
"Ha« umil 

lult'Atiıiiii seçkileri... 

Kafka 
"Kayıp" 

".Amerika" 
Franz Kafka, birçok edebiyat otoritesi tara-
fından dünyanın en büyük üç yazarından 
biri olarak kabul edilmektedir (Dier iki 
isim ise James Joyce ve Marcel Proust'tur). 
Kafka'yı bu kadar önemli kılan nedenlerin 
hepsini tek sayfada anlatmak mümkün de-
ildir. Ancak üzerine yüzlerce ara˛tırma ya-
zısı yazılmı˛, eserleri birçok yönetmen tara-
fından sinemaya aktarılmı˛, çe˛itli edebiyat-
çı ve felsefecilerin konu olarak seçip, deer-
lendirdikleri Kafka'yı kısaca tanıtabiliriz 
(Daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler Dirim 
dergisinin 75. yılının 3. sayısında yer alan 
"Kafka ve Yabancıla˛mı˛ ›nsanın Yazgısı" 
ba˛lıklı yazıya ba˛vurabilirler). 
Kafka hemen hemen bütün eserlerinde bi-
reyin sistem kar˛ısında yabancıla˛ıp, deyim 
yerindeyse sistem tarafından ezilip, un ufak 
olmasını anlatır. Bu anlamda Kafka'nın 
eserlerindeki atmosfer karanlık, kapalı ve 
yer yer de boucudur. Buna ramen yaratı-
lan atmosfer insanın belki de farkında bile 
olmadan ya˛adıı trajediyi gözler önüne 
serdiinden, okurları sıkmak bir yana eni-
konu kendine balar. Kafka'nın bir Alman 
yahudisi olması, babasıyla ili˛kilerinin çok 
kötü olması ve uzun yıllar sevmeden yap-
mak zorunda kaldıı sigortacılık meslei 
Kafka'yı gerçek ya˛amda da bir "yabancı" 
konumuna sokmu˛tu. 

Yazarın en önemli eseri "fiato"dur. "Dava" 
adlı eseri de yazarın en etkili ve klasik Kaf-
ka öelerine sıkça rastladıımız bir eseriy-
ken. "Dei˛im" yazarın en çok tanınan ve 
sevilen eseridir. Cregor Samsanın böcee 
dönü˛mesinin öyküsü olan "Dei˛im" hem 
en kısa romanı olduu için. hem de konu-
su insanlara ilginç geldii için daha çok ta-
nınan bir eserdir. Bu roman Kafka'nın ya-
bancıla˛mayı en youn olarak aktardıı 
eseridir. 

Kafka'nın ilk uzun romanı olan "Amerika" 
ise yaptıı bir hata yüzünden evinden kovu-
lup. Amerika'ya doru bir gemiyle yol alan 
Kari Rosmann'ın yolculuunu ve bu yeni 
kıtadaki öyküsünü anlatır. Kafka ile henüz 
tanı˛mamı˛ okurlara yazarı "Amerika" adlı 
romanı ile tanımaya ba˛lamaları tavsiye edi-
lebilir. Çünkü bu roman yazarın dier ro-
manlarına göre daha fazla klasik roman 
özellii ta˛ır. Buna ramen yazarın ileride 
daha açık olarak gözler önüne serecei 
dünyanın birçok ipucu, yani klasik Kafka 
öeleri de bulunmakta bu eserde. 
"Dei˛im" ise okurunu hiç yormayan, bir 
solukta okunabilen etkileyici bir eserdir. 
"Amerika" ve "Dei˛im" ile Kafka'nın dün-
yasına girmi˛ olan okurlar bu dünyadan 
zevk almı˛larsa, yazarın dier romanları ile 
daha keyifli okuma serüvenine giri˛ebilirler. 
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'Ml tür ve Sanat 

edebiyat seçkileri... 

Marcel Proust 
"Kayıp Zamaıuıı 

›zinde" 
Marcel Proust'u edebiyat dünyasının en 
önemli ismi yapan "Kayıp Zamanın ›zinde" 
Roza Hakmen'in mükemmel çevirisiyle dili-
mize kazandırıldı. Dünya edebiyatına büyük 
etkileri olan Proust, bizim yazarlarımızdan 
Ahmet Hamdi Tanpınar. Peyami Safa, Yakup 
Kadri gibi önemli isimleri de etkilemi˛tir. 
1871 yılında Auteuil'de doan Proust, astım 
krizlerinin ilkini 1881 yılında geçirdi. Hasta-
lıı Proust üzerinde etkili olmu˛tur; ileri yıl-
larda yazar "ölüm gerçeiyle yüz yüze gel-
meden önce hayatı yarım ya˛amı˛ olabiliriz" 
diyecektir. 1890'da Hukuk Fakültesine ve 
Siyasal Bilgiler Okulu'na kaydolan Proust. 
1894 yılında ba˛layan Dreyfus olayında ba-
basıyla birlikte Dreyfus yanlıları arasında yer 
aldı. 

Proust'un kendini edebiyata adayabilmesin-
de ekonomik durumunun çok iyi olmasının 
da olumlu etkileri olmu˛tur. Dergimiz okur-
larının meslekta˛ı olan baba Dr. Proust tam 
34 kitap yayınlamı˛ ve kendini halkın salı-
ını iyile˛tirmek için çe˛itli yollar bulmaya 
adamı˛tı. "Avrupa'nın Vebaya Kar˛ı Kendini 
Savunması" adlı eserden tutun. "Batarya Ya-
pımında Çalı˛an ›˛çilerde Görülen Kur˛un 
Zehirlenmesi" adlı kitaba kadar çok çe˛itli 
eserler yazıyordu. Ayrıca bugün benzerlerini 
sık sık gördüümüz resimli egzersiz kitapla-
rını da ilk olarak halka sunan isimlerdendi 
Dr. Proust. Bu çalı˛maları Dr. Proust'a önem-

li bir servet kazandırmı˛ ve olu Marcel Pro-
ust para kaygısı duymadan kendisini sanata 
adayabilmi˛tir. Gerçekten de Proust'un eser-
lerini okuyanlar göreceklerdir ki, yazar he-
men hemen bütün sanatlar hakkında derin 
bir bilgiye sahiptir ve bunları eserlerinde sık 
sık kullanır (Proust eserlerinde resim, mima-
ri, müzik, dier edebiyat eserleri ve ba˛ka sa-
nat dallarına da sürekli göndermeler yapar). 
Edebiyat tarihinde Cervantes'in "Don Ki-
˛ot"u nasıl bir dönüm noktası olarak kabul 
ediliyorsa. Marcel Proust'un "Kayıp Zamanın 
›zinde" adlı eseri de. ikinci bir dönüm nokta-
sı olarak kabul edilebilir. Proust bu dev ya-
pıtında a˛kı. burjuva ve aristokratik ili˛kiler 
yumaının iç yüzlerini uzun ˛iirsel cümleler, 
sıkça kullanılan betimlemeler ve yine sıkça 
ba˛vurduu benzetme sanatıyla i˛leyerek 
açıa vurur. 

Edebiyat tarihinin bizce en görkemli yapıtı 
olan yedi ciltlik bu dev eseri tüm okurlara 
tavsiye ederiz. Ancak romanın ba˛langıçta 
yazılan üç cildine sonradan yapılan ekleme-
ler kimi okuyucuların sıralama hatası yap-
masına neden oluyor. Eseri okumak isteye-
cek olanlar için doru sıralamayı vermekte 
fayda var: "Swann'lann Tarafı". "Çiçek Aç-
mı˛ Genç Kızların Gölgesinde". "Guerman-
tes Tarafı", "Sodom ve Gomorra". "Mah-
pus". "Albertine Kayıp" ve "Yakalanan 
Zaman". 
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