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AFORİZMALAR





ÖNSÖZ

Aforizmalar’ı, Franz Kafka’nın 1917-1918 tarihleri ara-
sındaki kısa bir soluklanma sürecinde yazarın kaleme 
aldığı can alıcı sözlerden ve yine anlam yüklü metinler-
den oluşan eseridir. 

Verem hastalığına yakalanan yazar bu süreci kız kar-
deşi Ottla’nın yanında Zürau kentinde dinlenerek ge-
çirir. Yazar Zürau’da geçirdiği bu dönemi hayatının en 
huzurlu ayları olarak nitelendirir çünkü o zamana dek 
kendisini bunalıma sürükleyen pek çok deneyim yaşa-
mıştır. Çocukluğundan beri babasının baskısını üzerinde 
hisseden yazar, onun etkisinden bir türlü kurtulamamış, 
onun seçimlerini yaşamak zorunda kalmış ve aynı za-
manda hayatına giren kadınlarla da mutluluğu yakala-
yamamıştır. Mutsuz ve karamsar bir ruh hâline bürünen 
yazarın bu dönemde bu aforizmaları gelişigüzel bir şe-
kilde yazmadığı, göstermiş olduğu özenden ve bir bütün 
oluşturan düşüncelerden anlaşılmaktadır. Yazar, tek tek 
aforizmaları numaralandırmıştır. Bunları insan hayatı-
na, ilişkilere ve iktidara yönelik görüşlerini bir araya ge-
tirdiği yazılar olarak yorumlayabiliriz.

Tamamlayıp yayımlamaya fırsat bulamadan haya-
tı sona erdiği için bu aforizmalar da diğer yarım kalmış 
çalışmalarıyla birlikte taslak olarak bir kenarda kalmıştır. 
Ölümünden sonra yakın arkadaşı Max Brod her ne ka-
dar Franz Kafka ölmeden önce ona bu eserleri yakması-
nı tembihlese de onu dinlememiş, bu çalışmaları bir ara-
ya getirip düzenlemiş ve yayımlamıştır. 

Melinda Andonyan





Günah, Istırap, Umut ve Doğru Yol
Üzerine Düşünceler
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Doğru yol, yükseğe değil de yerin hemen üzeri-
ne gerilmiş gergin bir ip boyunca ilerler.

Üzerinde yürümekten ziyade sanki tökezlemek 
daha olasıdır. 
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Bütün insani hatalar sabırsızlık, bir iş yapılırken 
yönteminden erken vazgeçiş ve görünüşte so-

run olarak azledilen bir sorunu yine görünüşte ele 
almak yüzündendir. 



Kaçıp ona sığınmadığı sürece �nsan hayattan nasıl zevk alab�l�r k�?

Afor�zmalar, 20. yüzyılın en etk�l� yazarlarından Franz Kafka’nın 
düşünces�n� anlamak �ç�n b�r anahtar olan temel felsef� met�nlerd�r.

Kafka, Ağustos 1917’de kend�s�ne tüberküloz teşh�s� konduktan sonra 
�y�leşmek �ç�n kız kardeş�n�n Bohemya’nın Zürau Köyü’ndek� kır ev�ne 
taşındı. Eylül 1917’den N�san 1918’e kadar kaldığı bu evde zamanını 
hem yaşamının sonunu hem de sonsuzluğun olası yansımalarını düşü-
nerek geç�rd�. Burada kaleme aldığı ve yüzden fazla numaralı kağıda 
yazdığı Afor�zmalar, kend� dönem�nde en çok ses get�ren eserler arasın-
dadır.

Yazarın düşünce sürec�ne hem felsef� b�r rehber hem de sam�m� b�r 
pencere olan eser, m�st�k kurgusuyla d�ğer eserler�nden ayrı olarak 
değerlend�r�l�r; Kafka’nın duygu dünyasını anlamak adına benzers�z b�r 
bakış açısı sunar.

Bu eser�yle Kafka, gerçek ve yalan, �y� ve kötü, yabancılaşma ve kurtu-
luş, ölüm ve cennet arasındak� �l�şk� g�b� klas�k felsef� sorular etrafında 
gez�n�r. Bunlar Kafka’nın doğrudan teoloj�k meselelerle �lg�lend�ğ� tek 
met�nlerd�r.


