedir. Ayrıca, Türkçe'de bulunan, ama ender kullanılan bazı cümle türleri de 

çeviride sorun olur. 

Türkçe'de dolambaçlı bileşik cümlcler, devrik cüınlclerin kullaııımı çok azdır. Soyut 

kavramlar, somut sözcüklerle anlatılır. Edilgen çatıların Türkçe'de diğer dillere göre 

n~ Zeyııcl KI RAN, Dilbilim Akımları, Ankara: Onur Yabancı Diller Kitap ve Yayın Merkezi, 1986, ss. 
76, 77, 79. 



daha az kullanılması, deyim ve atasözlerinin bir lıikayeye dayandınlması ve 

sözcüklerdeki anlam yfık:ünün çok zor ayırt edilebilmesi çeviriyi zorlaştırır?29 
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Sözdizimsel boyutta cümlelerin anlamının yanında, yazarın yazın tarzını 

(sözdizimini) bölmeden çevİrıneye katılanlardan biri de Ethemoğlu'dur. "Çevirmenin 

cümleleri gereksiz yere bölmesi ve kesik kesik aktarması, yapıtın özünü oluşturan 

elektriğin yaşatılması konusunda, bilinçli bir çevirmen tarafından hemen fark edilebilecek 

ağır bir hata oluşturabilecektir."330 

Çeviride sanatsal eşdeğerliğin tam olarak sağlanıp sağlanamayacağı hakkındaki 

yargıya, Ethemoğlu, bir örnekle cevap verir. "Hayır. Bu oran, % 80-85'e çıkabiliyorsa, 

çok başarılı bir çeviriyle karşı karşıyayız demektir. Eğer %40'ın altına iniyorsa, olaya 

çevreciler de karışmaya başlayacaktır, çünkü kağıtlara, dolayısıyla ormaniara yazık 

oluyor."331 

Türkçe'nin özne-nesne-eylem yapısında bir dil olduğunu dizim sırasını dikkatten 

kaçıran çevirmen, bazı sözcükleri göreıneyebilir, atlayabilir, hatta özgün metnin 

cümlelerini böldüğü gibi, cümleye eklemeler dahi yapabilir. 

Yazarın cümlelerinin uzmı veya kısa olması, diliııin ağdalı olup olmaınası,lafı-evirip 

çevirip dolaştınuası, çok anlama gelecek cümleler kurıuası, sözdizinıscl sorunları da 

beraberinde getirir. Çevirmen, bu durumlarda özgün metnin cümleleriıli parçalar, 

fazla deyimsel cümleleri basitleştirir. Bu tür metinlerde sorun, çevirıueııin dilbilgisi 

kurallarını yeterli bilip bilmemesinden kaynaklanır.332 

Erek kültürün çoğul dizgesinin kazanılması, çeviriler yoluyla bir yandan 

kolaylaştırılmakta, diğer yandan da yeni yazınsal teknik, biçim ve türleriyle yazın alam 

329 Sevim SÖNiviEZ, Çcvidbilinıdc Anlam Sorunlan, N. Ulusal Çeviri Semineri Özel Sayısı Vlll, 
Sayı: I, Uludağ Üniversitesi, 1994, s. 237. 

330 Armağan ETHEMOGLU, "Yazmsal Çeviride Sanatsal Eşdeğeriilik Sorunu", Çağdaş Çeviri 
Kurarnları ve Uygulamaları Seminerinde Sunulan Bildiriler ·(12-13 Nisan 1990), Ankara: 
Hacettepe Üniversitesi Y.D.Y.O. Mütercinı-Tercümanlık Bölümü, 1991, s. 738. 

331 ETHEMOGLU, A.g.e., 1991, s. 138, 139. 
33' . ·- DEMIREZEN, A.g.e., 1991, s. 117. 



122 

zenginleştirilınektedir. Burada, erek kültürdeki dilin çoğul dizgeleri ve yazarın kendi 

ustalığı, kullandığı dil ve biçemi, biçemi oluşturan dizgeleri ne denli yakından taruruyor ve 

çözümlenebiliyorsa, yazın eserinin arka planına, yazarın söylemek istediğine o denli 

yaklaşılabileceği doğruluk kazanmaktadır. 

Çevirmen, metin-ötesi bağlanıla ilgili bilgilerle aıılanıları, ıuetiııle bir soru-yamt 

ilişkisine girerek çıkarır. 1. Metnin işlevi: Amacı ? Çizdiği durum mu ? Abartmah, 

iğncli, alaylı deyişler içeriyor mu ? 2. Metnin izlcği: İşlenen izlek ? İzleğin kökeni ? 

Hangi durumdan gelişti[,ıi? 3. Metnin alıcısı: Gönderici bu metinle kime sesleniyor? 

Ulaşılmak istenen okur mu okurlar killesi mi? Gönderici alıcı arasllldaki bağın 

niteliği? 333 

Kafka'nın üslubuna uymayan çevırı cümlelerinde gözlenen özelliklerde, 

Günyol'un serbest çeviçinin sınıriarım zorlamış olduğu görülmektedir. Ancak, Günyol'un 

bu çeviriyi ikinci erek dilren dilimize kazandırdığı unutulmamalıdır. Kafka üslubunun tam 

bilincmeyişi, cümle yapısından sözcük seçimine kadar yapılan hatalar ve yanlış çeviriler 

nedeniyle, bir eser çevirisi değil, adeta yeni bir eser oluşmuş durumdadır. Kafka'run hiç 

başvurmadığı argo kelimelerin kullamını ve özgün metinde çevrildiği yerde olmayan 

ikileıneler, Kalka'nın üslubundan uzaklaşmamn doruk noktasım oluşturmaktadır.Bu 

açıdan, Kalka'yı bu çeviri eserle taruyan okurdaki Kafka imajırun diğerlerinden farklı 

olması kaçınılmazdır. İkinci erek dilden dile çevirinin, okuru, yazarın kendine özgü 

üslubunun tadına varına zevkinden mahrum bırakabileceği, yazarı neredeyse masal üslubu 

kullanan bir sıradanlığına getirebileceği söylenebilir. Çeviride sözdizimini değiştirmek ve 

bunu metin boyunca zorunluluk dışında uygulamak, sanat yapıtma karşı onarılamayacak 

zarar da verebilir. Muir, metin boyunca değişik sözdizimi oluşturmamn dışında, 

sözcüklerin yeni dizgelerde dizilınelerinin de doyurucu olmadığına dikkat çeker. 

Kafka' nın sözdiziini çok yalın ve kusursuzdur; yalıuzca aıılamı dışa vurmakla 

kalmaz, ayıu zamanda bu aıılaının bir parçası olmuştur; söylemek istediklerini Kafka 

ancak bu şekilde söyleyebilirdi. Buııwıla birlikte bu kusursuz dizimin yeniden 

düzenlenmesi, tümcenin yetkinliğe kavuşmuş özgün yapısııun parçala11lllası ve 

333 GADAMER. A.g.e., 1975, s. 362'dcn aktaran GÖKTÜRK, A.g.c., 1978, ss. 63, 64. 



yeniden kurulmasını gerektiriyor. Sözcüklerin değişik biçimde dizitmiş olmalan 

nedeniyle, elde edilen sonuç hiçbir zaman doyurucu olamıyor.334 
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Çevirmenin sözdizimsel yapıları iyi bilmemesi ya da çevirisini özgün metnin 

çevrildiği ikinci bir kaynak dilden yapması ve dillerin farklı sözdizimlerinden kaynaklanan 

güçlüklcrin artması nedeniyle, çeviride sözdizimsel yapıların çözümünde çok farlı 

tuzaklara yakalanması doğaldır. Çakır, çeviride bu tip tuzaklara dikkat çeker ve 

çevirmenin çevirisine eklemeler yapacağı gibi, çevirisinden çıkarmalar da yapacağına 

işaret eder. "Dillerin sözdizimsel yapıları söz konusu olduğunda, çevirmenin dillerin 

sözdiziınsel yapılarını iyi bilmemesi durumunda, bazı sözcükleri ve sözcük öbeklerini 

atıarnası ya da erek metine metin dışından yeni sözcükler eklemesi kaçınılmaz 

olmaktadır. ':>3
35 

Hayruula Hamidov'un ifadesiyle üslup, "yazarın düşünce ifade etme yöntemi, 

ifade bütünlüğü, gerçek yaşamı ifade etme şeklidir."336 Yazarın konu yapısını, üslubu, 

sözcük, cümle türlerini özenle işlediği yazınında, gerçek yaşamı yansıtma amacıyla sözü 

sanatkarca kullanan, yapıtın biçimi üzerinde özel çalışmalar yapan biri olması, bir yerde 

çevinncne üslubu zorunlu kılar. "Çevirmenin asil görevi, yazarın üslubunu amaç dilde 

yeniden yaratmak, yazarın tüm üslup yeteneklerini belirtmektir. Üslup burada yazann 

diline eşdeğerdir; yani dilin üslup olarak kavranması gerekir."337 

Kafka'nın dili denildiğinde, Alman dili değil, Kafka'nın üslubu anlaşılır. Dil 

özellikleri ve üslup özelliklerini birbirine karıştıran çevirmen, yazarın üslubunu bozabilir. 

Her ne kadar çevirmenin kendine özgü bir üslubu varsa da, bu ona kendi ilkelerini 

yazann düşünce, duygu ve özü ifade ilkeleriyle karıştırma hakkı vermez. Doğan, çeviride 

üslubun (biçemin) önemine dikkat çekerek, çeviri ve biçemi sıkı bir ilişkide, çevİrıneni ise 

bu sıkı ilişkiye bağlı kalma zorunluluğunda olan aktarıcı olarak görür. 

334 Willa Edwiıı MUİR, "Kalka'yı Çcvirirkeıı", (İng.Çcv.Serap Avanoğlu), Yazko Çeviri Kafka Özel 
Sayısı, istanbul: Cem Yayınevi, 1984, s. 122. 

335 ÇAKIR, A.g.c., 1996, s. 101. 
336 HayruHa HAMİDOV, "Düzyazılann Çevirisinde Yazarın Dil Üslubwıu Yeniden Yaralmak 

Problemleri", Tömer Çeviri Dergisi, Sayı: ll, Bahar 1997, s. 7. 
337 HAMİDOV, A.g.e., 1997, s. 7. 



Bilimsel bir metni masal diliyle vermek ne kadar yanlışsa, çeviride bir yazann 

biçeminin yilirilmesi de o denli yanlıştır. Bir yazarın biçemi, sanatçı kişiliğinin 

ayrılmaz bir yanıdır. Yazar,anlatmak,duyunuak istediklerini, kullandığı, özenle 

seçtiği sözcüklerle olduğu kadar yarattığı biçimle, biçemiyle de dile getirir. 

Kafka' nın bağlaçlarla, virgülleri e, noktalı virgülleri e, kimi zaman çizgi işaretiyle 

uzayıp giden, çağrışııularla yüklü, anlaşılması güç uzwı cümlelerini düşünelim. Bu 

onun doğal anlatmı biçimidir. Doğal diyorum, çünkü Kafka'mıı bunalım içindeki 

kişiliğinin yazarlığma yansımasıdır. Bu bunalım,dile getirdiği şeylerde olduğu kadar, 

bu aniatış biçiminde de kendini gösterir. Bu ncdeııle bir Kafka çevirmeııinin, ister 

kendine isterse okuyucuya olswı diye Kafka'ıun biçemini bozması, uzun cünıleleri 

kısa kısa cümlclerle vermesi, çağnşmılan yok ederek, apaçık bir metin ortaya 

koyması bağışlanamaz. Böyle bir davranış Kafka'ya ihanet olur.338 
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Altay'a göre ise üslup; "Dilin belirli bir bağlamda, belirli bir yazar tarafindan 

belirli bir amaç için kullanılmasıdır."339 Vardar'ın ifadesiyle de; "Dili kullanan kişinin 

düşüncesini anlatabilmek ve sözlerine belli bir özellik katabilmek için, dil unsurlarını 

kendine özgü ölçütlerle seçip kullanmasıdır.'.J40 

Üslup ve çeviri ilişkisine bakıldığında, üslubun iyi çözümlenmesi, noktalama 

işaretlerinin yerini sektirilmemesi, sözcüklerin net yakalanması durumunda çevrının 

eşdeğerlik ilkelerine yaklaşabileceği görülür. Altay, bu ilişkiyi şöyle doğrular: 

Çeviride yazann üslubunu anlamak, daha doğrusu başka bir cünıle kalıbı yerine 

neden oradaki kalıbı, başka bir benzetme veya mecaz yerine, neden o benzetmeyi ya 

da ınecazı, başka bir noktalama işareti yerine,neden o noktalama işaretini 

kullandığım, belirli bir sözcük yerine, neden başka bir sözcük kullaıımadığııu göz 

önünde bulundurmak gerekir.341 

Metin bağlamında, anlamın yanı sıra sanat metni çevirilerinde üslubun da 

verilmesinin önemi, Ahmet Cemal'in ifadesiyle, "çevirmen eğer asıl metnin üslubunu 

338 w DOGAN, A.g.e., 1978, s. 53. 
339 Ayfer ALTAY, "Çeviride Üslup Kayıpları", Çeviribilim ve Uygulamaları, Ankara: Yıldız 
Matbaacılık, 1992, s. 26'dan ah.iaran AKTAŞ, A.g.e., 1996, s. 97. 

3
'
10 Berke V AIIDAR, Başlıca Dilbilim Terinıleri, İstanbul: Hüsnütabiat Basımevi, 1978, s. 50'den 
aktaran AKTAŞ, A.g.e., 1996, s. 97. 

341 AL TAY, A.g.e., 1992, s. 26'dan aktaran AKTAŞ, A.g.e., 1996, s. 98. 
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verebilirsc,o metnin çevrilmiş sayılacağı, üslubu veremezse ortada yalnızca yabancı 

dildeki bir metnin bizim dilimize aktanlmasının olacağını ama çevirisinin olamayacağı"342 

şeklinde büyüktür. Sözdiziminin ya da sözcüklerin sırasını önemli görenlerden bir de 

Tahsin Yüccl'dir. 

Sözcüklerin dillere göre değişen çizgisclliğinde, zorunluluklanna bağlı olarak özgül 

bir sıra izlemelerine karşm, olguların sonradan öğrcnilsclcr dahi tck biçinıli bir 

düzende algılanması, amaçlara yönelen dcvinimlcrin yam başında nedenlerin 

sonuçlardan önce gelmesi de görülebilmektedir. Sözcüklerin sırası ne evrenin 

yaıısıınasıdır, ne düşüncenin aynası; kaynağı kendi kcndindcdir.343 

Çevirideki başarısızlık, okurun okuma edinimine verdiği zarar ve çeviri ile 

yazarın okurca özdeşleştirilme çabası, çeviri eserin özgünlüğü açısından önemlidir. 

Kurultay, okurun yazan okuduğuna duyduğu güvenle bu süreçte yanılabileceğini şöyle 

özetler: 

Yanlışlığı, ancak metin bağlanu içinde fark edilebilen kullamm bozukluklan da buna 

(çeviri başarısızlığı ve okuma edimine verdiği zarar) eklenince, soruıılar o kadar 

artıyor ki, okur rahat nefes alamıyor bir türlü. Türkçe açısından varolan bu 

rahatsızlık, kuşkusuz bir ölçüde yazara da zarar veriyor. Çünkü çeviri okuru, kendini 

okuma edinıi içinde buldui,'U sürece, yazan okudui,'Unu varsaymak durumunda olan 

naif kişidir. Okur en azıııdan izienim düzeyinde, okuduklanyla yazan 

özdeşleştirnıekten kurtulanıayacaktır. 344 

Sözcüklerin anlam karşılıklarının, ve cümlelerin anlamının tam olup olmadığı 

yönünde tesbitierin yüklü olduğu bir çalışma yerine, nesnel, anlam çerçevesinde 

metinlerin karşılaştırılabileceği, çevirmenin özgün metni algılayışı ve amacının da dikkate 

alınmalıdır. Çünkü, çevirmen yazarın üslubunu bir yana bırakarak, kendi üslubunu 

kurmaya ya da yazarı çıkış noktası alarak, kendini bütünüyle geriye çekip yazarın 

üslubunu kurmaya çalışabilecektir. Sözcük, sözdizimi, dil kullanımı ve üslup açısından 

34z Alunet CEMAL, "Çeviri Sorunları", Gösteri, Sanat-Edebiyat Dergisi, İstanbul: Hürriyet Ofset 
Matbaacılık ve Gazetecilik AŞ., 1986, s. 93'ten aktaran AKTAŞ, Ag.e., 1996, s. 158. 

3
-B YÜCEL. A.g.e., 1997, s. 253 . 

. Hı KURULTAY, A.g.e., 1987, s. 175. 
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kaynak ve hedef dil metinlerinin (çevirinin) karşılaştınlması, dilbilgisi yönünde iki metnin 

yapısal özelliklerini ortaya koyacak, iki kültür arasında kurulması amaçlanan iletişimin ne 

denli sağlanabildiği nesnel delillerle ortaya konulabilir. Ancak burada metinlerin tüıü ve 

özelliklerine göre izlenecek yöntem farklılık gösterecektir. Aktaş, çevırı 

karşılaştırmalarını şöyle özetler: 

Eleşlirıuen, dili amaç olarak benimseyen edebi metinlerin karşılaşLırılmasmda, bu 

melinlerin birbirinden ayrılmaz iki temel öğcsi olan biçim ve içerik üzerinde duracak 

ve bunların aklarılmasında çevirmenin ne denli başarılı olduğunu araştıracak, 

yazarın hep kısa ya da hep uzwı karmaşık,dolaınbaçlı cüınlelcrle escrini yazmasını 

göz önünde bulunduracaklır. 345 

Yazarın anlatım biçiminde kullandığı cümleterin tüıü, uzun ya da kısalığı, 

çevirmen açısından çeviri sürecinde çözümlenmesi gereken düğümler gibidir. 

Yazarın anlatım biçiminin (üslubunun) en belirgin özelliği, hep kısa ya da hep uzwı 

karmaşık, dolambaçlı cümlclcrlc escrini yazmış olabilir. Dili karınaşık olan bir 

metnin yalın bir dille çevrilmesi, bütüıı cümlelerin hep aynı kılığa, hep ayıu kalıba 

sokulması, uzun cümlclerin olur olmaZ yerde parçalara ayrılarak çevrilmesi okurun 

anlama yeteneğine ve beğenisine uygun olmayan davraıuşlardır. Metııin bütününde 

hakim olan ritim cümlclerin bu özelliğinden ileri gelebilir. Böyle durumda 

cümlclcrin gelişigüzel bölünmesi, parçalamııası yazarın üslubunwı bozulmasına 

neden olur.346 

Hatalı olduğu düşünülen bir çeviriyi yargılama yerine, özgün sanat metninin 

birkaç çevirisinin belli bir çeviri sorunu çerçevesinde incelenmesinin, eleşti"rme, yeniden 

çevirme ve daha yakın çevirilerin oluşumu açısından yaralı göıülmekte; çeviri alanı 

eleştirisini terk etmeksizin, çevirinin iyileştirilmesi açısından bilimsel bir alışma olarak 

görülmektedir. 

Suat Karanlay, "büyük ölçüde yanlış çözümlemesi yöntcnıinc" dayalı ve "yargılayıcı" 

bulur çeviri cleştirisiııi. Ö.lellikle Türkiye'de yanlış çözüıulcmcsinden de öte, bir 

345 AKTAŞ, A.g.c., 1996, s. 183. 
316 ö .. . G KTURK, A.g.c., 1970, s. 405. 



yanlış avcılığına dönüşen çeviri eleştirisini, içine düştüğü kısır döngüden 

kurtarmanın bir yolu ona tck çeviri yapıtıımı eleştirisi yerine daha geniş bir açılııııla 

yeni olanaklar sunmaktır. ( ... ) birkaç çeviri yapıtnun belli bir çeviri sorunu 

çerçevesinde incclcmııesi ilginç olur diyerek, sorıuıu geniş bir yelpaze içinde 

görmekten yanadır. 347 
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Cümlclerin düzanlamlarının ötesinde, metne bağlı olarak anlamsal çeşitliliklerinin 

varlığı göz önünde bulundurulduğu sürece, daha karmaşık anlamların da çıkabileceği akla 

gelmelidir. Ne var ki, cümlelerin tek bir anlama yönelik oldukları (düzanlam) 

durumlarında eşdeğer aktanıniarı daha kolaydır. Aktaş, düzanlam düzeyinde eşdeğerliğe 

şu cümle örneklerini verir: 

Dcr Artz sagt, ich soll nur Fisch odcr ıııagercs Fleisch essen. 

Doktor, yalııız balık veya yağsız ct yemem gerektiğini söylüyor. 

Er schickt kcinen Bricf, sondem cr willmit nıir persönlcilı sprcclıen. 

O mektup göndcrmiyor, bilakis beninıle şahsen konuşmak istiyor. 

Mein Vater ist dagcgcn, dass iclı den Führersclıeiıııııaclıc. 

Babam, clıliyct alınama krşı çıkıyor. 348 

Çeviridekaynak dilin kendine özgü sözdizimsel özelliklerinin, çeviri yapılan dilde 

(hedef dilde) kırılması, sözdizimi erine en yakın yeni sözdizimleri oluşturulması amaçlanır. 

Bu amaçla, çcviride sözdizim boyutunda yapılabilecek çeviri hatalarını gözlem açısından 

cümlelerin guruplandırılması yararlı görülmüştür. Rezzan Algün, "çeviri cümleleri dokuz 

guruba ayırmaktadır."349 

ı. Orjinaliııdc sadık kalarak, hiçbir değişiklik yapılmadan çcvrilen cüıııleler. 

2. Değişiklik yapılarak çevrilcn cüııılcler: Değişiklikler şu şekilde yapılmaktadır: 

a. Sözcük atarak 

b. Sözcük ekleyerek 

c. Sözcüğün hedef dildeki karşılığı yerine başka sözcük kullanarak 

347 Mustafa DURAK, "Yanlışlar ve Kabul Edilebilirlik Gramatiği Üzerine", Tömer Çeviri Dergisi, 
Sayı: 10, Kış 1997, s. 12. 

348 AKTAŞ, A.g.c., 1996, ss. 102, 103. 
349 Rczzan ALGÜN, Almanca'da Aziz Nesin, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yayımlanmaıııış Doktora Tezi, 1983'tcıı aktaran ZENGİN, A.g.c., 1994, s. 240. 



d. Bağtaç değiştirerek 

c. Öı:ne değiştirerek 

3. Serbest çcvrilcn cümleler 

4. Yanlış çevrilcn cümleler 

5. Orjinalindc olmayan, çcviridc eklenen cümleler 

6. Orjinalindc bulunan, fakat çevrilmcyen cüıulcler 

7. Cümleleri birleştirerek çevirme 

8. Cümleleri bölerek çevirme 

9. Kelimesi kelimesine çeviri 

10. Sıfalları veya fiilimsilcri tanı cüınlc gibi çevirme 

1. 1. Özgün lVIetine Bağlı Kalmarak Çevrileıı Cümleler 
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Vedat Günyol'un bu çevirisinde,özgün metne bağlı kalınarak hiçbir değişiklik 

yapılmadan çevrilen cümlelere rastlanılmamaktadır. 

Alın. "Gregor war aber vi el ruhiger geworden. "350 

"Gregor epeyce yatışınıştı."351 

Alın. "Aber die Schwester war leider anderer Meinung.'.J52 

"Ama ne yazık ki kız kardeşi böyle düşünmüyordu."353 

Alm."Gregor ass fast gar nichts mehr."354 

"Gregor artık hiçbir şey yemiyordu. "355 

Alm."Abcr Gregor hatte keine Zeit fur seine Eltem."356 

"Ama Gregor'un ane babasına ayıracak vakti yoktur.'.J57 

Alm."Der Wunsch Gregors, die Mutter zu sehen, ging baldin Erfullung.':ı358 

35° KAFKA, A.g.c., 1976, s. 67. 
351 Franz KAFKA, Değişim, (Çcv.ArifGclen), istanbul, VarlıkYayıncvi, 1967, s. 17. 
352 KAFKA, A.g.e I 976, s. 85. 
353 GELEN, A.g.c., I 967, s. 45. 
35~ KAFKA, A.g.c., 1976, s. 95. 
1~~ . 
· ·· GELEN. A.g.c, 1967, s. 61. 
356 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 24. 
357 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 71. 
35x KAFKA, A.g.c.,l976, s. 83. 
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"Gregor'un, annesini görme isteği çok geçmeden gerçekleşti."359 

Alm."Dic Nachte und Tage verbrachte Gregor fast ganz ohne Schlaf."360 

"Geceleri ve gündüzleri adeta gözlerini kırpmadan geçiriyordu, Gregor."361 

Alın."Er versuchte es daher,den Oberkörper aus dem Bett zu bekommen, und 

drchtc vorsichtig den Kopf dem Betrand zu. "362 

"Bundan ötürü,önce gövdesinin üst bölümünü yataktan çıkarmayı dendi ve başını 

dikkatle yatağın kenarına doğru çevirdi."363 

Alm."Schon am Morgen, es war fast noch Nacht, hatte Gregor Gelegenheit, die 

Kraft scincr ebcn gefassten Entschlüsse zu prüfen, ... "364 

"Sabahın çok eken saatlerinde, ortalık daha aydınlanmamışken, Gregor biraz önce 

aldığı kararların gücünü sınamak fırsatı buldu, ... "365 

Alın. "Hcrr Samsa" rief der mitdere Herr dem Vater zu und zeigte, ohne ein 

weiteres Wort zu verlieren, mit dem Zeigefinger auf den langsam sich 

vorwartsbcwegenden Gregor. "366 

"Adamların ortaneası babaya: "Bay Samsa!" diye seslendi ve başkaca bir şey 

söylemeksizin işaret parmağıyla ağır ağır ilerleyen Gregor'u gösterdi."367 

1.2. Değişiklik Yapılarak Çevrilen Cümleler 

Alm."Waren sein ersten Worte ... "368 

"Daha girer girmez .. "369 

Alm."Sein Zimmer, ein richtiges, nur etwas zu kleines Menschenzimmer, ... "
370 

" ... ama normal, yani içinde insanlar yaşasın diye yapılmış olan odası.."371 

359 ŞİPAL, A.g.c., 19%, s. 38. 
36° KAFKA, A.g.c., 1976, s. 93. 
361 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 51. 
362 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 61. 
363 Franz KAFKA, Dönüşüm, (Çev. Alunet Cemal), 7. Basım, istanbul: Can Yayııılan, 1996, s. 15. 
364 KAFKA, A.g.e., 1976, s. 75. 
365 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 35. 
3r'6 KAFKA, A.g.e., 1976, s. 99. 
3
r,

7 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 69. 
36

H KAFKA. A.g.c., 1976, s. 88. 
369 Franz KAFKA, Değişim, (Çev. Vedat Günyol), 4. Basım, İstanbul: Ataç Kitabcvi, 1973, s. 41. 
37° KAFKA A.g.c., 1976, s. 57. 
371 CEMAL. A.g.e.,1996, s. 9. 
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1.2.1. Sözcük Atarak Çevrilen Cümleler 

Alın. "Seine vi elen, im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang klaglich dünnen 

Beine Flimmerten ihm Hilflos vor den Augen."372 

"Gregor'un koca vücuduna göre acınacak dereede incelmiş hacakları rüzgara 

tutulmuş gibi titriyordu."373 

"Vücudunun kalan bölümüne oranla acınacak kadar cılız bir sürü bacakçık, ne 

yapacaklarını şaşırmış, gözlerinin önünde aralıksız çakıp sönüyordu."374 

1.2.2. Sözcük Ekleyerek Çevrilen Cümleler 

Alın. " ... da gab ihm der Vater von binten einen jetzt wahrhaftig erlösenden 

stark en St o ss, und er flog, heftig butend, ... "375 

"Babası,bastonla sırtına öyle bir indirdi ki, Gregor o korkunç acıya rağmen derin 

bir nefes aldı."376 

"Ansızın babası arkadan, Gregor'u gerçekten esenliğe kavuşturan bir tekme 

savurdu. Bunun üzerine havada uçtu Gregor, orası burası şiddetle kanayarak. .. "377 

"Derken babası arkadan hastonu vurunca, kurtuluşu buldu. Havada uçarak 

odasının ortasına katar geldi. Her yanından kanlar akıyordu."378 

" .. tam bu sırada babası arkasından geçerken kurtarıcı bir darbe indirdi ve Gregor 

şiddetli bir kanarnayla birlikte odanın ortasına uçtu."379 

Alın. " ... und das trübe Wetter - man hörte Regentropfen auf das Fensterbelch 

aufschlagen - machte ihn ganz melancholisch.'.380 

372 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 57. 
373 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 5. 
374 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 5. 
375 KAFKA. A.g.c., 1976, s. 73. 
376 GÜNYOL, A.g.c .• 1973, s. 23. 
377 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 26. 
m GELEN, A.g.c., 1967, s. 27. 
379 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 31. 
3~° KAFKA, A.g.c., 1976, s. 57. 
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" ... havanın kapalı olduğunu anlayınca -çinko denizlik üzerine düşen yağmur 

tanelerinin tıpırtısı işitiliyordu- enikonu bir hüzün çöktü içine."381 

" ... Yağmur çinko borulara tıp tıp diye düşüyordu.'.382 

" ... ve kasvetli hava yüzünden -yağmur damlalannın pencerenin çinko pervazına 

çarptığı duyuluyordu- içini büyük bir hüzün kapladı."383 

Alın. "lch bin übrigens glücklich, dass sie da sind, Herr Prokurist; wir allcin 

hatten Grcgor nicht dazu gebracht~die Tür zu öffnen; ... ,,384 

" ... çünkü yalnız olsaydık, Gregor'u kapıyı açması için razı edemezdik."385 

"Ah geldiğinize ne kadar sevindim bilseniz, siz olmasaydınız, .. .''386 

Alın. ".Hast du Gregor jetzt reden hören? "Das war cine Ticrstimme" sagte der 

Prokurist, ... "387 

"Grcgor'un konuşmasını, söylediklerini duymadın mı? "İnsan sesi değil, havan 

sesiydi o," dedi"388 

Alm. "Da hat er zum Beispiel im Laufe von zei, oder drei Abcnden einen kleinen 

Rabmen geschnitzt. ,,389 

"Son defa ufak bir çerçeve yapmıştı. Hem de iki üç akşamda bitiverdi."390 

1.2.3. Özgün Metinden Sözcük Çıkarıp, Onun Yerine Başka Sözcük 

Kullanılarak Çevrilen Cümleler 

Alın. " Sein Zimmer, cin richtiges,nur etwas zu kleines Menschen zimmer, ... "391 

"Doğrusu küçüktü ama, tam bir bekar odasıydı."392 

3~ 1 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 6. 
382 °

0 

· GUNYOL, A.g.c., 1973, s. 5. 
383 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 10. 
384 KAFKA. A.g.c., 1976, s. 64. 
385 CEMAL, a.g.c., 1996, s. 19. 
386 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 13. 
3~7 KAFKA. A.g.c., 1976, s. 66. 
388 GELEN. A.g.c., 1967, s. 17. 
389 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 64. 
390 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 13. 
391 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 57. 
3n GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 5. 



132 

"Odası, biraz fazla küçük olmakla beraber tastamam bir insan odasıydı, ... "393 

1.2.4. Bağlaç Değiştirerek Çevrilen Cümleler 

Alın. "Aus der Obstschale auf der Kredenz hatte er sich die Taschen gefullt und 

warfnun, ohne vorlaufıg scharfzu zielen,Apfel fur Apfel."394 

"Küçük masanın üzerindeki meyva kabındaki elmaları cebine doldurmuştu. Öyle 

ni şan falan almadan elmaları birbiri adından fırlatı fırlatıveriyordu.'.J95 

Alın. " ... und bestimmt İst ihm nicht wohl, trotzdem eres am Morgen geleugnet 

hat."396 

"Sabahleyin kendisi hayır falan dedi ama,yine de rahatsız olduğu belli.'.J97 

"Hasta olduğunu kendisine bir türlü kabul ettiremedik ama, muhakkak 

hastadır. "398 

"Sabahleyin inkar etti ama,hasta olduğu şüphe götürmez."399 

Alm."Gregors Beinchen schwirrten,als es jetzt zum Essen ging.':ı4oo 

"Yemek hazırdı. Ama Gregor'uiı küçük hacakları tir tir titriyordu.'>4°1 

1.2.5. Özne Değiştirerek Çevrilen Cümleler 

Alm."Gregors Blick richtete sich dann zum Fenster .. .'>4°2 

"Gregor, pencereye baktı."403 

"Gregor'un gözü pencereye kaydı.',.ı04 

"Gregor, pencereye doğru baktı. '>4°5 

393 ŞiPAL, A.g.c., 1996, s. 5. 
394 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 90. 
395 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 43. 
396 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 64. 
397 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. I4. 
398 .• 

GUNYOL. A.g.c., 1973, s. 13. 
399 GELEN, A.g.c., 1967, s. 13. 
4

(K) KAFKA. A.g.c., 1976, s. 76. 
401 GELEN, A.g.c., 1967, s. 32. 
402 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 57. 
4113 GÜNYOL, A.g.c .. 1973, s. 5. 
40

"
1 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 6. 

M GELEN, A.g.c., 1967, s. 3. 
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"Gregor daha sonra bakışlannı pencereye yöneltti.',.06 

1.3. Serbest Çevrilen Cümleler 

Alın. "Grcgor suchte sich vor.iustellen, ob nicht auch cinmal dem Prokuristen 

ctwas ahnlichcs passicren könnte, wic heute ihm; die Möglichkeit dessen musste man 

doch eigcntlich zugcbcn."407 

"Gregor içinden: "Acaba bir gün bu heritin de başına böyle bir şey gelemez mi?" 

diye düşündü. Hem gelmemesi için ne sebep vardı ki?"408 

"Benim bugün başıma gelen bir gün bu müdürün başına gelemez mi acaba diye 

düşündü. Böyle bir ihtimalin bulunduğunu kabul etmek gerektir.',.09 

"Günün birinde Müdür Bey'in başına da, bugün kendisininkine benzer bir olay. 

gelemez mi sanki, diye geçirdi içinden. Doğrusu böyle bir şeyin olabileceğini kabul etmek 

gerekiyordu. "410 

Alın. "Es i st schon eine Zerstreuung fiir İlın, wenn er si ch Laubsagearbeiten 

beschaftigt. "411 

"En büyük eğelencesi nedir bilir misiniz? Oyma testeresiyle ufak tefek şeyler 

yapmak. ,,ı ız 

Alm."Gergor ass fast gar nicht mehr.413
" 

"Gregor, artık ağzına bir lokmacık bile atmaz olmuştu.414" 

Alm."Dic Decke abzuwerfen war ganz einfach; er brauchte sich nur cin wenig 

aufzublasen und sic fıel schon selbst."415 

"Y organı üzerinden sıyırıp atmakta hiç güçlük çekmedi; ciğerlerini biraz havayla 

şişirmek bunun için elvermiş, yorgan kendiliğinden yere düşmüştü."416 

406 CEMAL, A.g,.c., 1996, s. 10. 
407 KAFKA, A.g,.c., 1976, s. 63. 
408 GÜNYOL, A.g,.c., 1973, s. 12. 
409 GELEN, A.g,.c., 1967, s. 12. 
410 Ş İP AL, A.g,.c., 1996, s. 13. 
411 KAFKA, A.g,.c., 1976, s. 64. 
11, .. 
. ~ GUNYOL, A.g,.c., 1973, s. 13. 
413 KAFKA, A.g,.c., 1976, s. 95. 
414 GÜNYOL, A.g,.c., 1973, s. 50. 
415 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 60. 
416 ŞİPAL. A.g.c., 1996, s. 10. 
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1.4. Hatalı Çevrilmiş Cümleler 

Alm." ... wie sie ın der letzten Zeit trotz aller Plage, die ihre Wangen bleich 

gemacl1t hatte ... "417 

" ... yanaklarıru ~ı cık solgunlaştıran o güzellik kremine rağmen ... "418 

Alın." weil sie ihneı::ı als cin etwas nutzloses Madchen erschienen war."419 

"anne ve babasırun bundan böyle nasıl takdirle karşıladığının farkındaydı. "420 

Alm. " ... machte ihn ganz melancholisch.''421 

" ... enikonu bir hüzün çöktü içine.'"'22 

" .. .içini büyük bir hüzün kapladı.'"'23 

AI " b . . .h . h hi '"'24 m. . . . estımmt ıst ı m ruc t wo , ... 

" ... hasta olduğu şüphe götürmez."425 

" ... hasta olduğundan kesinlikle eminim.'"'26 

" ... yine de rahatsız olduğu belli.'"'27 

Alm."Sie werden ihn gleich sehen,bis Gregor aufinacht.'"'28 

"Gregor kapıyı açsın hele, görün bakın o vakit.''429 

"Si e wcrdcn staunen, wie hübsch er ist; er hangt drin im Zimer."430 

'~e güzel oldu!Odasında bir görseniz şaşa kalırsıruz.'"'31 

Alm."Die Bedienerin stand lachelnd in der Tür, als habe sie der Familie grosses 

Glück zu melden, ... "432 

417 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 107. 
418 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 64. 
<119 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 82. 
420 ŞİPAL, A.g.c., 1996, ss. 37, 38. 
421 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 57. 
422 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 6. 
423 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 10. 
424 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 64. 
425 GELEN, A.g.c., 1967, s. 13. 
426 CEMAL. A.g.c., 1996, s. 19. 
427 . 

Ş1PAL, A.g.c., 1996, s. 14. 
428 KAFKA. A.g.c., 1976, s. 64. 
429 GÜNYOL. A.g.c., 1973, s. 13. 
43° KAFKA. A.g.c., 1976, s. 64. 
431 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 13 . 
. m KAFKA, A.g.c., 1976, s. 106. 
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"Hizmetçi sanki bir felaket haberi verecekmiş de, bunu ancak inceden ineeye 

sorguya çekildiğinde yapmak istiyormuş gibi gülümseyerek kapıda dikiliyordu, .. .'"'33 

Alm."Das Frühstückgeschir stand in überreicher Zahl auf dem Tisch, .. .'"'34 

"Kalıvaltı için kullanılan tabakların sayısı masada epey kabarıktı, .. .'"'35 

1.5. Özgün Metinde Olmayan, Çeviride Eklenen Cümleler 

Alın. " ... an all en Türen seines Zirnıners wollte er gleichzeitig seın und den 

Angreifern entgegenfauchen; die Schwester aber sollte nicht gezwungen, sondem 

freiwillig bei ihm bleiben; ... "436 

"Bütün kapılara birden saldıracak, evlerine zorla gören bu herifleri o boğuk 

sesiyle kaçıracaktı. Ama, yanlış anlaşılmasın: kız kardeşini odada kalmaya zorlayacak 

değildi. "437 

"Odasının bütün kapılarına aynı anda saidıracak ve içeri girmek isteyenleri boğuk 

sesiyle kaçıracaktı. Ama kız kardeşini zorlamayacaktı. Grete, odasında kendi isteğiyle 

kalacaktı. "438 

"Odasının bütün kapılarına aynı anda yetişecek, ve olası saldırıları tıslayarak 

nefesiyle geri püskürtecekti. Ama kız kardeşi zorla değil de, kendi gönlüyle onun yanında 

kalacaktı. "439 

Alm."Gregor drangte sich -geschehe was wolle- in die Tür.'"'40 

"Gregor yaradana sığınıp kendini kapının aralığından içeriye attı.'..ı.ıı 

Alın. "Si e trat zur S ei te, erblickte den riesigen braunen Fleck auf der geblümten 

Tapete, ... "442 

433 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 68. 
434 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 68. 
435 CEMAL, A.g.c., 1996, ss. 25, 26. 
436 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 99. 
m GÜNYOL. A.g.c., 1973, s. 54. 
m GELEN, A.g.c., 1967, s. 67. 
439 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 59. 
4
"
10 KAFKA. A.g.c., 1976, s. 72. 

441 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 23. 
442 KAFKA. A.g.c., 1976, s. 87. 
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"Annesi başını çevirdi, çiçekli duvar kağıdının üstündeki kocaman koyu lekeyi 

.. d'' ,443 gor u,... · 

1.6. Özgün Metinde Bulunan, Fakat Çevrilmeyen Cümleler 

Alm."Gregors Blick riclıtete siclı dalılı zum Fenster und das trübe Wetter-man 

hörtc Regentropfen auf das Fensterblech aufschlagen-maclıte ilın melanslıolisclı." Wie 

w are es, wenn i ch no ch ein wenig weiterschliefe und ... "444 

"Gregor, pencereye baktı. Yağmur çinko borulara tıp tıp diye düşüyordu."Şöyle 

biraz daha kestirsem de, şu ... "445 

1. 7. Cümleleri Birleştirererk Çevirme 

Alın. "Guten Morgen, Herr Samsa", rief der Prakurist freundliclı 

dazwischen."Ihm ist nicht wohl,"sagte die Mutter zum Prokuristen, wahrend der Vater 

noch an der Tür redete ... "446 

"Müdür, babasının sözünü yarıda keserek,yüksek sesle: "Sabah şerifler hayır 

olsun Bay Samsa!"dedi- annesi, beri yandan "Hastadır efendim" dedi.'>447 

"Mutter, Mutter, sagte Gregor leise und salı zu ihr hinauf. Der Proukrist war ilım 

für ei n en Augenblick ganz aus dem Siıın gekommen; .. .'>448 

"Gregor, annesine bakarak: "Anne!Anne!"diye seslendi usulca, Müdür Bey bir an 

için aklından çıkmıştı."449 

443 GELEN, A.g.c., 1967, s. 48. 
~44 KAFKA A.g.c., 1976, s. 57. 
~·15 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 5. 
446 KAFKA, A.g.c., I 976, s. 63. 
447 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 12. 
44ıı KAFKA, A.g.c., 1976, s. 71. 
4

'
19 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 23. 
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1 .8. Bölerek Çevrilen Cünıleleı· 

Al m. "In den ersten vierzehn Tagen konnten es die Eltern nicht über sich bringen, 

zu ihm hercinzukomınen, und er hörte auf, wie sie die jetztige Abeit de Schwester völlig 

anerkannten, wahrend sie sich hisher haufıg über de Schwester geargert hatten, weil sie 

ihnen als ein etwas nutzloses Madchen erschienen war.'..ıso 

"İlk on beş gün, anası, babası Gregor'un odasına bir türlü giremediler. Gregor'sa 

sık sık onlara kulak veriyordu: Durmadan kız kardeşinin çabasını övüyorlardı. Oysa 

bugüne kadar hiçbir işe yaramaz diye yakınıp duruyorlardı.'..ısı 

"İlk iki hafta anasıyla babası Gregor'un odasına girmeye bir türlü cesaret 

edememişlerdi. Gregor onlara kulak verdiği zaman kız kardeşinin gösterdiği çabayı 

övdüklerini duyuyordu. Oysa bugüne kadar ona, hiçbir işe yaramayan bir kız diye hep 

öfkelenip durmuşlardı. ,,.ısı 

"İlk on dört gün anne ve babası Gregor'un odasına girmeyi bir türlü göze 

alamadı. Şimdiye dek kendisine biraz miskin bir kız gözüyle bakarak ikide bir içedeyip 

durdukları kız kardeşinin gördüğü işi, anne ve babasının bundan böyle nasıl takdirle 

karşıladığının farkındaydı."453 

Alın. "Sie dachte, er Iiege absichtlich so unbeweglich da und spiele den 

Beleidigten; sie traute ihm alien möglichen Verstand zu. Weil sie zufallig den Iangen 

Besen in der Hand hielt, sucht sie mit ihın Gregor von der Tür aus zu kitzeln. Als sich 

auch da kcin Erfolg zeigte, wurde sie argerlich und stiess ein wenig in Gregor hinein,und 

erst aks sie ihn ohne jeden Widerstand von seinem Platze geschoben hatte, wurde sie 

aufmerksaın. ,..ıs4 

Belki de mahsus öyle gücenmiş gibi kımıldaınıyordur, diye düşündü. Çünkü 

Gregor böle incelikleri pek bilirdi. Kadının elinde rasgele uzun saplı bir süpürge 

bulunuyordu. Kapı aralığından Gregor'u gıdıklamak istedi. Şakası boşa gidince öfkelendi. 

45° KAFKA, A.g.c., 1976, s. 82. 
451 GÜNYOL. A.g.c., 1973, s. 34. 
452 GELEN, A.g.c., 1967, s. 41. 
453 ŞİPAL, A.g.c., 1996. ss. 37, 38. 
45

'
1 KAFKA, A.g.c., 1976, ss. 103, 104. 
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Gregor'u süpürge ile birkaç defa sert sert sürükledi. O koca vücudun hiç diretmediğini 

görünce kadının içine merak düştü, durumu çarçabuk anladı."455 

"Gregor'un kasten öyle hareketsiz durduğunu ve gücenmiş gibi kımıldamadığını 

düşündü. Onun bu kadar akıllı olduğuna inanıyordu. Kadının elinde rasgele uzun saplı bir 

süpürge bulunuyordu. Kapıdan içeri uzatıp süpürge ile Gregor'u gıdıklamak istedi. 

Beklediği sonucu alamayınca öfkelendi, Gregor'u birkaç kez süpürge ile dürtükledi. 

Hiçbir direnme ile karşılaşmadan onu yerinden kolayca itebildiğini görünce meraklandı. 

Hemen ardından durumu kavradı ve ... "456 

"Onun kasten kımıldamadan yattığını ve kendisine kınlıp gücenmiş bir süs 

verdiğini düşündü; çünkü hizmetçiye göre, zeki Gregor' dan beklenmeyecek şey yoktu. O 

sırada tesadüfen elinde bulunan süpürge ile Gregor'u gıdıklayıp kapıdan uzaklaştırmak 

istedi. Başaramayınca kızdı, biraz dürtükledi Gregor'u, bir direnişte karşılaşmaksızın onu 

yerinden itebildiğini görünce anladı birden.'.457 

Alm."Gregors Blick richtetc sich dann zum Fenster, und das trübe Wetter-man 

hörte Regentropfen auf das Fensterblech aufschlagen-machte ihn ganz melancholisch.'.458 

"Gregor, pencereye baktı. Hava bulanıktı. Yağmur damlalarının pencerenin çinko 

çerçevesine düştüğü duyuluyordu. Bulanık hava onu iyice kederlendirdi.'.459 

" ... denn fur den Vater war das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages, de er 

beider Lektüre verschiedener Zeitungen stundenlang hinzog."460 

" ... çünkü Gregor'un babası için kahvaltı, günün en öneli sofrasıydı; adam çeşitli 

gazeteleri okuyarak bu sofrayı saatlerce uzatırdı."461 

4~ - ( - GUNYOL, A.g.c., 1973, s. 60. 
456 GELEN, A.g.c., 1967, s. 74, 75. 
4s7 Ş İ PAL, A.g.c., I 996, s. 65. 
45ıı KAFKA, A.g.c., ı 976, s. 57. 
459 GELEN, A.g.c., 1967, s. 3. 
460 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 68. 
461 CEMAL, A.g.c., ı 996, s. 26. 
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1.9. Sözcüğü Sözdiğüne Çeviri 

"Er fragt den Mann nach dem Buch~" (O soruyor adamı -ye kitaba.) şeklinde 

sözcüğü sözcüğüne yapılmış bir çeviri örneği çeviri Günyol'un, Gelen'in, Şipal'in ve 

Cemal'in çevirilerinde görülmemektedir. Serbest çeviriyi seçen Günyol'un, Gelen'in 

Şi pal'in üslubu, bu tür çeviriyi zaten önceden engelliyor görünmektedir. 

1.10. Sıfatları Veya Fiilimsİleri Tam Cümle Gibi Çevirme 

Alın. "Lansam schob er sich, noch ungeschickt mit seinen Fühlern tastend,"462 

11 Antenleriyle öteyi heriyi acemice yokluyordu.'7463 

Alın. "Tot? sagte Frau Sarnsa und sah fragend zur Bedienerin auf, trotzdem sie 

doch all es selbst prüfen und sogar ohnc Prüfung erkennen konnte.'7464 

" Bayan Samsa, gündelikçi kadına soru dolu gözlerle bakarak "Öldü mü?"dile 

sordu."465 

"und er flog7 heftig blutend7 •• .''
466 

"Her yanından kanlar akıyordu.'7467 

" 'dd ı· b' k ı '7468 ... şı et ı ır anamay a ... 

2. Sözdizimi Boyutunda Türlerine Göre Cümle Çözümlemeleri ve Çeviri 

Örnekleri 

2.1. Bildiri Cümlelerinde 

Alın. "Er i st so hartnackig, .. .'7469 

462 KAFKA. A.g.c., 1976. s. 73. 
463 GÜNYOL, A.g.c.,l973, s. 24. 
4

M KAFKA, A.g.c., 1976. s. 104. 
4c,s GÜNYOL, A.g.c.,l973, s. 61. 
466 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 73. 
4c.7 GELEN. A:g.c., 1967, s. 27. 
4<ııı CEMAL, A.g.c., 1996, s. 3 1. 
4c.9 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 64. 



"Öylesine inatçıdır. "'170 

"Öylesine inatçıdır."471 

"Öylesine inatçıdır ki!"472 

"Çok inatçı dır; ... "473 
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Alın. "Gregor war ausserst neugierig. was si e zum ersatze bringen würde, .. .'.474 

"Gregor, kızkardeşi sütün yerine ne getirecek diye merak içindeydi.'.475 

"Gregor, acaba ne getirecek diye merakla bekledi.'.476 

"Gregor süt yerine kızkardeşinin ne getireceğini enikonu merak ediyor.'.477 

"Kızkardeşinin sütün yerine ne getireceğini çok merak eden Gregor, ,,4
78 

Bildiri cümlelerinde verilen her iki Almanca cümle, hem kurallı birer cümledir hem 

de birer isim cümlesidir. Çünkü sıfatlar Türkçe'de isim soylu sözcüklerdendir. Bir başka 

kurallı cümlede (bei einem regelmassigen Satz), cümlenin öğeleri şöyle dizilir: 

Alnı. " ... eine Flasche fıel auf den Boden und zerbrach;'.479 

"Bir şişe yere yuvarlandı, tuzla buz oldu.'.480 

"Şişelerden biri yere düştü ve kınldı.'.481 

" ... şişelerden biri yere düşüp parçalandı;'.482 

" ... şişelerden biri yere düşüp kınldı; .. .'.483 

470 •• 
GUNYOL, A.g.c., 1973, s.l3. 

~71 GELEN, A.g.c., 1967, s.l3. 
472 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s.14. 
473 CEMAL, A.g.c., 1996, s.19. 
474 KAFKA, Ag.c., 1976, ss. 75, 76. 
475 GÜNYOL, Ag.c., 1973, s. 31. 
476 GELEN, A.g.c., 1967, s. 26. 
'
177 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 29. 
478 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 35. 
479 KAFKA, A.g.c., I 976, s. 87. 
480 •• 

GUNYOL, Ag.c., 1973, s. 40. 
4ııı GELEN, A.g.c., 1967, s. 49. 
482 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 44. 
483 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 52. 
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Eylem belirten sözcüğün (fiilin) özneden önce kullanıldığı durumlarda yazar, 

okurun dolayısıyla çevirmenin dikkatini çekme amacındadır. 

Alm. "W o lite er eines einmal einknicken, so war es das erste,'"'84 

"Bir defa da gerdi mi, .. .'"'85 

"Bunlardan birini bükmek isteyince, önce bu bacak geriliyordu.':ı486 

"Gregor içlerinden birini bükeyim dese, hemen bu bacak yine kurtulup gergin 

durum alıyor, ... "487 

"Bacaklardan birini kıvırmak istediğinde aldığı ilk sonuç, .. .'"'88 

Alm. "An seine Familie dachte er mit Rührung und Liebe zurück.'"'89 

"Annesini, babasını, kızkardeşini sevgiyle düşündü, bir tuhaf oldu.490
" 

"Duygulanarak ve sevgi duyarak ailesini düşündü.491" 

"Ailesini düşündükçe duygulanıyor, içinde sevgi hisleri uyanıyordu.492" 

"Düşünceleri ailesine geri gittiğinde duygulanıyor, içinde sevgi duyuyordu.493
" 

Kafka'nın sıklıkla kullandığı devrik cümleterin bir noktaya dikkat çekme amacı 

güttüğü görülür. Çeviri yoluyla Türkçe'ye aktarmada dahi olsa bu noktanın önemi, 

Banguoğlu'nun ifadesyle; "devrik cümle dikkati yargıya çeker ve çoğunlukla anlatırnın 

duygu değerini artırır~ bir üslup zenginliği getirir.'"'94 Hatiboğlu da aynı görüşe katılır. 

"Özne veya nesnenin yüklernden sonra kullanılması dikkat çekıne bakımından 

önemlidir."495 Ruhi'ye göre de aynı yargı geçerlidir."Özne yüklemden sonra 

4s4 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 60. 
485 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 9. 
486 GELEN, A.g.c., 1967, s. 8. 
487 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s.lO. 
488 CEMAL, A.g.c., 1996, s.14. 
489 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 103. 
·190 •• 

GUNYOL, A.g.c., 1973, s. 60. 
491 GELEN, A.g.c., 1967, s. 74. 
492 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 64. 
493 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 74 
49

'
1 Tahsin BANGUOGLU, Türkçe'nin Grameri, istanbul: Baba Malbaası, 1974, s. 534. 

495 Vchicc HATİBOGLU, Türkçe'nin Sözdizimi, Ankara: Dil Tarilı-Coğrafya Fakültesi Yayınları, 
ı 982, s. 160. 
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kullanıldığında yargıya bir kısıtlama getirir. Örneğin, "Çıkıp kendilerini savunsunlar bu 

haksızlık yapanlar.',.:% 

2.2. Talep Cümlelerinde 

2.2.1. istek Cümlelerinde 

Alın. "Ich will vor diesem Untier nicht den Namen meınes Bruders 

aussprechen,',.ı97 

,so ı 

" ... buradaki canavarın sözünü ederken, kardeşimin adını anmak istemiyorum.'"'98 

"Şu canavardan söz ederken, kardeşimin adını anmak istemiyorum.',.ı99 

"Bu canavar karşısında kardeşimin adını ağzıma almak istemediğim için, ... "500 

"Bu hilkat garibesinin önünde kardeşimin adını ağzıma almak istemediğim için, 

Alın. "Übrigens will er auch mit dir persönlich sprechen."502 

"Seninle görüşmek istiyor. "503 

"Hem Müdür Bey bizzat seninle konuşmak istiyor."504 

"Ayrıca Müdür Bey doğrudan doğruya seninle konuşmak istiyor."505 

2.2.2. Emir Cümlelerinde 

Alın. "Komm, Grete, auf ein Weilchen zu uns herein!"506 

496 Eser E. ERGUV ANLI, Tlıc Fwıction of Word Ordcr in Tw·kislı Granuııcr, Bcrkclcy: University of 
California Puolications, 1984, s. 65'tcn aktaran Şükriyc RUHi, "Yazılı Metin Oluşturmada Devrik: 
Tümccnin İşievi Üzerine Bir Gözlem", Dilbilim Araştırmalan, Ankara: Hitit Yayınevi, 1992, s. 54. 

497 KAFK.A, A.g.e., 1976, s. 100,101. 
498 °

0 

GUNYOL, A.g.c., 1973, s. 57. 
499 GELEN, A.g.c., 1967, s. 70. 
500 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 61. 
501 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 71. 
502 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 63. 
503 GELEN, A.g.c., 1967, s. 12. 
slı.ı ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 14. 
505 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 18. 
506 KAFKA. A.g.c., 1976, s. 104. 



"Haydi Grete'ciğim biraz bizim odaya gel!"507 

"Bizim odaya gel biraz Gretc!"508 

"il iraz bizim odaya gelir misin Grcte!"509 

"Grete, biraz yanımıza gel!"510 

Alın. ".Komm nur, man sieht ilm nicht, ... "511 

"Gircbilirsin, göıünürlerde yok, ... "512 

"Gelsene, görünürlerde yok, ... "513 

"Gel, gel! Ortalarda yoktur o!"514 

"Gel, görünmüyor, ... "515 

2.3. Soru Cümlelerinde 

2.3.1. Karar Sorularmda 

Alın. "Wolltest du nicht wegfahrcn?"5 ı6 

"Trene yetişmeyecek misin?"517 

"Tirene yetişmeyecek misin?"518 

"Hani bu sabah yola çıkmıyor muydun?"519 

"Sen yola gitmeyecek miydin?"520 

507 •. 
GUNYOL, A.g.c., 1973, s. 61. 

508 GELEN, A.g.c., 1967, s. 76. 
509 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 66. 
51° CEMAL, A.g.c., 1996, s. 76. 
511 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 84. 
512 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 36. 
513 GELAN, A.g.c., 1967, s. 44. 
514 ŞiPAL, A.g.c., 1996, s. 39. 
515 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 47. 
516 KAFKA, A.g.c., 1976. s. 59. 
517 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 8. 
518 GELAN, A.g.c., 1967, s. 7. 
~19 • · ŞIPAL, A.g.c., 1996, s. 8. 
52° CEMAL, A.g.c., 1996, s. 12. 
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Alın. "Möchte das Fraulen nicht zu uns hereinkomınen und hier im Zimmer 

spielen, wo es doch viel bequemer und gemütlicher ist?"521 

"Acaba küçük hanım gelip yemek odasında çalamazlar mı? Orası çok daha iyi. 

Çok daha rahat."522 

"Acaba küçük hanım buraya gelip bizim yanımızda çalsalar olmaz mı? Burası çok 

daha rahat. Çok daha iyi. "523 

"Acaba küçük hanım bizim buraya gelip çalamaz mı? Ne de olsa çok daha rahat 

ve iyi burası. "524 

Cemal; "acaba küçük hanım yanımıza gelip çalmak istemezler mi, çünkü bu oda 

çok rahatT'525 

2.3.2. Tamamlayıcı Sorularda 

Alın. "Wer hatte in dieser abgearbeiteten und übermüdeten Familie Zeit, sichum 

Gregor mehr zu koınmen, als es unbcdingt nötig war?"526 

"işten, yorgunluktan pelte haline gelen ailede, tezelden görülmesi gereken 

ihtiyaçlar dışında, Grcgor'la kimin uğraşmaya vakti olabilirdi ki?"527 

"Çok çalışmaktan, çok yoıulmaktan bitkin düşmüş bu ailede, çok önemli 

ihtiyaçların karşılanması dışında Gregor'la ilgilenmeye kimin vakti vardı ki?"528 

"Çalışmaktan yıpranmış ve aşırı yorgun düşmüş bu ailede kimin Gregor'la öyle 

fazla ilgilenmeye vakti vardı."529 

"Bu işe boğulmuş ve aşırı yorgun düşmüş ailede Gregor'a kim gerektiğinden daha 

çok ilgi gösterebilirdi?"530 

521 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 97. 
522 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 53. 
523 GELEN, A.g.c., 1967, s. 64. 
524 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 57. 
525 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 60. 
526 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 92. 
5~7 .. 
~ GUNYOL, A.g.c., 1973, s. 46. 

sıs GELEN, A.g.c., 1967, s. 57. 
529 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 50. 
53° CEMAL, A.g.c., I 996, s. 59. 



2.3.3. Genel Soru Cümlelerinde 

Alın. "Warum ging denn die Schwester nicht zu den anderen?"531 

"Kızkardeşi de niçin ötekilerin yanına gitmiyordu sanki?"532 

"Kızkardeşi neden ötekilerin yanına gitmiyordu ki?"533 

"Ne diye kızkardeşi ötekilerin yanına gitmiyordu sanki?"534 

"Kızkardeşi neden ötekilerin yanına gitmiyordu?"535 

Alın. "W as İst goschehen?"536 

"Ne var, ne oldu?"537 

"Ne oldu, ne var?"538 

"Ne oldu, ne var?"539 

"Ne oldu?"540 

Alın. "Wohin gehen Sie deıın, Hcrr Prokurist? Ins Gescheft?"541 

"Nereye gidiyorsunuz Müdür Bey? Mağazaya mı?"542 

"Siz nereye gideceksiniz, bay müdür? Mağazaya mı?',s43 

"Peki ama, nereye gidiyorsunuz Müdür Bey? Firmaya ını?',s44 

"Nereye gidiyorsunuz Müdür Bey? Mağazaya mı?"545 

531 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 64. 
532 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 13. 
533 GELEN, A.g.c., 1967, s. 14. 
534 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 15. 
535 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 19. 
536 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 88. 
537 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 41. 
538 GELAN, A.g.c., 1967, s. 50. 
539 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 45. 
54° CEMAL, A.g.c., I 996, s. 52. 
541 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 69. 
542 .. 

GUNYOL, A.g.c., 1973, s. 19. 
543 GELEN, A.g.c., 1967, s. 21. 
5
'
14 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 21. 

545 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 26. 
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Alın. "W o İst das Frühstück?"546 

"Nerede bizim kahvaltı?"547 

"Hani kahvaltı?"548 

"Kahvaltımız nerde?"549 

"Kahvaltı nerede?"550 

2.3.4. Soru Zamirierinin Bağlaç Olarak Kullamldığı Durumlarda 
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Alın. "Sie setzten sich oben an den Tisch, wo in früheren Zeiten der Vater, die 

Mutter und Grcgor gegessen hattcn,"551 

"Kiracılar, eskiden Gregor'un babasının, annesının ve kendisinin oturdukları 

yerlere kuruldular,"552 

"Adamlar, eskiden babasının, annesinin ve Gregor'un yemek yediği masaya şöyle 

bir kuruldular "553 

' 
"Baylar, eskiden babası, annesi ve Gregor'un hep birlikte yemek yediği masanın 

baş köşesine kurulmuş,"554 

"Adamlar masanın bir zamanlar annesi, babası ve Gregor'un oturmuş oldukları 

bölümüne oturdular "555 

' 

Alın." ... salı er noch, wie die Tür seines Zirnıners aufgerissen wurde,"556 

" ... baktı: o sıra birden odasııun kapısı açıldı."557 

" ... göz gezdirdi. O sırada odasının kapısı açıldı."558 

546 KAFKA. A.g.c., 1976. s. 104. 
~47 .• 
- GUNYOL, A.g.c., 1973, s. 61. 
548 GELEN, A.g.c., 1967, s. 76. 
549 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 66. 
55° CEMAL, A.g.c., 1996, s. 76. 
551 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 96. 
552 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 51. 
553 GELEN, A.g.c., 1967, s. 63. 
554 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 55. 
555 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 65. 
556 KAFKA. A.g.c., 1976, s. 90. 
557 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 44. 
558 GELEN, A.g.c., 1967, s. 53. 
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" ... bakınca, oda kapısının ansızın açıldığını ve "559 

" ... gözlerini açıp baktığında, odasının kapısının hızla açıldığını ve"560 

Alın. "Öfters fragte die Schwester den Vater, ob er Bier haben wolle,"561 

"Çok zaman Grete, babasına: "B ira içerseniz bir koşu gidip alayım" diyordu.',s62 

"Çoğu zaman kızkardeşi babasına, "Bir şey istersen hemen gidip alayım" diye 

soruyordu. "563 

"ikide bir kızkardeşi babasına bira isteyip istemediğini soruyor,"564 

"Kızkardeşi sık sık babasına bira isteyip istemediğini soruyor,"565 

Alın. " ... , was die Familie lıauptsachlich wom Wohnungswechsel abhielt,"566 

"Hayır, hayır, asıl engel annesinin de babasının da, kızkardeşinin de o büyük 

tasalarıydı: "567 

"Ailenin evi değiştirmesini önleyen asıl konu,"568 

" ... ailesini ev değiştirmekten en başta alıkoyan, "569 

" ... aileyi ev değiştirmekten alıkoyan asıl neden, "570 

Alın. " ... , wohin ihn der Herr zufallig gestellt hatte,"571 

" ... oturduğu köşecikte kaldı."572 

" ... sandalyeyi adamın rastgele koydu[,ru yere "573 

559 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 48. 
56° CEMAL, A.g.c., 1996, s. 55. 
561 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 78. 
562 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 29. 
563 GELEN, A.g.c., 1967, s. 35. 
564 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 32. 
565 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 39. 
566 KAFKA. A.g.c., 1976. s. 92, 93. 
%7 .. 
- GUNYOL, A.g.c., 1973, s. 47. 
56ıı GELEN. A.g.c., 1967, s. 57. 
569 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 51. 
57° CEMAL, A.g.c., 1996, s. 60. 
571 KAFKA. A.g.c., 1976, s. 97. 
572 .. 

GUNYOL, A.g.c., 1973, s. 53. 
573 GELEN, A.g.c., 1967, s. 65. 
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" ... sandalyeyi bayın o anda rastgele koyduğu yerde,"574 

'· 
" ... koltuk adamın rastgele bıraktığı yerde "575 

2.4. Ü nlem Cümlelerinde 

Alın. "Sehen Sie nur mal an, es ist krepiert; da liegt es, ganz und gar krepiert!"576 

"Amanın gelin, gelin bakın gebermiş! Orada, yerde yatıyor. Bir sıçan gibi 

gcbermiş!"577 

"Gelin bir bakın hele, gebermiş. İşte burda, canı çıkmış!"578 

"Gelin bakın şuna ayol! Gebermiş! Gebermiş sahi, yatıyor!"579 

"Bakın, bakın, gebermiş! Orada yatıyor işte, tamamen kuyruğu titretmiş!"580 

Alın. "Hilfe, um Gotten willen, Hilfe!"581 

"Yetişin, Allah aşkına yetişin!"582 

"Y ct işin, Allah aşkına y~tişin!"583 

"İmdat! Aman Yarabbi! İmdat!"584 

"İmdat, Tanrı aşkına, imdat!"585 

2.5. Yan Cümlelerde 

2.5.1. Zaman Cümlelerinde 

Alın." ... , wahrend der Vater noch an der Tür redete,"586 

574 • 
ŞIPAL, A.g.c., 1996, s. 57. 

575 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 67. 
576 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 104. 
577 •• 

GUNYOL, A.g.c., 1973, s. 60. 
m GELEN, A.g.c., 1967, s. 75. 
579 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 65. 
58° CEMAL, A.g.c., 1996, s. 75. 
581 KAFKA, Ag.c., 1976, s. 71. 
582 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 21. 
583 GELEN. A.g.c., 1967, s. 24. 
584 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 23. 
585 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 29. 
586 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 63. 



"Babasıysa durmadan lafyetiştiriyordu: "587 

"Babası kapıda dunnuş konuşuyor gene: "588 

"Babası, hala kapıda konuşup duruyordu."589 

" ... daha babası sözünü tamamlamazdan önce,"590 
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Alın." ... , wahrend Mutter und Schwester einander müde zulachelten."591 

"Grctc ile annesi de birbirlerine bakıp, bezgin bezgin gülümsüyorlardı."592 

"Annesiyle kızkardeşi de birbirlerine bakıp, yorgun yorgun gülümsüyorlardı."593 

" ... annesiyle birbirlerine yorgun gülümsüyorlar,"594 

" ... annesiyle kızkardeşi yorgun bir gülümsemeyle,"595 

Alın." ... , wahrend sie den Schlüssel im Schloss umdrehte."596 

"Grete kapıyı iki defa kilitlerken"597 

"Anahtarı kapı kilidinde çevirirken,"598 

" ... kızkardeşi, kilidin içinde anahtarı çevirirken,"599 

" ... kızkardeşi ... anahtarıkilidin içinde çevirirken,"600 

Alın. "Als Gregor den Kopfunter Kanapee hervorstiess, .. .'.Goı 

"Gregor örtünün altından başını çıkardı,"602 

"Gregor ... başını kanepenin altından uzattı."603 

587 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 12. 
588 GELEN, A.g.c., 1967, s. 13. 
589 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 14. 
59° CEMAL, A.g.c., 1996, s. 18. 
591 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 91. 
592 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 45. 
593 GELEN, A.g.c., 1967, s. 55. 
594 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 49. 
595 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 58. 
596 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 103. 
597 GÜNYOL. A.g.c., 1973, s. 59. 
598 GELEN. A.g.c., 1967, s. 73. 
599 ŞİPAL. A.g.c., 1996, s. 64. 
wo CEMAL, A.g.c., 1996, s. 74. 
601 KAFKA, A.g.c., 1976. s. 86. 
wı GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 38. 
603 GELEN, A.g.c., 1967, s. 46. 



"Grcgor ... hemen kanepenin altından başını uzattı.',c;04 

"Grcgor ... başını kanepenin altından çıkardı."605 

Alm. "Sobald die uhr zehn schlug, .. .',c;06 

"Çalar saat onu vurunca, "607 

"Saat onu vurur vurınaz "608 

"Saat onu vurur vurmaz "609 

"Saat onu vurur vurmaz "610 

Alın. " ... solange er lebte;"611 

" ... hiç değilse kendisi hayatta kaldığı sürece"612 

"Hiç olmazsa yaşadığı sürece.',c;13 

"Kendisi, hiç değilse hayatta olduğu süre"614 

" ... en azından kendisi yaşadığı sürece"615 

Alın. " ... seitdem sie ins Geschaft ging;,c;16 

"İşe girdi gireli"617 

" ... işe girdiğinden beri',c;ıs 

" ... bir mağazada çalışmaya başlayalı beri"619 

" ... işe gitmeye başladığından bu yana',c;ıo 

(.o.ı ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 42. 
605 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 49. 
606 KAFKA, A.g.c., 1976. s. 91. 
607 °

0 

GUNYOL. A.g.c., 1973, s.45. 
608 GELEN, A.g.c., 1967, s. 56. 
609 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 49. 
61° CEMAL, A.g.c., 1996, s. 58. 
611 KAFKA. A.g.c., 1976, s. 99. 
612 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 54. 
613 GELEN, A.g.c .. 1967, s. 67. 
614 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 58. 
615 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 68. 
616 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 99. 
617 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 55. 
618 GELEN. A.g.c., 1967, s. 67. 
619 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 59. 
62° CEMAL, A.g.c., 1996, s. 69. 

150 



2.5.2. Neden Cümlelerinde 

Alın. "Da er die Türe auf diese Weise öffnen musste, ,:ı6ıı 

"Gregor'un başarabildiği b~ biricik usul-':ı622 

"Gregor kapıyı ancak böyle açabilirdi."623 

"Kapıyı bu tarzda açmak zorunda kalışı,':ı624 

"Gregor'un duruş biçiminden ötürü,''625 
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Alın. " ... , weil er selbst sich mit diesen Dingen schon lange nicht beschaftigt 

hatte "626 , 

,628 

" ... unuttuğu ayrıntıları hatırlamak ... için, ':ı627 

«Babası, çoktandır üzerinde durmadığı bu şeylerin ayrıntılarını hatırlamak ... için 

" ... çünkü babası, biraz kendisi çoktandır bu gibi şeylerle uğraşmadığından,''629 

"Babası biraz bu konularla uzun· zamandır ilgilenmemiş olduğu için,':ı630 

2.5.3. Koşul Cümlelerinde 

Alın. " ... wenn die Eltern und das Dienstmadchen noch schliefen,''63 ı 

"Sabahları daha anası, babası ve hizmetçi uyanmadan,''632 

"Sabahları anasıyla babası ve hizmetçi henüz uykudayken,':ı633 

" ... anne ve babasıyla hizmetçi henüz uyurken;"634 

" ... annesi, babası ve hizmetçi kız daha uyurlarken,':ı635 

621 KAFKA A.g.c., 1976, s·. 68. 
(ı"""" •• 
'~~ GUNYOL, A.g.c., 1973, s. 17. 

623 GELEN. A.g.c., 1967, s. 19. 
62

'
1 ŞİPAL. i\.g.c., ı996, s. 19. 

625 CEMAL. A.g.c., ı 996, s. 24. 
626 KAFKA A.g.c., 1976, s. 79. 
627 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 31. 
628 GELEN. A.g.c .. 1967, s. 37. 
629 ŞİPAL. A.g.c., ı996, s. 34. 
63° CEMAL, A.g.c., ı 996, s. 41. 
631 KAFKA, A.g.c., ı 976, s. 77. 
6n GÜNYOL, A.g.c., ı 973, s. 28. 
633 GELEN. A.g.c., 1967, s. 33. 
634 Ş İ PAL. A.g.c., ı 996, s. 3 I. 
635 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 37. 
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Alm. " ... wenn jetzt die Mutter, auf Gregors Zimmer zeigend, sagte: ... "636 

"Sonra annesi, Gregor'un odasını göstererek ... deyip ... "637 

"Sonra annesi, Gregor'un odasını göstererek ... derdi.'.G38 

" ... derken annesi Gregor'un odasını göstererek: ... diyor, ... '>639 

" ... annesi Gregor'un odasını göstererek: ... dediğinde .. .'>640 

2.5.4. Sonuç Bildiren Cümlelerde 

Alm. " ... so d ass sein Leib nur zur Halfte und darüber der seitlich geneigte Kopf 

zu sehen war "641 

' 
"Vücudunun yalnız yarısı görünüyordu. Daha bakalım neler olacak diye kapının 

yukarı kısmından başını eğip hafif dışarı çıkardı. "642 

"Bedeninin yalnızca yarısı görünüyordu. Başını yana doğru eğmiş, neler olacağını 

anlamak için içeridekilere doğru bakıyordu.'.G43 

" ... öyle ki ancak yarı vücudu görülebiliyor, bu vücut üzerinde seçilen yana eğik 

başıyla odadakilere çıldır çıldır bakıyordu."644 

" ... böylece yalnız gövdesinin yarısı ve ötekilere bulmak için yana eğmiş olduğu 

kafası gözükınekteydi."645 

Al m. " ... so daP si e all e in die Not en hatten sehen können,"646 

" adeta notaların içine girecek kadar schpaya sokulmuş olan kiracılar,"647 

" hepsi de notaları görmek istiyorlarmış gibi, Grete'nin sehpasının dibine kadar 

yaklaşıp dikilmiş olan kiracılar -"648 

636 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 93. 
637 .. GUNYOL, A.g.c., 1973, s. 47. 
638 GELEN, Ag.c., 1967, s. 58. 
639 ŞİPAL, A.g.c., ı996, s. 51. 
Mo CEMAL, A.g.c., 1996, s. 60. 
641 KAFKA. A.g.c., 1976, s. 68. 
64' .. 

~ GUNYOL, A.g.c., 1973, s. 18. 
643 GELEN, A g.c., ı 967, s. 20. 
M

4 ŞİPAL, A.g.c., ı996, s. 20. 
Ms CEMAL, A.g.c., ı 996, s. 25. 
6<1

6 KAFKA. A.g.c., 1976, s. 98. 
647 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 53,54. 
648 GELEN, A.g.c., 1967, s. 66. 
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" no ta sehpasının _pek yakınına, notaları görebilecekleri yere kadar sokulan baylar 
,(,49 

" ... onlar ... nota sehpasının arkasında ve bütün notaları görebilecek kadar''650 

2.5.5. Zıtlıli. Bildiren Cümlelerde 

Alın. " ... obwohl er nach solchen Wanderungen, zum Sterben müde und traurig, 

wieder stundenlang sich nicht rührte."651 

"Saatlerce onu felce uğratan bu güçlerin peşi sıra gelen üzüntüye o korkunç 

yorgunluğa rağmen,"652 

"Böyle dolaşmalardan sonra ölesiye yorgun ve bitkin düştüğü, bu yüzden 

saatlerce yerinden kıpırdamadığı halde"653 

" ... oysa söz konusu gezinmelerden sonra, ölesiye yorgun ve üzgün, yine saatlerce 

yerinden kımıldamaksızın duruyordu. "654 

" ... ne var ki bu tür gezintilerin ardından kendini ölesiye yorgun ve üzgün 

hissediyor, yine saatlerce yerinden kıınıldamıyordu.'.G55 

2.5.6. Amaç Bildiren Cümlelerde 

Alnı." ... um den Kopfbesser heben zu können;'.G56 

"Başını daha rahatça kaldırabilmek için,'><>57 

"Başını daha iyi kaldırabilmek için."658 

" ... başını daha iyi kaldırıp bakmak için,'.G59 

"Başını daha iyi kaldırabilmek için,"660 

649 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 58. 
65° CEMAL, A.g.c., 1996, s. 67. 
651 KAFKA, A.g.c., 1976, s.96. 
652 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 51. 
653 GELEN, A.g.c., 1967, s. 62. 
654 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s.55. 
655 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 65. 
656 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 58. 
657 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 6. 
65~ GELEN, A.g.c., 1967, s. 4. 
659 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 6. 
66° CEMAL, A.g.c., 1996, s. 10. 



Alın." ... um die Familie etwa von den zinzen leben zu lassen;'.661 

" ... para faiziyle ailesini geçindirmeye .. .'.662 

" ... gelecek faizle ailenin geçimini sağlamaya .. .'.663 

" ... ailenin örneğin faizlerle yaşamasına .. .'.664 

" ... örneğin aileyi faiz geliriyle geçindirmek için ... '.665 

2.5. 7. Mastar Cümlelerinde 

Alın. " ... von der Höhe herab mit dem Angestellten zu reden,'.666 

"Memurlara bir şeyler söylemek. 667 

"Memurun birine bir şey söylemek. "668 

" ... yanında çalıştığı kişilerle o ne yüksekten konuşma!'.669 

" ... çalışanlarla öyle, yani yüksekten konuşmalı '.670 

Alın. "Die Schwester begann zu spielen.'.671 

"Grete nihayet çalmaya başladı.'.672 

"Kızkardeşi kemanı çalmaya başladı."673 

"Derken kızkardeşi çalmaya başladı."674 

"Kızkardeş keman çalmaya başladı: "675 

661 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 80. 
662 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 31. 
663 GELEN, A.g.c., I 967, s. 38. 
664 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 35. 
665 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 41. 
666 KAFKA, A.g.c., 1976, s.58. 
~67 .. 
' GUNYOL, A.g.c., 1973, s. 6. 
668 GELEN. A.g.c., 1967, s. 5. 
669 ŞİPAL. A.g.c., 1996, s. 7. 
67° CEMAL, A.g.c., I 996, s. ll. 
671 KAFKA. A.g.c., 1976, s. 98. 
672 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 53. 
673 GELEN, A.g.c., 1967, s. 65. 
614 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 57.. 
675 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 67. 
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2.5.8. Karşılaştırma Cümlelerinde 

Alın. "Die geschaftlichen Aufregungen sind viel grösser als im eigentlichen 

Geschaft zu Hause "676 

' 
"Y azıhane hayatına taş çıkaracak bir sürü dert. Haydi şu ticaret işi neyse ne 

ama "677 

' 
"Bir büroda oturup çalışmaktan çok fazla derdi var bu ticaret işlerinin."678 

"Burada, fırmadaki asıl işler, gezilerde katlandığım kadar telaş ve tedirginlikle 

dolu değil. "679 

"İşin bu yanı, mağazadaki asıl masabaşı işe oranla daha yıpratıcı,"680 

Alın. "Aber nun hatte er natürlich seinen Körper ganz anders in der Gewalt als 

früher "681 __ , 
"Ama, artık vücudunun olanaklarından daha iyi faydalanmasını öğrendiği için,'o682 

"Ama artık bedenini eskisinden çok daha iyi kullanmasını bildiği için,'.G83 

"Ama vücudunu kuşkusuz eskiyle kıyaslanamayacak ölçüde denetim altında 

tutabiliyor,"684 

"Ama şimdi bedeni üstündeki denetimi doğal olarak eskisinden çok farklıydı ,,685 

Alın. "... wie er ja auch in seiner früheren Zeit keine ganz vertraunswürdige 

Lunge besessen hatte."686 

"Ciğcrleri pek sağlam olmadığı için "687 

"Eskiden beri ciğerleri de pek sağlam olmadığı için"688 

676 KAFKA. A.g.c., 1976, s. 58. 
677 •. 

GUNYOL. A.g.c., 1973, s. 6. 
678 GELEN. A.g.c., ı 967, s. 4. 
679 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 6. 
68° CEMAL, A.g.c., 1996, s. 10. 
681 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 83. 
682 .. 

GUNYOL, Ag.c., 1973, s. 35. 
6ıı3 GELEN, A.g.c., ı967, s. 43. 
6ıı4 ŞİPAL, A.g.c., ı996, s. 39. 
685 CEMAL, A.g.c., ı 996, s. 46. 
686 KAFKA. A.g.c., 1976, s. 89. 
687 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 43. 
688 GELEN, A.g.c., ı 967, s. 52. 
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" ... zaten eskiden de ci ğerleri için öyle pek güvenilir ve sağlıklı denemezdi.',(j89 

" ... ciğerleri zaten eskiden de pek sağlam değildi."690 

Alın. " ... die Angelegenheiten der Familie ganz so wie früher wieder in die Hand 

zu nchıncır "691 

' 
" ... ailenin işlerini eskisi gibi yine clime alayım "692 

" ... ailenin işlerini gene eskisi gibi ele almayı"693 

" ... işleri tıpkı eskisi gibi kendi eline almayı ',()94 

" ... ailenin işlerini tıpkı eskiden olduğu gibi yeniden ele almayı ',()95 

Al m. " ... k langere Zeit verging, desto besser gelang es ihr natürlich auch,',(j96 

"Hatta gün geçtikçe rolünü daha açıkça görebilmesine de engel olamıyordu."697 

"Üstelik zaman geçtikçe bu durumu gizlemesini daha iyi başarıyordu.''698 

" ... zaman geçtikçe işin daha iyi üstesinden geliyordu;',(j99 

" ... aradan geçen zaman uzadıkça, bunu yapmayı daha iyi başarıyordu,"700 

Alm. " ... k tiefer sie gelangten, desto mehr verlor sich das Interesse der Familie 

Sarnsa lUr sie "701 

' 
"Onlar, merdivenlerde gitgide kayboldukça, Sarnsa ailesinin ilgisi de gitgide 

azaldı."702 

"Onlar aşağıya doğru indikçe, Sarnsa ailesinin ilgisi azalıyordu."703 

689 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 47. 
69° CEMAL, A.g.c., 1996, s. 55. 
cm KAFKA. A.g.c., 1976, s. 93. 
692 GÜNYOL, A.g.e., 1973, s. 47. 
693 GELEN, A.g.c., 1967, s. 58. 
694 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 51. 
695 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 60. 
696 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 81. 
697 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 33. 
698 GELEN, A.g.c., 1967, s. 39,40. 
699 ŞİPAL. A.g.c., 1996, s. 36. 
7(xl CEMAL, A.g.c., 1996, s. 43. 
701 KAFKA. A.g.c., ı 976. s. 105. 
702 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 63. 
7'u GELEN, A.g.c., ı 967, s. 77. 
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"Baylar aşağıya indikçe, Sarnsa ailesinin onlara karşı duyduğu ilgi de yavaş yavaş 

silindi·"704 , 

" ... onlar aşağı indikçe Samsa ailesinin onlara duyduğu ilgi de azalmaktaydı."705 

2.5.9. Tarz Cümlelerinde 

Alın. "Im Wohnzimmer war, wie Gregor durch die Türspalte sah,"706 

"Gregor, kapının çatlaklarından ışığı görebiliyordu. "707 

"Gregor, kapının çatlak yerinden ışığı görebiliyordu."708 

"Grcgor'un kapı aralığından gördüğüne göre,"709 

"Kapının aralığından, oturma odasında ... gördü,"710 

Alın. " ... wie sie aile ausa Nase und Mund den Rauch ihrer Zigarren in die Höhe 

biiesen ,m , 

"Ağızlarından, burunlarından çıkan dumanları ha bire tavana savurmalarına 

bakılınca"712 

"Özellikle, sıgara dumanlarını ağızlarından ve burunlarından havaya üflerken 

takındıklan tavır "713 , 

"Özellikle sigaralannın dumanını havaya üfleyişlerinden enikonu,"714 

"Özellikle tümünün de içtikleri puroların dumanlarını burunlarından ve 

ağızlarından üfleyiş biçimleri,"715 

70
'
1 ŞİPAL. A.g.c., 1996, s. 67,68. 

705 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 78. 
706 KAFKA. A.g.c., 1976, s.74. 
707 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 24. 
70~ GELEN. A.g.c .. 1967, s.28. 
709 ŞİPAL. A.g.c., 1996, s.27. 
71° CEMAL. A.g.c .. 1996, s. 33. 
711 KAFKA, A.g.c., 1976. s. 98. 
m GÜNYOL. A.g.c., 1973, s. 54. 
713 GELEN, A.g.c., 1967, s. 66. 
7 ı-ı ŞİPAL. A.g.c., 1996, s. 58. 
715 CEMAL. A.g.c., l 996, s. 68. 



2.5.1 O. İlgi Cümlelerinde 

Alın. "Und er salı zur Weckuhr, die auf dem Kasten tickte."716 

"Gece masasının üstünde tıkır tıkır işleyen saatine göz attı."717 

"Gece masasının üstünde tik tik eden çalar saate baktı."718 

"Komedinin üzerinde tik tak edip duran saate bir göz attı."719 

"Ve gece masasının üstünde işlemektc olan çalar saate baktı."720 
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Alın. " ... Krankenhaus, dessen nur allzu haufıgen Anblick früher verflucht hatte, 
nı, 

"İnsanlık günlerinde göre göre uzandığı o karşıdaki kiliseyi bile"722 

"Eskiden her gün görmekten usandığı karşıki hastaneyi bile"723 

"Eskiden sık sık dikkatine çarpan ve çirkin görünümünden ötürü lanetler 

savurduğu hastaneyi asla "724 

" ... eskiden her bakışında karşılaştığı, manzarasını lanetiediği hastaneyi artık "725 

Alın. " ... die Tür des Wohnzimmer geöffnet, in dem Grete seit dem Einzug der 

Zimmcrhcrrem schlief;"726 

"... yemek odasının kapısı açılmıştı: Kiracılar geldi geleli Grete burada 

yatıyordu."727 

"... oturma odasının kapısı açılmıştı; kiracılar geldiğinden beri Grete burada 

yatıyordu. "728 

716 KAFKA A.g.c., 1976. s. 58. 
717 .• 

GUNYOL, Ag.c., 1973, s. 7. 
718 GELEN, A.g.c., 1967, s. 5. 
719 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 7. 
72° CEMAL, A.g.c., 1996, s. 11. 
721 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 81. 
m GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 32. 
723 GELEN, A.g.c., 1967, s: 39. 
724 ŞİPAL. A.g.c., ı996, s. 35,36. 
m CEMAL, A.g.c., ı 996, s. 42. 
726 KAFKA, A.g.c., 1976, s. ı 04. 
727 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 61. 
7 ~8 GELEN, A.g.c., 1967, s. 75. 
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"Eve kiracı bayların gelmesinden bu yana Grete'nin yattığı oturma odasının da 

kapısı açıldı derken;"729 

kiracılar geldiğinden beri Grete'nin yattığı oturma odasının da kapısı 

açılmıştı;"730 

Alın. "Denn dort stand ein Napf mit süsser Milch geflillt, in der kleine Schnitten 

von Weissbrot schwammen."731 

"Oracıkta bir kase şekerli süt duruyordu. İçinde beyaz ekmek parçaları 

yüzüyordu."732 

"Orada şekerli sütle dolu bir kase duruyordu. Sütün içinde beyaz ekmek parçalan 

yüzüyordu. "733 

"... küçük kapının eşiğinde süt dolu bir kase duruyor, süt ün içinde ufak ufak 

doğranmış francala parçalan yüzüyordu. "734 

"Çünkü kapının yanında, içinde küçük beyaz ekmek lokmalarının yüzdüğü bir kap 

şekerli süt vardı."735 

Alın. "der Vater," der um scchs Uhr seinen Dienst antreten muss."736 

"Ama, bay Samsa, bankadaki işe girdi gireli pek dik kafalı olmuştu."737 

"Sabah saat altıda işe başlayacağına göre"738 

" ... oysa sabah saat altıda görevine başlayacağı için,"739 

" ... sabahın altısında çalışmaya başlayan adam,"740 

729 Ş İ PAL, A.g.c., I 996, s. 65. 
73° CEMAL. A.g.c., l 996, s. 75. 
731 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 73. 
732 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 24. 
7·u GELEN, A.g.c., 1967, s. 28. 
n.ı ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 26. 
735 CEMAL. A.g.c., I 996, s. 32. 
736 KAFKA. A.g.c., 1976, s.92. 
737 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 46. 
7.ııı GELEN. A.g.c .. 1967, s. 56. 
739 ŞİPAL. A.g.c., 1996, s. 49.50. 
7 ~ 11 CEMAL. A.g.c., 1996, s. 58. 



2.5.1 ı. Bağlaç Cümlelerinde 

Alm. "Es schien leider, dass er keine eigentlichen Zahne hatte,"741 

"Sahici dişleri yoktu ki anahtarı sıkı sıkıya kavrayabilsin."742 

"Ne yazık ki sahici dişleri de yoktu galiba."743 

"Ne yazık ki doğru dürüst dişleri yoktu anlaşılan."744 

"Ancak görünüşe bakılırsa ağzı, ne yazık ki normal dişlerden yoksundu."745 

160 

Alm. "Gregor war es klar, dass der Vater Gretes allzu kurze Mitteilung schlecht 

gededeutct hatte und annahm,"746 

"Gregor, bu sözlerden babasımn Grete'yi yanlış anladığını farketti."747 

"Grcgor, babasının Grete'nin söylediği bu birkaç kelimeyi yanlış yorumlarlığını ... 

anlamıştı. "748 

"Açıkça görüldüğü gibi, Grete'nin pek kısa haberini babası kötüye yormuş, ... "749 

"Gregor, babasımn Grete'nin çok yetersiz açıklamasım kötüye yorduğunu ... 

anlamı ştı." 750 

2.6. Edilgen Çatıh Cümlelerde 

Alın. "Ein Beinchen war übrigens im laufe der vormittagigen Vorfalle schwer 

verletzt worden,"751 

"Ayakların biri, gündüzki o kazada adamakıllı zedelenmiş,"752 

"Bacaklarının biri, gündüzün olayları arasında ağır yaralanmıştı."753 

741 KAFKA. A.g.c., 1976. s. 67. 
742 GÜNYOL. A.g.c., 1973, s.l7. 
w GELEN, A.g.c., 1967, s. 18. 
744 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 19. 
7
'
15 CEMAL. A.g.c., 1996, s. 24. 

746 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 88. 
747 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 41. 
7 '1 ~ GELEN, A.g.c., ı 967, s. 50. 
749 ŞİPAL. A.g.c., 1996. s. 45. 
75° CEMAL, A.g.c., ı 996, s. 53. 
751 KAFKA A.g.c., 1976, s. 73. 
752 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 24. 
753 GELEN, A.g.c., ı 967, s. 28. 
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"Üstelik hacaklarından biri, öğleden önceki olaylarda ağır bir yara almıştı-."754 

"Üstelik bacakçıklarından biri öğleden önceki olaylar sırasında ağır yara almıştı-
,755 

Alın. " da man ein Zimmer der Wohnung an drei Zimmerherren vermietet 

ha tt e. 756
" 

"Odalardan birini üç baya kiraya vermişlerdi."757 

"Çünkü evin bir odasını üç erkeğe kiraya vermişlerdi."758 

" ... evin bir odası üç baya kiralandığı için,"759 

" ... evin bir odası üç adama kiralanmış olduğundan,"760 

Alın. " ... wurde die Tür eiligst zugedrückt, festgeriegelt und versperrt."76 ı 

" ... arkasından kapı çat diye kapantı, anahtar da iki defa çevrildi."762 

" ... kapı hızla kapandı, anahtar çevrildi ve sımsıkı kitlendi.''763 

" ... bir anda itilip sürmelenerek kilitlenivermişti kapı."764 

" ... kapı acele kapatıldı, sürgülendi ve kilitlendi."765 

2.7. Gerçek Dışı Cümlelerde 

Almanca'da Kojunktiv I ve II olarak nitelenen zamanlar, Türkçe'de rivayet ve 

dilek/şart zamanlarına karşılık gelir.Bu cümlelerde, cümlenin bir tarafındaki dileğin yerine 

gelmesi, cümlenin ikinci tarafındaki şarta bağlıdır.Almanca' da Konjunktiv I, şimdiki 

zamanda (Prasens) hayali bir dileği bildirir; fıil köküne çekim ekieri eklemeyle kurulur; 

dolaylı anlatım ifedelerinde kullanılır. Kojunktiv II ise, yakın geçmiş zamanlı (Prateritum) 

754 . . 
Ş1PAL, A.g.c., 1996, s. 26. 

755 CEMAL, A.g.c., ı 996, s. 32. 
756 KAFKA. A.g.c., 1976, s. 95. 
757 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 50. 
75ı; GELEN. A.g.c., ı 967, s. 62. 
759 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 5..J.. 
1m CEMAL. A.g.c .. ı 996, s. 64. 
761 KAFKA. A.g.c., 1976. s. 103. 
762 GÜNYOL, A.g.c .. 1973, s. 59. 
7
(,] GELEN. A.g.c .. 1967, s. 73. 

7
(>.1 Ş İ PAL. A.g.c .. ı 996, s. 64. 

765 CEMAL. A.g.c., 1996, s. 74. 
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hayali bir dileği bildirir; yakın geçmiş zamanlı fıil köküne - ki burada fiil kökündeki 

ünlüler (a, o, u) 'Umlaut' almıştır- çekim ekieri eklenerek kurulur. 

Örnekler·: 

Konj. I. Ich gehe ... 

Konj. II. Ich ginge ... 

Er sei reich... Du habest... 

Er ware reich... Du hattest... 

Koı~. I. Wenn ich Deutsch !erne, werde sich meine Familie freuen. 

Ko ı~. II Wenn Ahmet ei n Au to hatte, führen wir zusammen. 

2.7.1. Dolayh Anlatım Cümlelerinde Cümlelerinde (Şimdiki Zaman) 

Alm. " ... Gregor habe ihr aufgelauert und habe sie beissen wollen."766 

"Grcgor'un üzerine saldırmak için kızkardeşini kolladığını"767 

"Grcgor'un onu gözlediğini ve sonra da ısırmak istediğini"768 

"Grcgor kızkardeşini pusuda beklemiş de, üzerine saldırıp ısırmaya yeltenmiş "769 

"Grcgor'un pusuyayatıp kızkardeşini ısırmak istediğini"770 

Alm. "Manchmal wachte der Vater auf, und als wisse cr gar nicht, dass er 

gcschlafen habc,"771 

"Babası, arada bir uyanıveriyor, uyuyakaldığını bilmezlikten gelerek,"772 

"Babası ara sıra uyanıyor, uyuduğundan sanki hiç haberi yokmuş gibi"
773 

"Arada bir babası uyanıyor, uyuduğundan sanki hiç habersiz,"774 

"Babası bazen uyanıyor ve uyuduğunun hiç farkında değilmişçesine"775 

766 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 82. 
7(ı7 .. ' GUNYOL, A.g.c., 1973, s. 33. 
76s GELEN, A.g.c., 1967, s. 41. 
769 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 37. 
77° CEMAL, A.g.c., 1996, s. 44. 
771 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 91. 
m. GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 44. 
773 GELEN, A.g.c., 1967, s. 55. 
774 ŞİPAL, A.g.c .. 1996, s. 49. 
m CEMAL, A.g.c., 19%, s. 58. 



2. 7.2. Gerçek Dışı istek Cümlelerinde (Geçmiş Zaman) 

Alın. "W are doch die Schwester hier gewesen!"776 

"A11 ne olurdu, şu anda kızkardeşi buracıkta bulunsaydı."777 

"Şu anda kızkardeşi burada bulunsa ne iyi olacaktı."778 

"Keşke kızkardeşi şimdi salonda bulunsaydı!"779 

"Keşke kızkardeşi odada olsaydı!"780 
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Alın. "Es ware fur Gregor nicht unerwartet gewesen, wenn sie nicht einge-treten 

ware,"781 

"İçeri girivermeseydi. Gregor buna hiç şaşmayacaktı."782 

"Eğer ıçen girmeseydi, Gregor ıçın umulmadık bir durum ortaya 

çıkmayacaktı."783 

"Hani kızkardeşi~in odaya girmekten vazgeçmesi, Gregor için beklenmedik bir 

şey sayılmazdı,"784 

"Eğer kızkardeşi odaya girmeseydi, bu Gregor ıçın beklenmedik bir durum 

olmayacaktı,"785 

Alın. "Aber er hatte wohl wohenlang dort bleiben können, ohne dass sich die 

Schwester gebessert hatte;"786 

"Gregor isterse oracıkta haftalarca dursundu. Grete bildiğinden şaşmadı."787 

"Ama Gregor oracıkta haftalarca dursa bile, kızkardeşinin aldırdığı yoktu. "788 

776 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 70. 
777 .. GUNYOL, A.g.c., 1973, s. 20. 
m GELEN, A.g.c., 1967, s. 23. 
779 ŞİPAL, A.g.c., ı996, s. 22. 
7g° CEMAL, A.g.c., 1996, s. 28. 
781 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 82. 
78~ .. . 

• GUNYOL, A.g.c., ı973, s. 33. 
7
g

3 GELEN, A.g.c., 1967, s. 40. 
7s4 Ş İ PAL, A.g.c., ı 996. s. 37. 
785 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 43, 44. 
7s6 KAFKA, A.g.c., l 976. s. 94. 
m GÜNYOL, A.g.c .. ı 973, s. 48. 
7~~ GELEN, A.g.c.,l967, s. 59. 
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"Ama öyle anlaşılıyordu ki, haftalarca olduğu yerde kalabilir, yine de kızkardeşi 

bildiğinden şaşmazdı;"789 

"Ama orada haftalarca kalsa bile kızkardeşinin düzeltmesini boşuna beklemiş 

olacaktı." 790 

Alm. "Wenn es Gregor warc, er hatte rlangst einsehen,"791 

"Sahiden Gregor olsaydı, ... çoktan anlamış olurdu."792 

"Eğer o Gregor olsaydı, ... çoktan anlar ... çekip giderdi."793 

"Gregor olsa, ... görür ve çekip giderdi."794 

"Gregor olsaydı eğer, ... çoktan anlar ... çekip giderdi."795 

3. Sözcük Boyutunda Anlam Çözümlemeleri 

Dilsel dizgelerin birbirleriyle örtüşmeleri düşüncesi baz alındığında, bir yazınsal 

eser ya da bildirinin bir başka dile aktarılmasında kaybolan anlamsal değerin yakalanması 

gerekliliği önem kazanır. Bu ise, evvela sözcüklerin derinlemesine incelenmesi, seçilen 

bazı sözcüklerin anlamsal özelliklerinin gösterilmesi, çeviri cümlelerden sözcüklerin ve 

kullanılan anlamsal değerlerinin izlenmesiyle mümkündür. 

Dilde, bir anlamda önemsenmeyen herhangi bir yan söz konusu olduğunda, dilin 

düşünce yanının ortaya çıkarılması açısından bir takım incelemelere gereksinim duyulur. 

Sözcük anlamlarının zan1anla değişikliğe uğraması, hatta dil içerisinde kullanımları 

tamamlamalarıyla sözcüklerin silinip gitmesi, anlambilimsel incelemelerin gerekliliği 

açısından önem kazanır. Çeviri süreci gibi çalışma alanlarında bu tür incelemelerin 

yapılması zorunluluğu doğar. 

789 ŞİPAL. A.g.c., 1996, s. 52. 
79° CEMAL, A.g.c., 1996, s. 61. 
791 KAFKA. A.g.c., 1976, s. 101. 
792 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 58. 
793 GELEN, A.g.c., 1967, s. 71. 
7 ~ı.ı ŞiPAL, A.g.c., 1996, s. 62. 
795 CEMAL, A.g.c., I 996, s. 72. 
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Her ne kadar, Nurullah Ataç, çeviriyi kadına 'sadığı güzel, güzeli sadık olmaz'; 

Talat Halman da 'ideali düşünülcmeyen evliliğe' benzetse de, anlam düzeyinde her bir 

sesin hatta her bir noktalama işaretinin kenara itilemeyeceği görülür. Alıcının kim olduğu 

bir yana, aracının ( çevirmenin) anlam aktanmını yaparken hem iki dilin, hem de iki 

kültürün güçlüklerini yenebilmesi önemlidir. Anlamın verilmesi metin içi dilsel ilişkilerin 

kurulabilmesi ve çözümlenebilmesine bağlıdır. 

Yazınsal metnin dilsel öğcleriniıı metiniçi ilişkileri, izleği de, göııdergeyi de, anlamı 

da belirliyor; anlama yön veriyor. Anlamın nesnesi, göndergesi metiıı dışında değil, 

dilin özel işlevleriyle metin içinde oluşuyor, metnin dili ilc estetik göndergesi 

öz:deşleşiyor bir bakıına.796 

Edebi eserın kendine has özgünlüğünün yanı sıra, dilin tarihsel gelişimiyle 

kazandığı zenginlikte kalıp ifadeler sorun olur. Bu açıdan çevirmenin kalıbı ya da kalıpları 

çözme çabası yerine, kalıp oluşturmaya çalışması sakınca yaratacaktır. Aytaç, bu 

sakıncayı şöyle görür: 

Edebi eserlerde kalıp ifadelerin olmadığını düşünmek, bilinen kalıpların ancak 

eğlencelik kitaplarda görülcbileceğini sanıuakla, edebi bir yabancı eseri dilimize 

çevinneye girişıuek, eserin anlatım yollarına aldırmaksızm kabalanıa, ama bize 

bildik geldiği için eserin yabancılığını unutturan kalıplara başvurmak eseri pembe 

diziye dönüştürmek olur ki, bu da eserin asılniteliğine ihanettir.797 

Anlamsal ve kullanımsal düzeylerden birinde oluşan eşdeğerlik, çeviride kısmi 

eşdeğerlik şeklinde görünür. Eşdeğerlik anlamsal (semantik) ve kullanımsal (pragmatik) 

düzeyleri içeriyorsa tam bir eşdeğerlikten söz edilebilir. Altay, bu düzeyleri içeren 

eşdeğerlik ve yeterli çeviri ve eşdeğerliğin ne tür metinlerde gerçekleştirilebileceğini şöyle 

özetler: 

Tam eşdeğerlik çeviridc ideal bir durumdur, ancak gerçcklcştirilemcz de değildir. 

Ancak, bunun, daha dar işlevsel özelliklere sahip olan metinlerde gcrçcklcştirilıucsi 

796 GÖKTÜRK, A.g.c., 1986, ss. 138, 139. 
797 Gürsel AYTAÇ, Edebiyat Yazıları III, Ankara: Gündoğan Yayınları, 1995, s. 20. 



Almanca 

heisser KaiTe 

hcisse Diskussion 

heisse Musik 

ingilizce 

hot coiTee 

a hcatcd discussion 

hot music 

Türl<çc 

sıcakkahve 

hararetli tartışına 

coşkulu müzik 
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Çeviride her bir sözcüğe aynı anlamı taşıyan karşılıklar bulmanın bazen sonuç 

veremeyeceği de düşünülebilir. Bu, sonuca yaklaşamama olasılığını Bülent Bozkurt, şu 

ifadesiyle gösterir: 

Çcviridc her bir sözcüğe, dcyişe, deyimc aynı anlanu taşıyan karşılıklar bulma 

çabası, bazen boşa çıkma olasılığı yüksek bir çaba gibi görünür ve çCviriye yeni 

başlayanları karamsarlığa itebilir. Her dilde kimi sözcükler türlü çağrışımlarla, 

bağlantılarla, yananlamlarla yükleıuııiştir. Sözcük vardır, içinde kullamldığı bağlanıa 

görekılık değiştirir. Ama tüm kılıkiarı yine de o sözcüğün içinde saklıdır.802 

Göstergenin işlevi, bir iletişim doğrultusunda ikinci, hatta üçüncü imgeyi 

canlandırmak olduğuna göre, sözcük, kavram, anlam ve anlam olaylarını tanımak yararlı 

olacaktır. 

3.1. Sözcük 

Sözcüklerin biçimsel niteliklerinin yanında, tarihsel gelişmelerindeki önem, 

herhangi bir metnin bağlamının ya da biçeminin çözümünde önemli işlevleri 

üstleneceğinden dikkate alınmalıdır. Sözcük ve gösterge ilişkisini Saussure, 'her sözcüğü 

gösterge sayarak' kurar. Göstergenin ise iki yüzü vardır hep: Gösteren ve gösterilen. 

Saussure, gösteren, gösterilen düzlemlerini 'bir kağıdın iki yüzü' şeklinde gösterir 

Bildirişim, kağıdın iki yüzünün birbirleriyle ilişkisi sayesinde sağlanır. Buna göre, 

çeviride tek tek sözcüklerin doğru yorumlanması gereklidir. Aksi halde sözcüğün anlam 

alanında bulunan diğer sözcükler kullanılır ki, bunların göstergeyle ilişkileri olduğu halde 

yanlış anlam oluşturmaları kaçınılmazdır. Buna, Akerson şöyle örnek verir: "Almanca' da 

!HolzJ, Türkçe'de /odun/, /tahta! şeklinde iki kapsama sahiptir. /Man brennt Holz im 

802 Bülent BOZKURT ve diğerleri, Çeviri, 3. Baskı, Ankara Hacettepe Üııivcrsücsi Yaymları, A38, 
1982, s. Tdeıı aktaran ÇAKIR A.g.c., 1996, s. 100. 
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Ofen./ cümlesindeki Holz göstergesinin Türkçe'ye odun göstergesiyle çevrilmesi 

gereklidir. "803 

Sözcüklerin anlam değerleri yanında, duygu değeri de taşıyabilecekleri olasılığı, 

her ne kadar sözcük düzeyinde bir eşdeğer aktarınu güçleştirse de, çevirmen, metnin türü 

ve yazarın üslubu çerçevesinde, metnin iletisinin sekteye uğratmaksızın sözcüklere anlam 

yükleme çetrefılliğini aşabilmelidir. Çünkü burada sözcük ya da sözcük öbekleri düz ya 

da yananlam ifadelerini gerektirebilir. 

Sözcük düzeyinde düzanlamsal örnekler: 

Alın. Bergmann 1 Türk. Madenci (maden işçisi) 

Alın. WohlUiter 1 Türk. Hayırsever. 

Alın. Schwarzbau 1 Türk. Kaçak yapı 

Alın. Ticrpark 1 Türk. Hayvanat bahçesi... 

Örneklerde de görüldüğü gibi, düzanlamsal eşdeğeriilik kavramıyla bir dildeki bir 

dil unsurunun hedef dilde en somut biçimiyle yansıtılması anlaşılır. Çeviri eyleminde 

anlamanın yanında, yazarın kendine özgü yazın tarazında kurduğu dünyayı yansıtan 

ifadelerin metinden seçilebilmesi önemlidir. Bu konuda incelediğimiz öykünün başlığına 

bakmak uygun düşmektedir. Öykünün Değişim adıyla tanınmış olmasının dışında, Die 

Vcrwandlung, Almanca'da değişim, değiştirme anlamlarının daha da dışında bir anlam 

içerir. Eserin özgün adına bağlı kalınarak, .Dönüşüm başlığıyla çevrUmesine katılıyorum. 

Çünkü, öyküde birey insanlıktan çıkmış bir başka canlıya dönüşmüştür. Öykünün 

başlığının Dönüşüm olarak çevfilmesine Ahmet Cemal şu açıklamayı getirir: 

Die Verwandlwıg, bir değişimden çok daha köklenci bir olguyu, tümüyle değiştirip 

başkalaşmayı dile getiren bir sözcüktür; burada gerçekleşen bir değişim değil bir 

dönüşüm 'dür, anlatıda Samsa, insanlıktan çıkıp bir böceğe dönüşür.804 

803 Fatma Erkınan AKERSON, Anlam-Çeviri-Karşılaştırma, Bizim Dilimizden Öteki Dile- Ötclü 
Dilden Bizim Dilimize, İstanbul: ABC Kitabcvi, 1991, s. 60. 

ııo4 CEMAL, A.g.e., 1996, s. 7. 
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Sözcük düzeyinde metinde sadece bir dil kültürüne ait sözcükler kullanılmış 

olabilir. Örneğin, Alın. Bekreuzte sich.805 

3.2. Kavram 

Türk. Günyol, -------

Gelen, istavroz çıkardı. 806 

Şi pal, istavroz çıkardı. 807 

Cemal, istavroz çıkardı. 808 

Kavramlar, kendileriyle birlikte, yakınlığı bulunan diğer kavramlarla birlikte bir 

alan içinde düşünüldüklerinde anlaşılabilmektedir. Aksan, "Türkçe'de danlmak, küsmek, 

gücenmek, kın lmak, incinın ek ... ya da at, beygir, kısrak, aygır"809 sözcüklerini bu alana 

örnek gösterir. Çeviri açısından, bir sözcüğün kavram alanının öteki dildeki kavram 

alanıyla örtüşınemesi sorun olmaktadır. Çünkü, sözcüğün kavram alanının taşınıp 

taşınamadığı incelenmelidir. Aktarılacak kavramın yalınlaştırılması; kavramı bileşenlere 

ayırma gereği buradan kaynaklanmaktadır. Akerson kavram alanının sözcükle ilgisini 

şöyle özetler: 

Kavramlll bileşenlerine inmeyle sağlanır. Kavramın bileşenleriııe anlambirimcik 

(scın), anlambirimcik demetine semem denir, doğru çeviri yapabilmek için kaynak 

dildeki kavmııun anlambirimcik demelinin yapıtaşlarıııı, yani anlambiriıncikleriııi 

bulup, amaç dilde bu demete en yakın düşen kavramı araştınııak gerck1idir.810 

Örneğin, Türkçe /almak/: 

Anlambirimcikler: Al: Bir nesnenin bir başka kişinin kullanım 

alanına girmesi. 

A2: Yeni sahip bu işte aktif değil. 

~05 KAFKA, A.g.e., 1976, s. 104. 
xo6 GELEN, A.g.e., I 967, s. 75. 
xo? ŞİPAL, A.g.e., 1996, s. 66. 
soM CEMAL, A.g.e., 1996, s. 76. 
809 Doğan AKSAN, Anlambilim ve Türk Anlambilimi, 2. Basını, Aııkara Üııiversitesi Dil Tarih
Coğra(ya Yaymları, 1978, ss. 45, 46. 

ıno AKERSON, A.g.e., 1991, ss. 66, 70, 71. 



A3: Yeni sahip bu işte aktif. 

A4: Nesne karşılıksız el değiştiriyor. 

A5: Nesne bir şeye bağlı olarak el değiştiriyor. 

Almanca /bekommen/ 

1. Mehmet hat einen Briefvon seinem Vater bekommen. 

(Mehmet babasından bir mektup aldı.) 

ADI: AI, A2, A4. 

Alınanca /nehmen/ 

2. Mehmet nahm ein Buch aus der Tasche. 

(Mehmet çantadan bir kitap aldı.) 

AD2: Al, A3, A4. 

Almanca /kaufen/ 

3. Mehmet hat eine Flasche Milch gekauft. 

(Mehmet bir şişe süt aldı.) 

ADJ: AI, A3, A5. 

Türkçe'deki lahnakl sözcüğünün, Almanca'daki /bekommen/, 

/nchmen/, /kaufen/ sözcükleriyle kavram alanlarının örtüştüğü ya 

da ötüşmediği noktalar şöyle ayrılmıştır: 

Al A2 

Almak + ± 

Bekommeıı. ADI + + 

Nehmen. AD2 + 

Kaufen. AD3 + 

Öyl\.üden Örnekler: 

Al " . k . k . 1 ,8 ıı m. . .. es ıst repıert, ... repıert. 

" ... gebermiş! ... Bir sıçan gibi gebermiş"812 

sil KAFKA, A.g.c., 1976, s. 104. 
m GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 60. 

A3 A4 

± ± 

+ 

+ 

+ 
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AS 

± 

+ 
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" ... gebermiş ... canı çıkmış!"813 

" ... Gebermiş! Gebcrmiş"814 

" ... gebermiş! ... tamamen kuyruğu titretmiş!"815 

Almanca'da "krepieren", hayvanlar ıçın ölmek anlamında kullanılır. 

Çevirmenlerden Günyol, böceğin gebermesini bir farenin gebermesine benzetirken; 

Cemal, böceğin gebermesine "kuyruğu titretmiş" ifadesini ekiemiş görünmektedir. 

AI " G k d bl"' . h "816 m. . . . regor ... strec te un cuıte sı c . 

" ... boylu boyunca uzatmak için,"817 

" ... boylu boyunca uzanıp rahatladı."818 

" ... uzanıp gerindi ve yellendi."819 

" ... fırladı, gerinip geğirdi."820 

Alın. "Ich bin in der Klemme"821 

"Durumum kötü."822 

"Epeyce sıkıntı içindeyim."823 

"Şu anda durumum nazik,"824 

"Güç bir durumdayım,"825 

813 GELEN, A.g.c., 1967, s. 75. 
ıı 14 ŞİPAL. A.g.c., 1996, s. 65. 
ıı 15 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 75. 
81

(> KAFKA, A.g.c., 1976, s. 77. 
817 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 28. 
~<ls GELEN. A.g.c., 1967, s. 33. 
x19 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 30. 
s:n CEMAL, A.g.c., 1996, s. 37. 
ıııl KAFKA, A.g.c., 1976, s. 69. 
8""1""1 •• 
•• GUNYOL. A.g.c., 1973, s. 19. 

m GELEN, A.g.c., 1967, s. 21. 
82

'
1 ŞİPAL. A.g.c., 1996, s. 21. 

ıııs CEMAL, A.g.c., 1996, s. 26. 
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3.3. Anlam 

Anlamın değiştiği noktalarda ve aktarma yapılan dil olaylannda anlam, bir 

sözcüğün yansıttığı kavram olarak görülmektedir. Sözcüksüz düşünce olamayacağına 

göre, her sözcüğün bir anlamı, insanın zihninde oluşturduğu bir belirtisi vardır. Aksan, 

anlamı, şöyle aktarır: 

Bir sözlükte, bir sözcüğe eklenen öteki sözcükler, 

Bir nesnenin bir dizge içindeki yeri, 

Bir sözcüğün dumu değeri, 

Bir nesnenin, gelecekteki deneyimlerimiz içindeki pratik sonuçlan, 

Bir siıngeyi kullananın gerçekle belirttiği şcy ... 826 

Roland Barthes'a göre anlam; ''Gösterilen değil, bağlılaşımdır ya da bağlılaşımın 

öğesidir, bir bağiılaşık öğedir veya bir yananlamdır, alıntılamadır."827 

Anlam aianı ve anlam, Kocaman'a göre de farklı değildir. "Sözcüğün anlam alanı 

kuramı, Saussure'ün değer kuramından kaynaklanır. Saussure göre her sözcüğün dilde 

görece, ilişkisel bir anlamı vardır."828 

Sözcüğün anlam çerçevesinde yananlamlar, somuta eklenen somut, somuta 

eklenen soyut kavramlar olarak da görülebilir. 

Öyl\üdcn Örnekler: 

Alın. "mit erhobener Stimme"829 

"gırtlağını yırtarcasına'.s30 

826 C.K. ODGEN, l.A. RİCHHARDS, The Mcaning of Meaning, A Study of the Influcnce of language 
upon Tlıought and of the Science of Syınbolisın, London: 1936, s. 185-305 'den aktaran Doğan 
AKSAN. Her Yönüyle Dil lll, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınlan, 1990, ss. 161, 162. 

827 Rolaııu BARTHES, Göstergebilimsel Serüven, (Çev. Mehmet-Sema Rıfal), İstanbul: Yapı Kredi 
Yayıııları, 1993, s. 122. 

828 Alııııct KOCAMAN, "Dilbiliıusel Anlambilim", Dilbilim ve Dilbilgisi Konuşmaları I, Ankara: 
Türk Dil Kurumu Yayınları, 1980, s. 98. 

ım KAFKA. A.g.e., 1976, s. 64. 
830 GÜN YOL, A.g.e., I 973, s. 14. 



"sesini iyice yükselterek"831 

"sesini yükselterek"832 

"yüksek sesle"833 

Alın. "Ehrenwort"834 

"namus teminatı"835 

"naınusum üzerine"836 

"şerefım üzerine"837 

"şeref sözü"838 

Alın. "mein unglücklicher Sohn"839 

"Evladım benim, zavallı yavrum!"840 

"talihsiz yavrum"841 

"Bahtı kara oğlum"842 

"zavallı oğlum!"843 

Alın. "Tagaus, tagein auf der Reise."844 

"Tanrının günü, ha babam dolaş dur!"845 

"Her Allah'ın günü durmadan dolaş."846 

"Gün yok ki yolda olmayayım."847 

831 GELEN, A.g.c., 1967, s. 14. 
ım ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 15. 
ım CEMAL, A.g.c., l 996, s. 20. 
834 KAFKA. A.g.c., 1976. s. 65. 
m GÜNYOL.A.g.c., 1973, s. 14. 
836 GELEN, A.g.c., 1967, s. 15. 
ım ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 16. 
838 CEMAL. A.g.c., 1996, s. 20. 
839 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 83. 
840 GÜNYOL, A.g.c., 1973, ss. 34, 35. 
841 GELEN, A.g.c., 1967, s. 42. 
8

'
12 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 38. 

843 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 45. 
ı;4 '1 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 58. 
845 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 6. 
8

"
16 GELEN, A.g.c., 1967, s. 4. 

847 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 6. 
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"Günleriın hep yolculuk etmekle geçiyor."848 

Alın. "Gutcn Morgen Herr Samsa!849
" 

"Sabah şerifler hayır olsun. "850 

"Günaydın, bay Samsa!"851 

"Hayırlı sabahlar, Bay Samsa!"852 

"Günaydın, Bay Samsa!"853 
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Benzetmelerde anlamın kaydığı durumlar, dilbilgisine dayandığı kadar sözcüğün 

anlam çerçevesinde de sorun olmaktadır. 

Alın. "wic cin alter Invalide"854 

"yaşlı başlı, eli kolu tutmaz bir adam gibi"855 

"yaşlı bir sakat gibi"856 

"yaşlı bir malul gazi gibi"857 

"yaşlı bir gaziymiş gibi"858 

Anlam kaymaları metnin bağlarnından ya da dilbilgisi bilgilerinin yanlış anlaşıldığı 

durumlarda görülebilir. 

Alın. "der ınittlere Herr"859 

"ortadaki kiracı',s60 

"ortadaki kiracı"861 

"kiracı baylardan orta boylusu"862 

848 CEMAL. A.g.c., 1996, s. 10. 
849 KAFKA, A.g.c., ı976, s. 63. 
850 GÜNYOL, A.g.c .. ı 973, s. 12. 
851 GELEN, A.g.c., 1%7, s. l3. 
m ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 14. 
853 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 18. 
854 KAFKA, A.g.c., ı976, s. 91. 
855 GÜNYOL. A.g.c., ı 973, s. 44. 
85rı GELEN. A.g.c., ı%7, s. 54. 
857 ŞİPAL, A.g.c., ı9%. s. 48. 
ııss CEMAL. A.g.c., 1996, s. 57. 
859 KAFKA. A.g.c., 1976, s. 99. 
860 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 55. 
ıı61 GELEN, A.g.c., 1967, s. 67. 
86~ ŞİPAL, A.g.c.; ı 996, s. 59. 



"adamların ortancası"863 

Alın. "die Schuld des Vaters gegcnüber dem Chef'864 

"Gregor'un patranuna olan borcu"865 

"babasının patranuna olan borcu"866 

"babasının patrana olan borcu,867 

"babasının patrana olan borcu"868 

3.4. Eşadhlıli 
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Benzer tclafuzlu, ayrı anlamlı kelimelerin varlığı, dilin zenginliği açısından 

önemlidir. Ne var ki, dilden dile aktannalarda sorunlardan birini de bu özel durum 

oluşturur. Aksan'a göre eşadlılık, "değişik ve birbirleriyle hiç ilgisi olmayan kavramların 

genel olarak aynı ses izlenimini veren kelimelerde buldukları anlatım"869 bir diğer 

eserindeyse; "scsçe aynı olan göstergelerin anlamları arasında hiçbir ilişkinin 

bulunmaması, "Alın. Malen7 Türk. resim yapmak, boyamak ve mahle~ öğütmek,870 

anlamlarına gelir. Akerson'a göre ise, "bir dildeki bir biçimin değişik kavrarnlara karşılık 

gelmcsi,871 olup, onu şöyle örneklendirir: 

lyüzi ses kümesinin birçok içeriği (gösterileni) olduğunu, değişik 

kavramlar çağrıştırdığını göıüyoruz. 

Kavram lyüzi Alın. Biçim 1. Hundert 

~63 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 69. 
~<M KAFKA, A.g.c., 1976, s. 80. 
~<65 GÜNYOL, A.g.c., ı 973, s. 31. 
~(,(,GELEN, A.g.c., ı967, s. 38. 
~<67 ŞİPAL. A.g.c., 1996, s. 34. 
ıı6ıı CEMAL, A.g.c .. 1996, s. 41. 
ıı69 AKS AN, A.g.c., ı 978, s. 74. 

Biçim 2. Gesicht 

Biçim 3. Schwiınınen 

Biçim 4. abhauten 

870 AKSAN, A.g.c., 1990, ss. 194, 195. 
ını AKERSON, A.g.c., 1991, s. 61. 



Türkçe cümlelerle: Dışarıda yüz kişi bekliyor. 

3.5. Eşanlamlılk 

Güzel bir yüzü var. 

Her sabah on beş dakika yüzerim. 

Hayvanın derisini yüzdüler. 

Hiçbir dilde, birbirinin tam aynısı, eşi ani 
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amma gelen birden fazla sözcüğün bulunmadığı benimsense de, dilsel olayların 

çözümünde sözcüklerin eşanlamlılığından yararlanılmaktadır. Üçok'a göre eşanlamlılık, 

"yazılışları ayrı olduğu halde, anlamları aşağı yukarı uyan kelimelerdir; 'at, beygir .. .' 

Ancak bunlar hiçbir zaman birbirlerinin yerini tamamen tutamazlar."872 Aksan da, Üçok'a 

katılır ve esasen bir sözcüğün aynı birden fazla anlama gelemeyeceğini belirtir. 

Birden fazla kelimenin aynı, birbirinin tam eşi anlamına gclcmeyeceğinin bütün 

dilciler tarafından kabul edilmekle ve bu eşitliğin yalnızca dil olaylarııu karşılayan 

bazı lerimierde kalmış olduğunu, Almanca 'karı', 'zevce' anlanuııı vermek üzere 

Weib, Frau, Geınahlin, Gauin kelimelerinin her birinin ayrı yerlerde 

kullanılahi leccğini belirtilir. "873 

Aksan, bir başka eserinde; "farklı köklerden geldikleri halde anlarnca birbirine 

yaklaşmış sözcükleri eşanlamlı yerine, yakın anlamlı öğeler olarak tanımlar. Örneğin, 

kravat/boyunbağı, değer/kıyınet ... "874 

Cary, "birbirlerinin farklı anlam alanlarına giren Fransızca'daki 'bois' sözcüğünün 

Türkçe'deki /tahta/, /ahşap/, /odun/ sözcüklerinin eşanlamlı olabileceği, ama eşdeğerli 

olamayacağı"875 ·ndan söz eder. Çevirmenin bu farklılıkları; sözcüklerin üretildikleri 

iletişim durumları ve bağlamdan çıkarmaya çalışması gereklidir. 

872 ÜÇOK, A.g.c., 1947, s. 72. 
m AKS AN, A.g.c .. 1978, s. 72. 
874 AKSAN, A.g.e., 1990, ss. 192, 193. 
1175 CARY, A.g.e., 1996, ss. 17, 18. 
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Akerson, "aynı kavrama gönderme yapan sözcüklere eşanlamlı, ama derin yapıda, 

gönderme yapılan kavram açısından tüm sayılan sözcüklerin yalnızca benzer"876 

olduklarından söz eder ve şöyle örneklendirir: 

Farkında değilim 

Ayırdında değilim 

Yol ayrımı 

Yol farkı 

Milli gelir 

Ulusal gelir 

Ne münasebet 

Ne ilişki 

---> Eşanlamlı 

---> Eşanlamlı değil 

--l>' Eşanlamlı 

--l>' Eşanlamlı değil 

Görülüyor ki, sözcük ya da sözcük öbeklerinin eşanlamlı olup olmadıkları, farklı 

kullanım biçimlerine göre kullanılmalarıyla anlaşılabilmektedir. 

3.6. Çol\ Anlamlılık 

Sözcüklerin anlam çerçevesi içerisinde birden çok kavramı yansıtır durumda 

olmalarına çokanlamlılık adı verilir. Aksan'a, göre çokanlamlılık, "bir kelimenin temel 

yapısını yitirmeden, çeşitli yollardan, temel anlamıyla mutlaka ilişkili olan yeni kavramları 

yansıtır duruma gelmesi"877
; Üçok'a göre, "her kelimenin kullanıldığı yere göre anlamının 

olması keyfıyeti"878; Akerson'a göre ise, "bir dilde, bir sözcüğün, ilk anlamının yanı sıra 

yeni anlamlar edinınesi olup, ... bu tür sözcüklerde biçimle ikinci kavram arasında görece 

olarak ncdcnli bir ilişki vardır."879 Akerson bu konuda şu örneği verir: 

/kılıç/ sözcüğü, kavram olarak keskin uzun bir silalıtır. Bu kavraııun sescil biçiminin 

/kılıç/ olması nedensizdir. Oysa, kılıçbalığına /kılıç/ denmesi nedensiz değildir. Bu 

ıı 76 AKERSON, A.g.c., 1991, ss. 76, 77. 
m AKS AN, A.g.e., 1978, s. 76. 
K7ll " UÇOK. A.g.c., 19..J.7, s. 69. 
ıı79 AKERSON, A.g.e., 1991, s. 64. 



balığın söz konusu silaha benzeyen bir görünüşü vardır. Türkçe /kılıç/, Almanca'da 

/schwcrtlisch/, İngilizce'de /swordfısh/ ... 

Öyküden Örnekler: 

Alm. "Heidengeld"880 

"müthiş para"881 

"yığınla para"882 

"tonla para"883 

"bol para"884 

Alm. "Kasten"885 

"Sandık"886 

"Çekmece"887 

"Sandık"888 

"Dolap"889 

Alm. "das Fensterblech"890 

"çinko borular"891 

"pencerenin çinko çerçevesi"892 

"çinko denizlik"893 

"pencerenin çinko pervazı894" 

88° KAFKA, A.g.c., 1976, s. 69. 
SKI •. 

GUNYOL, A.g.c., 1973, s. 19. 
882 GELEN, A.g.c., 1967, s. 21. 
ıııo ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 21. 
884 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 26. 
885 KAFKA. A.g.c., 1976, s. 84. 
886 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s.36. 
887 GELEN, A.g.c., 1967, s. 44. 
888 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 40. 
8ıı9 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 47. 
89° KAFKA. A.g.c., 1976, s. 57. 
891 GÜNYOL. A.g.c., 1973, s. 5. 
8n GELEN, A.g.c., 1967, s. 4. 
893 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 6. 
894 CEMAL. A.g.c., 1996, s. 10. 
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3. 7. Düzanlam 

Sözcüklerin lügat anlamının ilki de denilebilecek düzanlam, çevirilrde en çok 

üzerinde buluşulan noktadır. Akerson'a göre düzanlam, "sözcüğün en yaygın, 

duyduğumuzda ilk çağrışım sonucu hemen bulduğumuz anlamı, göstergenin kavramsal 

içeriği"895 dir. Kantel'e göre ise, "bir sözcüğün kaplarnma değgin tanımını belirtir. 

Örneğin, ağacı oluşturan özelliklerin tümü: Büyük, odunsu, dalları ve yüksekliği olan 

cisimlerin ağaç sayılması gibi."896 

Öyküden Örnekler: 

Alın. "F rühstückgeschirr"897 

"Sabah kahvaltısının bardağı tabağı',s98 

"Kahvaltı tabakları"899 

"Tabak fincan gibi şeyler"900 

"Kahvaltı için kullanılan tabaklar"901 

Alın. "Essenz"902 

"eter"903 

"kolonya"904 

"esans"905 

"esans"906 

ı.ı9s AKERSON, A.g.e., 1991, s. 72. 
896 Semiramis KANTEL, "Yanaulaın ve Çeviri", Çağdaş Çcyiri Kuramiarı YC Uygulamaları 

Seminerinde Sunulan Bildiriler (12-13 Nisan 1990), Atıkara Hacettepe Üniversitesi Y.D.Y.O. 
Mütercim-TercünıanlıkBölümü, 1991, s. 89. 

897 KAFKA, A.g.e., ı 976, s. 68. 
ıı9ıı GÜNYOL, A.g.e., ı 973, s. 18. 
ıı99 GELEN, A.g.e., ı 967, s. 20. 
900 ŞİPAL, A.g.e., ı9%, s. 2Q. 
901 CEMAL, A.g.e., ı 996, s. 25. 
90~ KAFKA. A.g.e., l 976, s. 87. 
903 GÜNYOL, A.g.e., I 973, s. 40. 
!.~~ı-ı GELEN. A.g.e., 1967, s. 49. 
905 ŞİPAL, A.g.e., 1996, s. 44. 
906 CEMAL, A.g.e., 1996, s. 51. 



Alın. "unter Weinen"907 

"gözyaşları içinde"908 

"gözyaşlarını tutamayarak"909 

"ağlamaya başlamıştı"910 

"ağla~aya başlamış"911 

Alın. "untcr Tranen"912 

"iki gözü iki çeşme"913 

"gözyaşları dökerek"914 

"gözünde yaşlar akarak"915 

"sevinç gözyaşları döktü"916 

Alın. "die Türspalte"917 

"kapının çatlakları"918 

"kapının çatlak yeri"919 

"kapı aralığı"920 . 

"kapının aralığı"921 

Alnı. "mit einem Fetzen"922 

"bir kağıt parçasıyla"923 

907 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 66. 
90ı! .. 

' GUNYOL, A.g.c., ı 973, s. 16. 
909 GELEN, A.g.c., 1967, s. 17. 
910 ŞİPAL, A.g.c., ı996, s. 17. 
911 CEMAL, A.g.c., ı 996, s. 22. 
912 KAFKA, A.g.c., ı976, s. 78. 
913 .• 

· GUNYOL, A.g.c., ı973, s. 29. 
9

H GELEN, A.g.c., 1967, s. 35. 
915 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 32. 
916 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 38. 
917 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 74. 
918 .• 

GUNYOL, A.g.c .• 1973, s. 24. 
919 GELEN, A.g.c., ı967, s. 28. 
920 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 27. 
9'1 ~ CEMAL, A.g.c., 1996, s. 33. 
922 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 75. 
923 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 26. 
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"bir kağıt parçasıyla"924 

"bir bczle"925 

"bir bez parçasıyla"926 

Alın. "Unerbittlich"927 

"insaf nedir bilı~iyor"928 

"aman vcrıneksizin"929 

"acımasızca"930 

Alın. "kühlc Ledersofa"931 

"kanepenin serinliği"932 

"kanepenin derisinin serinliği"933 

"serin deri kanepe"934 

"deri kaplı serin koltuk"935 

Alm. "Dicncrmütze"936 

"kasket"937 

"odacı kaskcti"938 

"müstahdem kasketi"939 

"odacı kasketi"940 

924 GELEN. A.g.c., 19ü7, s. 31. 
925 ŞİPAL, A.g.c., ı9%, s. 29. 
926 CEMAL, A.g.c., ı 996, s. 35. 
927 KAFKA. A.g.c., 1976, s. 72. 
9'8 .. 
• GUNYOL, A.g.c., 1973, s. 22. 

929 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 24. 
93° CEMAL, A.g.c., 1996, s. 30. 
931 KAFKA. A.g.c., ı 976, s. 80. 
932 GÜNYOL. A.g.c .. 1973, s. 32. 
933 GELEN, A.g.c., ı967, s. 39. 
934 ŞİPAL. A.g.c., ı996, s. 35. 
935 CEMAL, A.g.c., ı 996, s. 42. 
936 KAFKA. A.g.c., 1976, s. lO l. 
931 •• 

GUNYOL. A.g.c., ı973, s. 57. 
93ıı GELEN. A.g.c., ı967, s. 70. 
9·w ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 61. 
9

"
1° CEMAL. A.g.c., ı 996, s. 7 l. 
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Aln1. "Endlich!"941 

"Il 1 .. k .. 1"942 -c c şu ur. 

"İşte oldu!"943 

"H 1 .. k .. 1"944 e e şu ·ur. 

"Nihayet!"945 

Alın. "Demut"946 

"çaba"947 

"alçakgönüllülükle"948 

"alçakgönüllükle"949 

Sözcük öbeklerinde örnekler: 

Alm. "kleine Schnitten von Weissbrot"950 

"beyaz ekmek parçalan"951 

"beyaz ekmek parçaları"952 

"ufak ufak doğranmış francala parçalan"953 

"küçük beyaz ekmek Iokmalan"954 

Alın. "Knauel von Staub und Unrat"955 

"öbck öbek süprüntüler tozlar"956 

"öbck öbek süprüntüler ve tozlar"957 

941 KAFKA. A.g.c., 1976, s. 103. 
942 .. 

GUNYOL, A.g.c., 1973, s. 59. 
943 GELEN, A.g.c., 1967, s. 73. 
944 Ş İ PAL. A.g.c., 1996, s. 64. 
945 CEMAL. A.g.c., 1996, s. 74. 
946 KAFKA. ı <J76, s. 105. 
947 .. 

GUNYOL. A.g.c., 1973, s. 62. 
94~ ŞİPAL, A.g.c., ı 996, s. 67. 
949 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 77. 
95° KAFKA. A.g.c., 1976, s. 73. 
951 GÜNYOL A.g.c., 1973, s. 24. 
952 GELEN. A.g.c., 1967, s. 28. 
953 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 26. 
954 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 32. 
9SS ·· KAFKA. A.g.c., 1976, s. 94. 
9S(, •• 
· ' GUNYOL, A.g.c., 1973, s. 40. 

957 GELEN. A.g.c., ı 967, s. 59. 
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"yuınak yuınak toz ve çıkartı"958 

"toz ve pislik topakları"959 

Alın. "die Hand am Degen"960 

"Eli kılıcının kabzasındaydı."961 

"elini kılıcına koyınuş"962 

"eli meçinde"963 

"eli kılıcında"964 

Alm. "Apfel fur Apfel"965 

"elınaları birbiri ardından"966 

"clmaları birer birer"967 

"elma yağmuru"968 

"clınaları birbiri ardına"969 

Alın. "Ko mm mal herüber, alter Mistkafer!"970 

Scht ınal den alten Mistkafer!" 

"Gel bakalım, pislik yuvası!"971 

"Gel, gel bizim hamam böceği!" 

"Gel buraya, koca bok böceği!"972 

'"Bakın şu koca bok böceğine!" 

95s ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 52. 
959 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 61. 
96° KAFKA, A.g.c., 1976, s. 69. 
961 •• 

GUNYOL. A.g.c., 1973, s. 18. 
962 GELEN, A.g.c., 1967, s. 20, 21. 
963 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 20. 
?M CEMAL, A.g.c., 1996, s. 26. 
965 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 90. 
9(ı(i •• 

'GUNYOL. A.g.c., 1973, s. 43. 
967 GELEN. A.g.c., 1967, s. 53. 
96~ ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 47. 
969 CEMAL, A.g.c .• 1996, s. 55. 
97° KAFKA, A.g.c., 1976, s. 95. 
971 GÜNYOL, A.g.c .• 1973, s. 50. 
m GELEN, A.g.c., 1967, s. 61. 
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"Gelsene bakayım buraya, koca bokböceği seni!"973 

"Şu koca bok böceğine de bak!" 

"Gel bakayım buraya, ihtiyar bok böceği!"974 

"Şu ihtiyar bokböceğine de bakın!" 

3.8. Yananlam 
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Sözcüklerin kendi anlamları dışında, yazanın ya da söleyenin duygularına yönelik 

anlamlar aldığı durumlarda ortaya çıkan anlamlardır. Akerson'a göre yananlam, "bir 

sözcüğün, düzanlam ötesindeki duygusal, yorumlayıcı, değerlendirİcİ nitelikleridir. 

Örneğin, 'altın yürekli adam'' 'kadife sesli sanatçı' ."975 

Aksan, sözcüklerin yananlam taşımalarını, "belli bir ses bileşiminin, sözcüğün, 

temel anlamının yanı sıra edindiği bir başka anlam, yansıttığı yeni bir kavram"976 şeklinde 

tanımlar ve aşağıdaki tabioyla göstergelerin birden fazla görev üstlenmelerini şu şemayla 

gösterir. 

Tabloda, 1 s 1 bir sözcük, 1 k 1 ise onun anlamını taşıyan kavram olarak 

gösterilmiştir. Sözcüğün birden fazla anlamı çağnştırması, sözcüğün anlamlarını yüklenen 

1 ki /, 1 k2 /, 1 k3 / ... gibi kavramiara sahip olduğu, yani yananlamsal kavramlarının 

olduğu anlamına geliri. Sözcüğün asıl anlamı dışında üstlenebileceği anlamlan 

çağrıştırması durumunda yananlamın önemi ortaya çıkar. Aksan, "göstergenin ya da daha 

büyük bir birimin insanda, çağnşımına yol açtığı çeşitli tasanınlara verilen ada 

973 . 
ŞIPAL, A.g.c., 1996, s. 54. 

974 CEMAL. A.g.c., 1996, s. 63. 
975 AKERSON, A.g.c., 1991, s. 73. 
976 AKSAN, A.g.c., 1990, ss. 184, 185. 
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çağrışımsal anlam"977 adını verir. Kantel'e göre ise yananlam, "bir sözcüğün içiemine 

değgin tanımını belirtir. Örneğin, ağacın bitki sayılması onun içlemidir."978 

Çeviriye direnmeleri açısından, yananlamiann sorun olduğu durumlara sıkça 

rastlanır. Sözün bağlama bağlı olduğu bu özel duruma, Kantel, şu açıklamayı getirir: 

Bağlamdan uzaklaştırılmış bii: sözcük tüm caıılılığııu yitirir, kurur... Bağlam söz 

konusu olunca, sözcüğün ve sözccnin anlaııuıuıı sürekli gelişen, geııişlcyen bir 

boyutu var demektir. Bu konuda Gcorg Mouııiıı, sözcükleri yaşantımıza bağlı olarak 

kişiden kişiye farklı 'saçak:larıyla' öğrendiğimizi söyler. Sözcüklerin yamııda beliren 

ve ona bağlanan bu saçaklar yanaıılamlardır.979 

3.9. Kalıp Sözlerde Anlam 

Çoğunlukla belli bir olaya ya da kişiye dayanan, söylenıneleriyle dilde yerleşen ve 

zamanla genelleşen, diğer dillere çevirilerinde kalıp olarak kullanılan sözler, bir simgeyi 

üstlenir durumdadırlar. 

Alın. "Um Gottes Willen!"980 

"Allah'ım, Allah'ım!''981 

"Aman Allah'ım!"982 

"Daha neler!"983 

"Tanrı aşkına!"984 

977 AKSAN, A.g.e., 1990, s. 176. 
m KANTEL. A.g.e., 1991, s. 89. 
979 KANTEL, A.g.e., 1991, s. 89. 
9ııo KAFKA. A.g.e., 1976, s. 66. 
9ııı GÜNYOL, A.g.e., 1973, s. 16. 
98~ GELEN, A.g.e., 1967, s. 17. 
9ıı3 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 17. 
9ıı4 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 22. 
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3.9.1. Geleneksel Kalıp Sözler 

Geleneksel kalıp sözlerin, sözcük karşılıklanyla bir dilden ötekine çevrilemez 

olmaları bilinmekle birlikte, aynı içeriği taşıyan kalıp sözleri birçok dilde görebilmek 

mümkündür. Ama burada yine, sözcüklerin kavram ve biçim olarak farklılık gösterdiği 

hemen göze çarpar. 

Alın. "ein Donnerwetter des Chefs"985 

"Patron yine küplere binecek muhakkak."986 

"şefin azarlaması"987 

"patronun paylayıcı sözleri"988 

"patronun öfke nöbetine yakalanması"989 

3.9.1.1. Atasözleri 

Dillerde gönderme yapılan içerik ya da kavram aynı kalsa da, anlatırnın benzeştiği 

ve birbirinden uzaklaştığı anlar olur. Dilin kendi kültürel geçmişinden ve geleneklerinden 

gelen kalıp ifadeler, özel durumlarını hep korurlar. Atasözlerinde düzanlamdan çok 

yananlam önemlidir. Aksan'a göre, atasözleri şu şekilde tanımlanır: 

İnsanların deneyim ve bilgeliğinden, benzetme gücünden kaynaklanan, çoğunlukla 

tüıncc biçiminde oluşarak yargı anlatan, kimi zaman ölçü ve uyakla, söylcyiş 

açısından daha etkili olmaya yönelen sözler, atasözü olarak adlandırılır. Önıcğin, 
' Türkçe. 'Su testisi su yolunda kırılır. Alın. Dcr Krug gclıt so langc zwn Bruımcn bis 

b ·ıt"990 cr ne ı . 

9s5 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 59. 
9
H
6 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 7. 

9H7 GELEN, A.g.c., 1967, s. 6. 
9~~ ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 8. 
9s9 CEMAL, A.g.c., 1996, s.12. 
990 AKSAN, A.g.c., 1990, ss: 40, 41. 
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3.9.1.2. Deyimler 

Bir dilde, anlamların sanat ile aktanldığı durumlarda, sözcüğün sahip olduğu 

kavram alanıyla bir başka sözcüğün kavram alanı, kavramlann benzerliği nedeniyle 

karıştırılabilmektedir. Belli bir kavramı, duyguyu ya da durumun belirtilebildiği sözcük 

veya sözcük gruplannın yananlamlarında kullamlmaları yeni ifadelerin doğmasını sağlar. 

Bu tür ifadclerin (deyimi erin) aktarılmasına Aksan, "söz sanatı sayılan bir takım anlam 

olayları, (deyim aktarması) (Metapher) aktarma"99 ı adını verir ve şu örnekleri getirir: 

Türk. "Fındıkkurdu, pişkin, deveye hendek atlatmak... Alın. Den Esel meint man, den 

Sack schlagt man. Türkçe. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. Türkçe. Tatlı sözler, 

Alın. Süsse Worte, çiğ renk ... "992 

Üçok'a göre ise, "metaforların kullanışında esas anlam az veya çok işe karışır. 

Çünkü bu durum konuşan kişinin beslediği niyetlere, maksadara bağlıdır."993 

Öyküden Örnekler: 

Alın. "V om Pult hatte er fallen müssen!"994 

"Pasaportumu elime verir muhakkak. "995 

"Masanın üstünden yere yuvarlandı herhalde."996 

"Diycceklerimi işitıneye görsün, kesinlikle düşüp kalırdı yere."997 

"O zamaıı kürsüden düşerdi herhalde!"998 

Alın. "in Erstaunen zu geraten"999 

"hayrete düşrne"1000 

991 AKSAN, A.g.c., 1990, s. 185. 
992 AKSAN, A.g.c., 1990, s. 185- 188. 
993 ÜÇOK, A.g.c., 1947, s. 70. 
99

'
1 KAFKA. A.g.c., 1976, s. 58. 

99~ .. 
· GUNYOL. A.g.c .• 1973, s. 6. 

996 GELEN, A.g.c., 1967, s. 5. 
991 ŞİPAL, A.g.c., 1996. s. 7. 
9'ııı CEMAL. A.g.c., 1996, s. ll. 
99') KAFKA. A.g.c., 1976, s. 81. 
1000 GÜNYOL, A.g.c., 1973, s. 33. 



"şaşkınlık duyma"100 ı 

"şaşırtıcı yan"1002 

"şaşırma"1003 

Alm. " ... litt er darunteı-''1004 

"kendini yiyip bitiriyordu"1005 

"onların altında eziliyordu"1006 

"eza duyuyordu bunlardan"1007 

"acı çekiyordu"ıoQs 

Alın. " ... - fiel ihm ein,"1009 

" ... -düşünmeye başladı:"1010 

" d"" .. d"" ,ıoıı ... uşun u. 
" d .... d .. ,ıoıı ... uşun u. 

" d"" .. d"" ,1013 ... uşun u; 

Alm. ''unter vier Augen sagen"1014 

"özel olarak"1015 

"özel olarak"10 ı6 

"başka kimse işitıneden"1017 

1001 GELEN, A.g.c., 1967, s. 40. 
1002 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 37. 
1003 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 43. 
100

"
1 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 81. 

1005 •• 
GUNYOL, A.g.c., 1973, s. 33. 

1006 GELEN, A.g.c., 1967, s. 39. 
1007 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 36. 
1008 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 43. 
1009 KAFKA. A.g.c., 1976, s. 62. 
1010 •• GUNYOL, A.g.c., 1973, s. ll. 
1011 GELEN, A.g.c., 1967, s. 10. 
1012 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 12. 
1013 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 16. 
1014 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 65. 
1015 •• GUNYOL, A.g.c., 1973, s. 14. 
1016 GELEN, A.g.c., 1967, s. 15. 
1017 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 16. 

188 



189 

"yalnız kaldığımız zaman"1018 

Sözel bir ifadeye yeni bir anlam kazandırma çabasıyla çeviri cümleyi, hatta dili 

zorlama, çevirmeni istemeksizin yeni bir anlama, farklı bir dil kalıbına götürebilir. 

Örneğin: Alın. "I ch habe es euch ja immer gesagt, aber ihr Frauen wollt ihr mich nicht 

h ören. "1019 

"Durmadan söyledim size. Ama, kadın kısmına laf anlatmak deveye hendek 

atiatmaktan güçtür."1020 şeklinde çevrimiştir. 

3.9.1.3. Durumlara Özgü Kalıp Sözler 
1 

Gündelik konuşma dilinde rastlanılan, selamlaşma, kutlama, anlık durumlan 

içeren, çevirilerinde içerikleri esas alınmalan ve amaç dilde kullanıldığı durumun 

özelliğine dikkat edilerek aktanlmalan gerekli kalıp sözlerdir. Ancak her ifadenin her 

dilde karşılığı olmayabilir. Çünkü bu tür kalıp sözler bir dil kültüründe varlık gösterirler. 

Alın. Mahlzeit 1 Türkçe. Afiyet olsun! 

Alın. Wie geht's? 1 Türkçe. Nasılsın? 

Alın. ------------,Türkçe. Kolay gelsin! 

Alın. "Der Teufel soll das alles holen!"1021 

"Hepsi de yerin dibine batsın!"1022 

"Yerin dibine batsın hepsi!"1023 

"Şeytan görsün hepsinin yüzünü!"1024 

"Şeytan alsın bütün bunları!"1025 

1018 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 21. 
1019 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 88. 
10~0 GÜNYOL, Ag.c., 1973, s. 41. 
1021 KAFKA, Ag.c., ı 976, s. 58. 
10" •• 

~~ GUNYOL, Ag.c., ı 973, s. 6. 
1023 GELEN, A.g.c., ı967, s. 4. 
1024 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 6. 
w~; CEMAL, A.g.c., 1996, s. 10. 
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3.9.1.4. İkilemeler 

Türkçe'nin kalıp sözlerde çok çeşitlilik gösterdiği söz alanı olan ikilemelerde, 

Alınanca ve İngilizce'ye oranla yadsınamaz ölçüde zenginliğinden bahsediledbilir. 

Akerson, bu konuyu şöyle özetler ve örneklendirir: 

Türkçe' de sıfatiann ilk hecclcrini yineleyip pckiştirme etkisi sağlayabiliriz. İpincc, 

kapkara, yapayalnız, yemyeşiL Bu tür bir işletmeye Alnıanca ve İngilizce'de 

rastlaınıyoruz. Bu dillerde bu çeşit bir pckiştirnıc olsa olsa bir bcıızetmenin 

kalıplaşması biçiminde karşıımza çıkıyor ... Avrupa dillerinde, bu tür bir ikileme 

kategorisine rasllanuyoruz. Oysa Ural-Allay dillerinin pek çoğunda ikileme canlı ve 

işitHebilir bir kategori olarak karşımıza çıkınaktadır. 1026 

Tiirl<ÇC Alınanca İngilizce· 

ipince Spindelldünn As thin as a rod 

Kapkara Pechgrabcnsclıwarz As black as coal 

Yapayalnız Muuerseelenallcin All by oneself 

Yemyeşil Grassgün Grceıı as grass 

Türkçe'de fıil kökleriyle ikileme kurulabilmektedir. Türkçe'de fıil kökleriyle 

kurulan bazı ikileme ve Almanca' da karşılıklarını, Akerson şöyle ömeklendirir: 

Türkçe. Düşüş düşmek, "Aşağıya öyle bir düşüş düştü ki," 

Alın. "Er İst so schlimm gefallen." 

Türkçe. Yapanın yapmasına da, 

Alın. "Ich werde es schon ınachen, aber ob" 

Türkçe. Gider gitmez, 

Alın. "Sobald er geht." 

Türkçe. Gitti gideJi, 

Alın. "Seit er gegangen İst," 

Türkçe. Gelip gelınediği, 

Alın. " ... , ob er gekommen İst." 

ıo:r. AKERSON, A.g .. c., 1991, s. 86. 



Türkçe. Ağiaya ağlaya, 

Alın. "Er kam weinend ... " 

Türkçe. El ele, 

Alın. "Hand in hand" 

Türkçe. Göz göze, 

Alın. "Auge um Au ge, 1027
" 

Öyküden Örnekler: 

Alın. " ... war ganz wundgerieben,"1028 

" ... yara bere içinde kalmıştı. "1029 

" ... yara bere oldu."1030 

" ... baştan aşağı yara bere içinde kalmıştı,"1031 

" ... olduğu gibi sıyrılmıştı,"1032 

Alın. "Wange an Wange"1033 

"yanak yanağa"103·4 

"yanak yanağa"1035 

')'anak yan ağa" 1036 

"yanak yanağa''1037 

Al m. "stolpemd ... ihn umarmend"1038 

"sen deleye sendeleye ... onu koliarına aldı."1039 

1027 AKERSON, A.g.c., 1991, ss. 87, 88. 
1028 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 73. 
10'9 .. 

~ GUNYOL, A.g.c., 1973, s. 23. 
1030 GELEN, A.g.c., 1967, s. 26. 
1031 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 25. 
1032 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 31. 
1033 KAFKA. A.g.c., 1976, s. 93. 
1034 .• 

· GUNYOL, A.g.c., 1973, s. 47. 
1035 GELEN, A.g.c., 1967, s. 58. 
1036 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 51. 
1037 CEMAL. A.g.c., 1996, s. 60. 
1038 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 90. 
1039 .• GUNYOL. A.g.c., 1973, s. 44. 
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"sendcleyerek ... onu kollarının arasına aldı."ı040 

"sendeleyerek ... onu kucaklayıp"1041 
. 

"sendeleyerek ... ona sarılarak"ı042 

Al m. "soba! d ... schlug"1043 

"vu runca" 1044 

"vurur vurmaz"1045 

"vurur vurınaz"1046 

"vurur vurmaz"ı047 

Alın. "seitdeın versauınte sie nicht"1048 

"O günden bu yana ... edeıniyordu."ı049 

"Ondan bu yana ... kendini alamıyordu."1050 

"O gün bu gün ... kendini alamıyordu."1051 

"O günden beri ... unutınuyordu."1052 

Alın. "solange er lebte,"1053 

"hayatta kaldığı sürece"1054 

"yaşadığı sürece"1055 

"hayatta olduğu süre"1056 

1040 GELEN, A.g.c., l967, s. 53. 
1041 ŞİPAL, A.g.c., l996, s. 48. 
1042 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 56. 
1043 KAFKA, A.g.c., l976, s. 9l. 
1044 " GUNYOL, A.g.c., 1973, s. 45. 
10

'
15 GELEN, A.g.c., 1967, s. 56. 

1046 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 49. 
1047 CEMAL, A.g.c., l996, s. 58. 
1048 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 95. 
1019 .. ' GUNYOL, A.g.c., l973, s. 50. 
1050 GELEN, A.g.c., l967, s. 6l. 
1051 ŞiPAL, A.g.c., 1996, ss. 53, 54. 
1052 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 63. 
1053 KAFKA, A.g.c., 1976, s. 99. 
1054 .. GUNYOL, A.g.c., 1973, s. 54. 
1055 GELEN, A.g.c., 1967, s. 67. 
1056 ŞİPAL, A.g.c., 1996, s. 58. 
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"yaşadığı sürece"1057 

3.9.1.5. Argo 

Kafka, yazınında argo sözcük ya da cümleler kullanmadığı, yararlanılan çeviri 

eserlerin de argo ifadelere çevrildiği gözlemlenmemiştir. 

Sözcüklerin düzanlamlarının ötesinde edindikleri, amacını ancak sınırlı bir 

topluluğun anlayabileceği özel şifreli kalıp anlamlardır. Bu tür kalıplar çevrilirken, 

deyimlerde olduğu gibi içeriği ön planda tutmalı, hedef kültürde kalıbın anlam değeri 

araştırılmalıdır. Örneğin, Türkçe. 'ense tıraşını görelim', Alın. 'zieh Leine' şeklinde 

çevrilmiştir. 

1057 CEMAL, A.g.c., 1996, s. 68. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yaşanılan yüzyılı aşkın çeviri çağında, çevrilen eserler dilden dile geçerken 

güzelliklerini ve güçlerini az ya da çok kaybetseler de, özlerini birai olsun 

sezdirebiliyorlarsa, okuru yeni bir dünyaya götürüyorlar demektir. 

Çoğu kez, erek dilin sözlerinde düşünmek, aniatma evrenindeki güçlükleri 

çözümlernekten kolaydır. Bunun nedeni bir dil kültüründe bulunan bir ifadenin bir diğer 

dil kültüründe bulunmamasıdır. Bu düzlemde, çevirmenin iki dili iyi bilmesi dışında, iki 

kültürü de yakından tanıması, çeviri estetiği ve yorum yeteneğini güçlendirme yönünde 

çeviri eğitimi alması, çevirdiği yazarı ve yazınını çok yakından tanıması, özgün metnin 

konusunu aşabilmesi, sanat metninin ardalanına inebilmesi gerekecektir. 

Sanat metinlerinde bir yerde düşsele de dayanan çeviri olgusu, yazar ve okuru 

yazarın kurduğu dünyada buluşturur. Yazarın çok yönlü yazınının etkileri görülen bu 

kurmaca dünyada, çevirmen okuru yazarla buluşturabildiği ölçüde özgün metnin biçemi 

ve iletisine sadık kalmış, aktanınında eşdeğerliği kurmaya çalışmıştır. Oysa, Kafka gibi, 

her sözcüğü, her sözcük öbeğini ya da her cümleyi yerli yerinde kullanan bir yazarın, 

ifade ya da ifade gruplarının kavram ve anlam alanlarında yazarın söylemek istediğini 

bulabilmek için ifadelerin anlaınbirimciklerine inilmesi gerekecektir. Cümlelerin, erek dilin 

sözdizimi zorunluluklarına uygun olarak çözümlenebileceği, çevirmenin ancak dilsel 

zorunluluklardan dolayı özgür sayılacağı, göz önünde bulundurularak, dizgelerin, özgün 

metnin anlamını taşıyan dizgelerine en yakın dizgeler olarak oluşturulması amacı 
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güdülmelidir. Dizgelerin, çevirmenin tercihine uygun olarak bölünmesi, özgün metnin 

dizgelerinin argo ifadelerle çevrilmesi, çevirmenin dilsel tuzaklara yakalanması, çeviride 

sözdizimsel kayıplara, anlam kayıplarına neden olacaktır ki, bu sorun anlatının anlatım 

yapısını yoksullaştıracaktır. 

Bu çalışmada yararlanılan dört çeviri eserin sözdizimi ve sözcük boyutlarıyla 

özgün metnin sözdizimi ve sözcük boyutlarının karşılaştırılmasında, bilgi yitimi, anlam ve 

sözdizimi kayması aktarılmaya çalışılmış; daha çok ikinci erek dilden dile yapılan çeviride 

görülmüştür. Bunun yanı sıra, çeviri cümlelerde özgün metnin sözdizimini bölerek 

çevirme, ya da serbest çeviri tarzının seçildiği görülmektedir. Ancak, sanat eserinin iletisi 

biçemiyle birlikte olduğundan, serbest çeviri, ya da cümleleri bölerek çevirme, hem uzun, 

girişik, devrik cümleler içeren erek dil çoğul dizgesinin ve yazarın kendine özgü 

biçeminin çözümüne uygun düşmemektedir. Bu tür bir çeviri tarzını seçme, çevirmenin 

erek dil çoğul dizgesini ya da yazarın biçemini çözememesine, yahut da kendi biçemini 

tercih etme nedenine dayanmaktadır. Sonuçta, ortaya çıkan anlam ve biçem kaymala

rında cümlelerin daha farklı bir zamanda çevrildiği, buna dilbilgisi eksikliğinin neden 

olduğu söylenebilir. 

Özgün metnin biçeminin kolay anlaşılırlığını sağlama açısından çevirilerin, zorunlu 

sadık kalınması gerekli noktalarda sadakata ve yine aynı boyutta anlama bağlı kaldıkları 

görülmelidir. Buna karşılık, sadece anlam açısından yeterlilik normunun benimsenmiş 

olduğu duıumlarda, biçemin tamamıyla kaçırıldığı, çevirinin daha fazla çeviri koktuğu,. 

Türk yazın dizgesine yabancılaştığı, okuru yazara götüremediği; biçerne tam bağlılıkta ise 

sorunun pek farklı olmadığı görülebilecektir. 

Çeviride sözcüklere doğru karşılıklar bulmak, cüınlelerin anlamını bozmadan 

çevirmek, özgün metnin taşıdığı anlam ve iletiyi bütünüyle aktarmaya yetmeyeceği 

düşüncesiyle, çeviri eserlerde özgün metnin kaybettiklerini gözler önüne sermeyle anlam 

ve biçim kaymalarının burada da görülebileceği söz konusudur. 
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Çevirmen, bir yandan özgün yapıtın özelliklerini sözcük, sözdizimi ve anlatım 

açısından dizimsel boyutta yakalamalı, öte yandan da bu özellikleri dizisel boyutta 

değerlendirmeli ve bu değerlendirmenin sonuçlannı hedef dilde yansıtabilmelidir. Bu ise, 

metnin kendi bağlamsal tutarlılığında anlamlanan dizgelerle olanaklı görülmekte ve 

okuru, yazarın üslubunu hissedecek ölçüde bir üslupla karşılaştırabilmeye kadar 

getirmektedir. 

Belirlenmiş bir tek çeviri kuramı olmadığına göre, çevirmenin görevi sözcük ya da 

sözcük öbeklerinin anlam ve kavram alanlanna, sözcüklerin anlam birimlerine inerek çok 

anlamlı alandan tek anlamı alıp çıkarma ve cümledeki uygun yerine koyma olmalıdır. 

Bunun dışında çevinnenin hep ilk anlama (düz anlama) takılınası anlambilimsel bir sorunu 

beraberinde getirebileceğini hesaba katmalıdır. 

Özgün metnin biçeminin kolay çözümlenmesi açısından, metnin konusunun 

dışında izieklerine de bölünmesinde yarar olacaktır. Böylece çevirmen anlam ya da biçem 

arasında sıkışma yerine, anlamı biçerne yerleştirme sürecine kolayca girebilecek, metnin 

iletisini sekteye uğratmaksızın aktarmaya çaba gösterecektir. 

Birbiriyle akrabalık ilişkileri olmayan diller~e, birinden diğerine yapılan çeviride 

erek dil kültüründe düşünülmesi, iki dil-iki kültür olgusunun aşılması, yazarın kendine 

özgü anlatısında çözümlemeler yapılması, çevirmenin .iyi bir düş gücüne ve sanat eserinin 

bütünlüğüne uygun yorum geliştirmesine de bağlıdır. 

Hem sanat metnini okura, hem de okuru yazara götürecek bir biçem sadakati 

izleme · ve her noktalama işaretinin yerinde kullanılması. öngÖrülmüştür. Böylece 

dizgelerin sıkça bölünmesine engel olunacaktır. Çünkü, yazın kuralları açısından her bir 

imla işaretinin anlamı vardır. Sanat metninin çevrilebilirliği, kullanmalık metinlerin 

çevrilcbilirliğinin dışında, kendi sözcük ve dizgesi boyutunda, taşıdığı anlam düzleminde 

düşünülmelidir. 
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Çevirınen, çevirdiği yazar ve eserini çok yakından tanıınalı, özümsemeli, erek dilin 

dizge çeşitliliğini iyi bilmelidir. Böylece çevirmen, yazarın kurduğu dizgeye ve seçtiği 

sözcüğe, özgün metnin bağlamında farklı anlamsal yorumlar getirebilecektir. Çevirmenin 

özgürlüğünün sınırlılığını bilmesinin yanında, çağdaş çeviri oluşturma amacıyla dile henüz 

kazandınlan yeni sözcükleri kullaıunası, okuru özgün esere, dolayısıyla yazara 

yaklaştıramayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Okurun özgün metne, (yazara) ulaşma isteği çeviride en doğal hakkı iken, 

çevirmen bu süreçte sonsuz özgürlüğe sahip olmadığının bilinciyle, özgün metni, parçalar 

halinde kabul etmiş ve özgün metnin okurundaki etkiyi çeviri eser okurunda da 

oluşturma amacıyla uyarlama ve yeniden yazma yoluyla çevirmişse okuru yazar ve metne 

yabancılaştıracağını hesaba katmalıdır. Aynca, örtük ifadelerin ara cümlelerle açıklanarak, 

açııniama yoluyla çevrilmesi yine aynı olumsuz sonuca götürecektir okuru. Bunun yanı 

sıra, erek kültür çoğul dizgesi ve yazann yazın estetiği yine erek kültürde düşünülmeli ve 

değerlendirilmelidir ki, bu yolla, çevirmen çeviri ediminde hem yazar, hem eser ve hem de 

okura karşı sorumluluğunu taşımış, yazan sıradanlığa düşürmemiş olacaktır. 
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