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Sürekli değişen, hiç kalıcı ve samimi olmayan insan ilişkileri…              
Hepsinin canı cehenneme!
 
Dönüşüm, Franz Kafka’nın 1915 yılında yayımlanan, kendi 
ifadesiyle ‘korkunç’ olarak tanımladığı ve dünya literatüründe 
başyapıt olarak yerini alan bir uzun öyküdür.

Kafka, sanayi devrimiyle birlikte, köklü bir değişim yaşayan 
dünyanın toplumsal ve ekonomik yapısının etkisi altında, Prag’da 
doğdu ve yaşadı. Diğer yapıtlarında olduğu gibi, Dönüşüm’de de 
bunun yansımalarını çıplak bir şekilde görürüz.

Dönüşüm, Heinz Politzer ve daha başka pek çok Kafka 
araştırmacısının da vurguladığı gibi; genel kabul olarak, öykünün 
kahramanı Gregor Samsa’nın bir sabah uyandığında bir böceğe 
dönüşmesinin değil, değişen dünyada, en temelde ekonomik 
sebeplerle, yozlaşmaya ve çözülmeye başlayan toplumun 
dönüşümünün çarpıcı bir anlatımıdır. 

Sayısız edebiyat eleştirisi ve makaleye konu olmuş bu eser, 
yozlaşmış aile ilişkileri, dışlanma, bireyin topluma ve kendine 
yabancılaşması gibi günümüzde hâlâ güncelliğini koruyan 
sorunlar ekseninde; sıradışı bir toplum eleştirisi ve analiziyle 
edebiyat dünyasına damgasını vurmuştur.

9 786257 406086
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DÖNÜŞÜM

FRANZ KAFKA



Kafka'nın, Eser Hakkında 
Yayıncısına Yazdığı Mektup

 
Sayın Bayım!
Geçenlerde, mektubunuzda bana Ottomar Starke’nin Dö-

nüşüm için bir kapak resmi hazırlayacağını yazmışsınız. Bunu 
okuyunca küçük de olsa bir korku uyandı içimde ama sanatçı-
yı Napoleon’dan tanıdığım kadarıyla, muhtemelen çok gerek-
siz bir korku bu. Aslında Starke, gerçekte bir kitap resimleyici-
si olduğu için böceğin resmini yapmaya kalkışabilir gibi geldi 
bana. Lütfen böyle bir şey yapmasın, sakın! Niyetim, onun 
yetki alanını sınırlandırmak değil ancak öyküyü doğal olarak 
daha iyi bildiğim için, kendisinden yalnızca bir ricada bulun-
mak istiyorum. Böceğin resmi çizilemez. Dahası, uzaktan bile 
gösterilemez. Eğer böyle bir niyet ortada yoksa ve dolayısıyla 
da isteğim gülünç geliyorsa, bu çok iyi. Ricamı iletir ve isteği-
mi desteklerseniz, size çok müteşekkir kalırım. Resimleme için 
benim önerilerde bulunmama izin verilseydi, o zaman anneyi, 
babayı ve şirket temsilcisini kapalı kapının önünde gösteren 
veya daha da iyisi; anneyi babayı ve kız kardeşi aydınlık odada, 
yandaki karanlık odada açılan kapıyı da açık hâlde gösteren 
sahneleri seçerdim.

Muhtemelen tüm düzeltmeleri ve incelemeleri zaten yap-
mışsınızdır.

Tüm fedakâr emekleriniz için teşekkürler.
Saygılarımla.
Franz Kafka
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Önsöz

Dönüşüm, Franz Kafka’nın, ilk olarak 1915 yılında ya-
yımlanan, farklı bir yazım tarzına sahip yazarın, tek 
solukta okunabilecek en popüler uzun öykülerinden 

biridir.
Öyküde yer alan Gregor Samsa, bir sabah uyandığında 

kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulur. Yazar bu dö-
nüşümün hem Gregor’un hem de etrafındakilerin hayatına 
etkilerini, çok çarpıcı bir şekilde dile getirmiştir. Ailesi, Gre-
gor böceğe dönüştükten sonra onu dışlar ve ona artık omuz-
larında bir yükmüş gibi davranmaya başlar. Eskiden güzel bir 
aile ilişkisine sahip olan Gregor, dönüşümden sonra bu ilişkiyi 
kaybeder. Onu seven kız kardeşi ilk başlarda bakımını üstlenip 
onunla ilgilense de zamanla geçim derdinin vermiş olduğu sı-
kıntılar ve çevresel faktörler, onun da artık Gregor’la yeterince 
ilgilenmemesine ve ona kötü muamele etmesine sebep olur.

Bu dönüşüm aslında soyut, felsefik bir olgu olarak yazar ta-
rafından betimlenmiştir. Yazar, bir nevi bir insanın insanlığını 
yitirip farklı bir canlı türü hâline gelmesini metaforlar aracılı-
ğıyla kurgulamıştır. Bu kurguyla amacı insanların kendinden 
farklı olana karşı nasıl hissettiklerini ve normal olmayana kar-
şı nasıl tavır aldıklarını göstermeye çalışmaktır. Gregor Sam-
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sa toplumun kabul ettiği normlarda hayat yaşamak istemediği 
için toplumdaki yeri bir böcek kadardır.

Küçük çevrelerdeki yozlaşmış ailelerde hâkim olan 'top-
lum ne der' korkusu farklı olanı dışlama bilincini doğurmuş-
tur. Anormal olarak nitelendirilen birey ise bu başkalaşımıyla 
yaşamdan kopuk, yalnız bir hayat yaşamaya ve geleceğe dair 
ümitlerini kaybetmeye mahkûm bırakılmıştır.

Franz Kafka, bu hazin öyküyle aile ve toplum tarafından 
kalıplaşmış olgulara eleştirel bir gözle bakmamız gerektiğini 
vurgulamıştır.

Melinda Andonyan
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Gregor Samsa, bir sabah gördüğü huzursuz düşten 
uyandığında, kendini yatağında kocaman bir böce-
ğe dönüşmüş olarak buldu. Zırh gibi sert olan sırtı-

nın üzerinde yatmaktaydı. Başını biraz yukarıya kaldırdığında, 
yorganın neredeyse üstünden kaymak üzere olduğu kubbe gibi 
yuvarlak, kahverengi ve yay biçiminde görünen, sert çizgilerle 
boğum boğum olmuş karnını fark etti. Gövdesinin diğer kı-
sımlarına kıyasla cılız görünen birçok bacağı vardı ve bu ba-
caklar gözlerinin önünde çaresizce çırpınıyordu.

“Bana ne oldu böyle?” diye geçirdi içinden. Bu gördüğü 
düş değildi. İçinde yalnızca tek bir insanın yaşayabileceği ve 
duvarlarını ezbere bildiği küçük odası hiçbir şey olmamış gibi 
aynı şekilde durmaktaydı. Kumaş örneklerinden oluşan bir 
koleksiyon (Samsa bir pazarlamacıydı) masanın üzerine yayıl-
mış hâlde; kısa bir süre önce bir dergiden kesip, altın yaldızlı 
güzel bir çerçevenin içine koyduğu resim ise duvarda asılı dur-
maktaydı. Resimde kürk şapkalı ve kürk atkılı bir kadın, ka-
lın kürk manşonu içerisinde kaybolan kollarını karşısındakine 
doğru kaldırmış, dimdik oturuyordu.

Ardından Gregor’un bakışları pencereye yöneldi. Dışarıda-
ki kasvetli, can sıkıcı hava onu iyice kederlendirmişti. (Pence-
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renin pervazına vuran yağmur damlalarının sesi duyuluyordu.) 
“Biraz daha uyusam ve bütün bu saçmalıklardan kurtulsam ne 
iyi olur.” diye düşündü. Fakat ne yazık ki bu imkânsızdı çün-
kü sağ tarafına dönüp uyumaya alışıktı, oysa şu anki hâliyle 
sağına dönmesi mümkün değildi. Sağına dönmek için her ne 
kadar çabalasa da her seferinde tekrar sırtının üzerine yuvar-
lanıyordu. Bunu en az yüz kere denedi ve çırpınan bacaklarını 
görmemek için gözlerini kapattı. Sonunda sağ tarafında daha 
önce hiç hissetmediği, hafif ama tuhaf bir ağrı duymaya başla-
yınca denemeyi kesti.

“Ah Tanrım!” diye geçirdi içinden, “Ben kendime ne zor bir 
meslek seçmişim! Neredeyse her gün yollardayım. Bu, büroda-
ki işlerden çok daha yorucuydu. Üstelik bu yetmezmiş gibi bir 
de bu gidip gelme zahmeti, trenler arasındaki aktarmaları ya-
kalama, düzensiz ve kötü beslenme, sürekli değişen, uzun sü-
reli olmayan ve hiç samimi bulmadığım insan ilişkileri... Hep-
sinin canı cehenneme!” 

Karnının üzerinde hafif bir kaşıntı hissetti. Başını daha ra-
hat kaldırabilmek için yavaşça sırtüstü olarak yatağın baş ta-
rafına doğru kaydı. Ne olduklarını anlayamadığı küçük beyaz 
beneklerin olduğu kaşınan bölgeyi gördü. Ayağıyla o bölgeye 
dokunmak istedi fakat hemen geri çekti çünkü dokunduğun-
da tüm vücudunun irkildiğini hissetti.

Sonra tekrar eski hâline geri döndü. “Sabahları şu erken 
kalkma işi yok mu,” diye geçirdi içinden, “Resmen insanı ser-
semleştiriyor. Halbuki insan uykusunu almalı. Elin satıcıları 
haremdeki kadınlar gibi yaşıyor. Mesela ben öğleden önce al-
dığım siparişleri düzenlemek için odaya döndüğümde, o beye-
fendiler kahvaltıya yeni oturmuş oluyorlar. Bunu ben yapsam, 
patronum beni ânında kapının önüne koyardı. Kim bilir belki 
de benim için daha iyi olurdu. Annemle babam için kendimi 
tutmak zorunda olmasam, şimdiye kadar çoktan patronumun 
önüne çıkıp, ona içimden geçenleri söyler ve istifa ederdim. 
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Herhalde kürsüsünden yere kapaklanıverirdi! Kürsüde oturup 
çalışanına tepeden bakmak da ne tuhaf şeydir. Hele bir de pat-
ron ağır işittiği için kürsüye iyice yaklaşmak zorunda kalmak... 
Neyse, umudumu kaybetmiş değilim. Annemle babamın pat-
rona olan borcunu biriktirir biriktirmez -ki bu en fazla beş ya 
da altı yıl sürer- hemen yapacağım bunu. Tam anlamıyla hal-
letmiş olacağım bu meseleyi. Ama şu an yataktan çıkmak zo-
rundayım çünkü trenim saat beşte hareket edecek.”

Dolabın üzerinde duran çalar saate baktı. “Aman Tanrım!” 
dedi. Saat altı buçuk olmuştu ve yelkovan yavaş yavaş ilerle-
meye devam ediyordu hatta buçuğu bile geçmişti; altı kırk beş 
oluyordu. Yoksa saat çalmamış mıydı? Yataktan baktığında 
saatin kesin olarak dörde kurulmuş olduğunu gördü; şüphe-
siz çalmıştı. Tamam da mobilyaları bile titreten saatin sesini 
duymayıp uyuyakalmış olması mümkün müydü? Aslında pek 
de rahat bir uyku çekememişti ama belli ki derin uyumuştu. 
Peki, şimdi ne yapacaktı? Bir sonraki tren saat yedideydi. Ona 
yetişebilmesi için deli gibi acele etmesi gerekiyordu ve kolek-
siyon da hâlâ paketlenmemişti. Bir de kendisini öyle çok zin-
de ve canlı hissetmiyordu. Hem trene yetişse bile, patronunun 
öfkesinden kurtulamayacaktı çünkü onu beş treni için bekle-
yen ofis çalışanı, treni kaçırdığını patrona çoktan bildirmiş ol-
malıydı. O, patronun piyonuydu; kişiliksiz ve akılsız biriydi. 
Peki ya hasta olduğunu söyleseydi? Bu kendisi için son derece 
utanç verici olurdu, aynı zamanda da kuşku uyandırırdı çünkü 
Gregor çalıştığı bu beş yıllık süre boyunca bir kez olsun hasta 
olmamıştı. Böyle bir durumda patronu kesin yanında sigorta 
doktoruyla gelir, oğullarının tembel oluşu nedeniyle anne ve 
babasına sitemlerde bulunur ve aslında tüm insanların sağlık-
lı olduğunu, sadece işten kaytarmak isteyenlerin hastalandığı-
nı savunan doktorun sözlerini tekrarlayarak yapılan tüm iti-
razlara karşı gelirdi. Peki, Gregor’un şu anki hâli göz önünde 
bulundurulduğunda doktor haksız mıydı? Çok uyumaktan 
kaynaklanan uyku sersemliği haricinde, Gregor kendini ol-
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