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 I 

ÖNSÖZ 

 

    Franz Kafka’nın Die Verwandlung ve Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli Adlı 

Yapıtlarında Yabancılaşma ve Yalnızlık adlı çalışmamızın amacı, Türk edebiyatından 

seçtiğimiz Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli adlı romanıyla, Alman edebiyatından 

seçtiğimiz Franz Kafka’nın Die Verwandlung ( Dönüşüm) adlı anlatısını, karşılaştırarak 

incelemek, yabancılaşma ve yalnızlık kavramları bağlamında ele almak, adı geçen 

kavramların nasıl yorumlandığını ve benzer olan ve olmayan özelliklerin neler olduğunu 

tespit etmektir.  

    Bilindiği gibi yüzyılımızın en önemli yazarlarından birisi olan Kafka, yaşadığı 

dönemde çok az okur kitlesine ulaşmış, fakat ölümünün ardından zamanında hiç 

kimsenin tasavvur edemediği bir ün edinmiştir. Geleceği sezen bir yazar olarak Kafka, 

günümüz insanının yaşadığı en büyük sorunların başında gelen yabancılaşma, yalnızlık 

ve iletişimsizlik temalarını incelediğimiz yapıtında fantastik öğelerden de faydalanarak 

ele almıştır.  

    İlk baskısı 1973 yılında gerçekleşen Yusuf Atılgan’ın sıra dışı romanı Anayurt Oteli, 

yazıldığı dönemde toplumsalcı ideolojiye yakıştırılan bir takım kurallar adına yerden 

yere vurulmuş, insan ruhunun ayrıksı yönlerini ve karanlık noktalarını ele alan 

yabancılaşmanın bu kült yapıtı yeterince anlaşılamamıştır. Roman hakkettiği okur 

kitlesine ancak 2000’li yılların başında yeni baskılarının yapılmasıyla ulaşmıştır.        

    Çalışmama bu iki yapıtı seçmemin nedeni, yabancılaşmaya yaklaşım tarzlarındaki 

belirli farklılıklara rağmen aralarında gizli bir simetrinin bulunmasıdır. Hem Kafka hem 

de Atılgan, öykülerini bireyi ve onun yalnızlığını eksen alarak kurmuşlardır.       

    Çalışmalarım sırasında bana yol gösteren ve yardımcı olan tez danışmanım ve hocam   

Doç. Dr. Arif Ünal’a teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

                                                                                                                     

 

                                                                                                                   Van–2006    

                                                                                                            Özgür CANGÜLEÇ 
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1. GİRİŞ 

 

    Gerçek soyadları Kavka olan Kafka ailesinin 1883’de doğan oğulları Franz, 

imzalarının çoğunu Kavka olarak atardı. Kavka, Çekçe’de alakarga cinsinden bir kuşun 

adıdır. Prag'da oldukça çok bulunan ‘kavka’lara bazen kutsal bir simge olarak 

bakılırken kimi zaman da sürüler halinde uçmalarından dolayı felaket habercisi 

olduklarına inanılmıştır.1 Soyadının taşıdığı bu anlam, ölümünden sonra, yaşadığı 

dönemde hiç kimsenin tasavvur edemediği bir üne kavuşacak olan Franz Kafka’nın, 

Brecht’in deyimiyle yapıtlarındaki peygamberce yönün ve geleceği sezen bir sanatçı 

olmasının; yaklaşan şeyi, yaklaşanın gerçekte ne olduğunu görmeden görmüş 

olmasının2 bir ön belirteci gibidir.  

     Kafka’nın yaşamına ait önemli özelliklerden biri, babasıyla arasındaki ilişkidir. 

Franz Kafka, evde ve iş yerinde herkesi ezen otoriter bir baba olan Hermann Kafka’dan 

çocukluğundan beri korkmuştur. Babası ömür boyu canını dişine takıp çalıştığını, neyi 

varsa çocuklarının ama en çok Franz’ın uğruna feda ettiğini, onun da böylelikle beyler 

gibi bir yaşam sürmüş olduğunu, dilediği gibi bir öğrenim yapma konusunda katıksız bir 

özgürlüğü elinde bulundurduğunu, yiyecek içecek sıkıntısı çekmediğini düşünür. Bütün 

bunlara karşılık çocuklarından ona güleryüz göstermelerini, bir duygudaşlık belirtisini 

açığa vurmalarını ister. Oysaki Franz, bunların hiçbirine yanaşmayarak babasından hep 

korkup bir köşeye sinmiş, odasına, kitaplarına, babasının zırzop diye adlandırdığı 

dostlarına ve ‘kaçıkça düşünceler’ine sığınmıştır.3    

    Babası tarafından soğukluk, yabancılık ve nankörlük4 gibi özellikler yakıştırılan 

Kafka, babasıyla arasındaki bu yabancılaşmayı Die Verwandlung’da böceğe dönüşmüş 

gezgin pazarlamacı Gregor Samsa figürüyle kendi alegorik varlık tablosunu çizerek 

işler. Anlatıda Gregor Samsa’nın babasının iflas etmesi ve oğlun onun yerine ailenin 

bakımını üstlenmesi, yaşamı boyunca ailesini işlerini öne sürerek ezmeye çalışan 

Hermann Kafka’ya gönderilmiş bir mesaj ya da Franz Kafka’nın bir fantezisi5  olarak 

                                                
1ZAFER ALTUĞ - 16 Eylül 2002, “Zorbalığın Yarattığı Yazar”  
http://www.hurriyet.com.tr/agora/article.asp?sid=3&aid=129  Erişim: 01.05.2006 
2 http://www.halksahnesi.org/yazilar/brecht_soylesiler_benjamin/brecht_soylesiler_benjamin.htm Erişim: 
01.05.2006 
3 Franz Kafka, Babama Mektup, Çev.K.Şipal, Cem Yayınevi, İst.2002,s.10 
4 a.g.y.s.11 
5 Zafer Altuğ, a.g.y. 
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düşünülebilir. Kafka, bu anlatıyı kendi yaşamındaki kimi gerçeklerle geleceği sezen 

dehasını birleştirerek ortaya koymuştur. 

     1924 yılında ölen Kafka, Prag-Straschnitz’daki Yahudi mezarlığına, yaşamı 

süresince baskısı üzerinden kalkmayan babası da 1931 yılında ölünce, aynı mezara, yani 

Franz Kafka’nın üstüne gömülür.  Baskı mezarda da devam eder! 

    Kafka’nın ölümünden üç yıl önce Manisa’da taşralı bir ailenin oğlu olarak dünyaya 

gelen Yusuf Atılgan, ‘O dağın üstünde bir akkuş olur/ kim çıkacak daşra ol anda ölür’ 

diyen şairi doğrular bir yaşam sürmüştür.  Öğrencilik yıllarında üyesi olduğu sol bir 

dernek yüzünden çok sevdiği öğretmenlik mesleğinden atılmış ve köyde yaşamak 

zorunda kalmıştır. Bu durum onun kendi köyünün bile yabancısı olması sonucunu 

doğurmuştur.6 Küçük bir köyde yaşam ve entelektüel uğraş birleşince Anayurt Oteli gibi 

Türk edebiyatının yapı taşlarından birisi ortaya çıkmıştır. 

    Yazar yalnızlık, yabancılaşma ve iletişimsizlik gibi çağımızın en önemli sorunlarının 

taşrada da yaşanabileceğini farklı bir karakter ve farklı bir roman diliyle anlatmıştır. 

İnsan ruhunun karanlık noktalarına eğilen yazar, az sayıda yapıt vermesine karşın, Türk 

edebiyatının modern öncülerinden birisi olmuştur.   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Enis Batur, “Yusuf Atılgan, Bir Profil Denemesi” Kitap-lık  41, Mayıs-Haziran 2000 (s.80-83) 
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1.1 Amaç 

 

    Franz Kafka’nın Die Verwandlung ve Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli Adlı 

Yapıtlarında Yabancılaşma ve Yalnızlık’ adlı çalışmamızın amacı, Türk 

edebiyatından seçtiğimiz Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli adlı romanıyla, Alman 

edebiyatından seçtiğimiz Franz Kafka’nın Die Verwandlung adlı anlatısını, 

karşılaştırmak, kompozisyon değerlerini belirlemek, yabancılaşma ve yalnızlık 

kavramları bağlamında ele alarak  benzer  ve farklı yönlerini açığa çıkarmaktır.  

     20.  yüzyıl insanının en büyük problemlerinden olan yabancılaşma, yalnızlık ve 

iletişim kopukluğunun Franz Kafka ve Yusuf Atılgan tarafından adı geçen 

yapıtlarda nasıl alımlandığı, nasıl yorumlandığı ve ne şekilde kurgulandığı 

çalışmamızın asıl amacını oluşturmaktadır.  Çalışmamıza adı geçen yapıtları 

seçmemizin nedeni, konu seçimi yapılırken yapılan ön okumalarda bu çok önemli 

iki edebi metinde yabancılaşma ve yalnızlık temalarının ele alınması ve yoğun 

biçimde işlenmesidir. Zaten genel olarak dünya edebiyatında yabancılaşma denince 

akla ilk gelen adlardan birinin Kafka olduğu bir gerçektir. Benzer bir durum Türk 

edebiyatında Yusuf Atılgan için geçerlidir. 
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1.2 Yöntem  

   

     Çalışmamız yedi bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler sırasıyla: 

1.Giriş, 

2. Yabancılaşma ve Yalnızlık, 

3. İncelenen Yapıtların Yazarları, 

4. İncelenen Yapıtlar, 

5. İncelenen Yapıtlarda Yabancılaşma, 

6. İncelenen Yapıtlarda Yalnızlık, 

7. Karşılaştırmalı Değerlendirme ve Sonuç. 

 

olarak sınıflandırılmıştır. 

 

 

      Birinci bölüm çalışmanın genel olarak tanıtıldığı giriş kısmından oluşmaktadır. 

İkinci bölümde ilk olarak yabancılaşma ardından yalnızlık kavramları ayrıntılı 

şekilde ele alınmıştır. Yabancılaşma terim olarak açıklanırken ilk kez kim tarafından 

kullanıldığı, neyi ifade ettiği, sözlük anlamlarının ne olduğu; kavram olarak 

incelenirken Hegel, Feuerbach, Marx, Kierkegaard, Heidegger, Camus ve Sartre gibi 

filozoflarca nasıl açıklandığı; öncülüğünü Durkheim, Weber ve Simmel’in yaptığı 

sosyolojik düşünce geleneğinin ne anlamda yorumlandığı; çağdaş düşünürlerden 

Erich Fromm tarafından nasıl eleştirildiği belirtilmiştir. Edebiyatta Yabancılaşma alt 

başlığıyla da geçmişten bugüne edebiyatta yabancılaşmaya yaklaşım Yıldız 

Ecevit’in penceresinden sunulmuştur.  

 

     Üçüncü bölümde incelenen yapıtların yazarlarının yaşam öykülerine yer 

verilmiştir. İlk olarak Franz Kafka’nın yaşamı aile, eğitim yılları ve iş olarak ele 

alınmış, kısa ömrüne sığdırdığı çağımızın en önemli edebi metinlerinden olan 

yapıtları yazım tarihlerine göre verilmiştir. Ardından Yusuf Atılgan’ın yaşamına ve 

yapıtlarına ilişkin bilgiler sunulmuştur.  
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     Dördüncü bölümde anlatı bütününü belirlemeye yönelik çalışmaya geçilmiştir. 

İlk olarak Die Verwandlung adlı anlatının konusu özetlenmiştir. Ardından aynı 

yapıtın yabancılaşma ve yalnızlıkla ilgili unsurları belirlemeye yönelik çalışma 

yürütülmüştür. Bu bölümde kavram ve nesnelerin mitolojide taşıdıkları anlamlara da 

ayrıntılı şekilde yer verilmiştir. Die Verwandlung’da dönüşüm olgusunun ne anlama 

geldiği, hayvan figürünün neyi anlattığı ve özellikle böcek sembolünün niçin 

seçilmiş olabileceği üzerinde durulmuştur. Öykü kahramanının fiziksel özellikleri 

ele alınmış, ses, görme yetisi ve devinimlerin kişinin yabancılaşmasını simgelediği 

belirtilmiştir. Topografya alt başlığında anlatıda önemli yeri olan topografik imgeler 

çözümlenmiş ve Oda’yla Samsa’nın yalıtılmışlığının, Kapı ile 

sınırlandırılmışlığının, Pencere dekoratif öğesiyle dış dünya’ya sadece bir seyirci 

olduğunun, Kanepe ile Mobilyaların onun insan geçmişini simgelediği tespit 

edilerek çağdaş Kafka yorumcularının görüşleriyle birlikte açıklanmıştır. Nesneler, 

Otorite, Hava, İş ve Zaman alt başlıkları da benzer bir yöntemle gerek mitolojide 

taşıdıkları anlam gerek Kafka yorumcularının görüşleri ışığında incelenmiştir. 

    Nesneler bölümünde incelenen elma motifinin dini bir çağrışım yüklendiği, 

gazete motifiyle babanın en basit eşyaları bile bir silaha çevirebildiği, resimle de 

Samsa’nın yaşamında cinselliğin yerinin ne kadar sınırlı olduğu görülmüştür. 

     Hava bölümünde incelenen sis ve güneş alt başlıklarının sırasıyla olayın 

belirsizliğini ve kurtuluşu simgelediği belirtilmiştir.  

    İş bölümünün yabancılaşmayı anlattığı görülmüştür; bir böceğe dönüşmesine 

rağmen giyinip işe gitmeye çalışan öykü kahramanın durumu yabancılaşmaya örnek 

olarak verilmiştir. 

    Die Verwandlung’la ilgili çalışama tamamlandıktan sonra Anayurt Oteli adlı 

romana geçilmiştir. Roman önce özetlenmiş ardından yabancılaşma ve yalnızlık ile 

ilgili unsurları belirlemeye yönelik çalışma yürütülmüştür. Topografya alt başlığında 

Kasaba (ya da Kent), Otel, İçkili Aşevi, Horozcular Kahvesi, Sinema, Sokaklar gibi 

romandaki mekânların kompozisyon değerleri ve neyi simgeledikleri belirlenmiştir. 

Yazarın romana mekân olarak küçük bir kasabayı ve konaktan dönme bir oteli 

seçmesinin nedeninin yabancılaşmanın evrensel bir olgu olduğunu ve her yerde 

yaşanabileceğini anlatmak olduğu belirlenmiştir.  
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    Kişiler kısmında sırasıyla Zebercet, Ortalıkçı Kadın, Gecikmeli Ankara Treniyle 

Gelen Kadın, Emekli Subay Olduğunu Söyleyen Adam tanıtılmış, kişisel 

özelliklerine ve dış görünüşlerine yer verilmiş ve yüklendikleri simgesel anlamlar 

açıklanmıştır. Zebercet’in şizoid kişilikli biri olmasının, onun yalnızlığıyla 

birleşmesi sonucu iletişim kopukluğuna dönüştüğü, toplum baskısı sonucu 

yabancılaşmanın gerçekleştiği görüşmüştür. Kafkaesk bir yapısı olan romanda 

nesneler, otel tabelası, iki havlu ve bıyık olarak çözümlenmiştir. Romanda bir nevi 

laytmotif olan cinsellik ve ölüm temalarına ayrıntılı yer verilmiş; ölüm teması 

Cinayet ve İntihar alt başlıklarıyla incelemiştir. Romanda ayrıntılı olarak yer 

verilmesine rağmen belirlenmesi okura bırakıldığından gizli bir simetri barındıran 

zaman öğesi çözümlenmiş, yirmi iki günlük bir süreyi kapsadığı ve 20 Ekim 1963 

tarihinde başlayarak 10 Kasım 1963’de bittiği tarafımızdan saptanmıştır. 

 

      Beşinci bölümde her iki yapıtta da tespit ettiğimiz yabancılaşma olgusuna genel 

olarak bakıldıktan sonra altı alt başlık altında incelenmiştir. Bu başlıklar sırasıyla:  

 

1- Topluma Yabancılaşma, 

2- Kendine Yabancılaşma, 

3- Aileye Yabancılaşma, 

4- Cinsel Yönden Yabancılaşma, 

5- Ekonomik Yönden Yabancılaşma, 

6- Yaşama Yabancılaşma.   

    

  olarak ele alınmıştır. 

      

     Altıncı bölümde yalnızlık temasına nasıl yaklaşıldığı belirlenmiştir. Samsa’nın 

yalnızlığının nedeninin ekonomik ve somut nedenler olduğu belirlenmiştir. Zebercet’in 

yalnızlığının nedeni ise sonuç olarak ekonomik ve somut nedenlerle birlikte marazi bir 

kişiliğe sahip olmasıdır, denebilir.  Die Verwandlung’da yalnızlık işi ve ailesi arasında 

sıkışık bir yaşamı olan Gregor Samsa’nın durumunun dönüşümün ardından boyut 

değiştirdiği ve böcek bedeniyle oda arasında sıkışmaya evirildiği vurgulanmıştır. 

Anayurt Oteli’nde ise Zebercet’in dış görünüşü ve yaptığı iş nedeniyle benzer bir 
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sıkışmışlığı yaşadığı görülmüştür. 

    Yedinci ve son bölümde ise incelen yapıtlar karşılaştırılmıştır. Benzer Özellikler alt 

başlığıyla her iki anlatıda ki benzer temalar ve yabancılaşmaya yaklaşım belirlemiştir. 

Ardından her iki yapıttaki benzer olmayan özellikler tespit edilerek temel farkın 

yabancılaşmaya felsefi yaklaşım olduğu anlaşılmıştır. Kafka’da yabancılaşma, somut ve 

ekonomik koşulların belirlediğini bir durumken, Atılgan’da psikolojik bir kavram 

olarak ele alınmıştır.   
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2. YABANCILAŞMA VE YALNIZLIK 

 

2.1. Yabancılaşma 

 

2.1.1 Terim Olarak Yabancılaşma 

 

    Terim olarak yabancılaşma, ilk kez 18. yüzyıl Alman filozofu Hegel tarafından 

Platinus’u tartışırken Entäusserung ve Entfremdung olarak kullanılmıştır7; bazı felsefe 

sözlüklerinde  Veräusserung olarak geçer.8 

    İngilizce ve Fransızca’da ‘‘Alienation’’ olarak kullanılan terimin kökeni Grekçe 

alloioiosis ve bundan türetilen Latince alienatio’dur. Sözlük anlamı “esrime, kendinden 

geçme, benliğin ‘dış’ına çıkma’’ olarak kaynaklarda yer alır.9 

     Peki, bu kavramın sosyoloji ve felsefedeki anlamları nelerdir? Ahmet Cevizci 

Felsefe Sözlüğü’nde10 kavramı: 

 

“…1-Özgün anlamı içinde, bir şeyi ya da kimseyi başka bir şeyden ya da kimseden 

uzaklaştıran, başka bir şeye ya da kimseye yabancı hale getiren eylem ya da gelişme, 

2-Psikiyatride, normalden sapma  durumu, 

3- Çağdaş psikoloji ya da sosyolojide, kişinin kendisine, içinde yaşadığı topluma, 

doğaya ve başka insanlara karşı duyduğu yabancılık hissi, 

                                                
7 Temel Demirer-Sibel Özbudun, Yabancılaşma. Öteki Yayınları, Ankara 1998, s 11. Günümüzde (Almanca) sosyoloji, felsefe, 

pisikoloji ve edebiyatta Entfremdung olarak kullanılan yabancılaşmanın sözlük anlamlamları : 

Entäusserung: Vazgeçme, başkasına devretme, elden çıkarma;  

Entfremdung: Yabancılaşma, soğukluk;  

Veräusserung:Mülkü veya hakkı başkasına devretme; temlik olarak  belirtilir. Almanca-Türkçe Sözlük, Prof. Yaşar 

Önen-Cemal Ziya Şenbey,Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1993 
 
8  Ahmet Cevizci, Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul 2000,s.994 

 
9 Temel Demirer-Sibel Özbudun, a.g.y, s.10 
10  Ahmet Cevizci, a.g.y,  s.994 
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4- Felsefede, şeylerin, nesnelerin bilinç için yabancı, uzak ve ilgisiz görünmesi, daha 

önceden ilgi duyulan şeylere, dostluk ilişkisi içinde bulunulan insanlara karşı kayıtsız 

kalma, ilgi duymama, hatta bıkkınlık ya da tiksinti hissetme, 

5- Benin kendi özünden uzaklaşmasıyla, kendisine ve eylemlerine nesnel bir biçimde, 

sanki bir ustanın elinden çıkmış bir nesneye bakarcasına yaklaşımıyla belirlenen bilinç 

hali. Kişinin kendi benliğiyle ya da zihin halleriyle, kendisi arasına  duygusal bakımdan 

mesafe bırakması durumu, kişinin gerçek beniyle olan içsel temasını yitirdiğini 

anlamasının sonucu olan kendisinden kopması hali…” olarak açıklar. 

    

 Gordon Marshall’ın Sosyoloji Sözlüğü’nde ise: 

 

“….en genel çerçevesiyle bireylerin birbirlerinden ya da belirli bir ortam ya da süreçten 

uzaklaşmalarını anlatır...” kısa ve öz bir biçimde tanımlanır.11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Gordon Marschall, Sosyoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları,  Ankara 1999,1. Baskı, s.798 
 



 10 

2.1.2 Kavram Olarak Yabancılaşma 

 

     Kavram olarak kökeni Eski Ahit12 ve hatta öncesinde Homeros’un İlyada’sına13 

uzanan “yabancılaşma”, literatürde ilk olarak Platinus’un yazılarında dikkat 

çekmektedir. Bu kavramı ilk kullananlar arasında J.J.Rousseau’da vardır.14 

Yabancılaşma farklı filozoflarca birbirinden ayrı çerçevelerde tanımlanmaktadır. Esas 

itibariyle bu kavramı ilk kullananlar 18. yüzyıl Alman filozoflarıdır. Yukarıda da 

belirtildiği gibi Hegel, Platinus’u tartışırken Entäusserung ve Entfremdung kavramlarını 

geliştirir.15 Hegel’e göre,  insanın gelişim sürecinin merkezi olan ve kendi dışında bir 

dünya yaratan sonra da bu dünyanın kendi ürünü olduğunu anlayan ruhun yavaş yavaş 

dünyanın kendi dışında olmadığını kavramasıdır; yabancılaşmanın da bu kavrayışın 

eksikliğinin sonucu olduğunu yazar.16 Hegel’in etkisinde kalan Ludwig Feuerbach 

yabancılaşmanın dinsel cephesiyle ilgilenmiştir;  Hıristiyanlığın Özü adlı kitabında 

dinin özellikle Hıristiyanlığın nesnel özünün insanın özünden yani duygudan başka bir 

şey olmadığını iler sürer.17 Yabancılaşmanın, İnsanın “Tanrı” olarak kurmaca bir öz 

imal etmesi olduğunu belirtir.18 

    Marx, Hegel’in yaklaşımını tersine çevirerek konuya bakmıştır; maddeci bir gözlükle 

her şeyin insan emeğinin bir ürünü olduğunu ileri sürmüştür.19 1845–1847 yıllarında 

Marx bu terimi ontolojik bir kavramdan sosyolojik bir kavram haline getirmiştir. Marx 

insanın yabancılaşmasını ‘çağdaş toplumun iş sürecine verdiği biçimde’ bulmaktadır. İş 

bölümü ve bunun sonuçlandığı insan kişiliğinin parçalara bölünmesi, temelini 

teknolojik şartlarda bulmaktadır. Toplumun düzeni ne olursa olsun bu teknolojik şartlar 

varlığını sürdürecektir.20 Marx’a göre insan bir iş ve eylem varlığı oluşturduğundan, 

kişinin etkinliği, ürünü ile belirlenmektedir. Özel mülkiyete dayalı bir rejimde ise insan 

                                                
12 Ömer Say,  1960-80 Arası Türk Hikayeciliğinde Yabancılaşma Kavramı .  Yayınlanmamış Yüksek Lisans  Tezi, Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi ,Sosyal Bilimler .Enstitüsü Van 1995 ,s. 4 
13 Temel Demirer-Sibel Özbudun, a.g.y, s. 9 
14 Sulhi Dönmezer,  Sosyoloji,  Beta Yay. İstanbul, 1990, s.202 
15 Temel Demirer-Sibel Özbudun, a.g.y,s.11 
16 Türker Alkan, D. Ergil,  Siyaset Psikolojisi, Siyasal Toplumsallaşma ve Yabancılaşma, Turhan Kitabevi, Ankara, 1980, s. 190 

17 Turker Alkan, D. Ergil, a.g.y.,s.191 
 

18 Temel Demirer-Sibel Özbudun, a.g.y,s.16 
 

19 Türker Alkan, D. Ergil, a.g.y,s.192-193 

20 Sulhi Dönmezer, a.g.y., s.202  
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özü, kendisine ters düşmektedir. Zira insan emeğinden oluşan sermaye insana yabancı 

ve düşman olmaktadır. İnsan kendi özüne dönünce yabancılaşmadan kurtulur. Kapitalist 

üretim biçimi böylece insanları yabancılaştırmaktadır ve hızlanan yabancılaşma bu 

sistemin sonu olacaktır.  

    Yabancılaşmaya Marksist bakış geleneğinin dışında temsilciliğini Durkheim, Weber 

ve Simmel’in yaptığı sosyolojik düşünce geleneğinin de çok etkili olduğunu biliyoruz. 

Bu geleneğe göre, modern insan, şimdiye kadar hiç olmadığı ölçüde yalıtılmış, 

kendisine ve toplumuna yabancılaşmış durumdadır. 

     Eski geleneksel değerlerle bağlarını koparan modern insan, yeni rasyonel ve 

bürokratik düzende, hiçbir şeye güvenmez, her şey karşısında inançsız olmuştur. 

Örneğin Weber’e göre, toplumsal düzendeki rasyonalizasyon ve formalizasyon eğilimi 

karşısında, kişisel ilişkiler azalırken, kişisel olmayan bürokrasinin gücü ve önemi 

artar.21
 

    Varoluşçu gelenek, yabancılaşmayı, bir insanın başka insanlara olduğu kadar 

kendisine, kendi benine aykırı düşmesi diye tanımlayıp, bireyin gerçek beninden, 

özünden, daha derindeki kişiden ayrı düşmesinin ise, onun başkalarının isteklerine göre 

eylemesi, rahatını bozmamak istemesi,  toplumsal kurumların baskısından 

kurtulamaması,  sorumluluktan kaçması, dışarıdan yönlendirilmesi şeklinde tezahür 

ettiğini söyler. Kierkegaard, Heidegger, Camus ve Sartre gibi düşünürlerin yer aldığı bu 

gelenek içinde, nesnel bilgi karşısında öznel hakikatin önemini vurgulayan Kierkegaard, 

yabancılaşmanın temel probleminin, anlamsızlık ve umutsuzluğun hüküm sürdüğü bir 

dünyada, insanın kendi benine anlam yükleyebilmesi, kendi özüne ilişkin olarak uygun 

bir kavrayışa ulaşabilmesi problemi olduğunu; yabancılaşmayı aşmanın da ancak 

inancın sıçrayışıyla, Tanrı’ya yönelmeyle mümkün olabileceğini belirtir.22  

    Ateist varoluşçu düşünürler Sartre ile Camus ise yabancılaşmanın anlam ve amaçtan 

yoksun bir dünyada doğal bir durum; varoluş saçmalığının doğal sonucu olduğuna 

inanırlar. Yabancılaşmayı aşmanın, yaşamın anlamsızlığını içtenlikle kabul edip, kişinin 

etkin ve özgür seçimlerle kendini yeniden yaratmasıyla mümkün olacağını savunurlar.23 

 

                                                
21 Ahmet Cevizci, a.g.y, s.995 

22 Ahmet Cevizci, a.g.y,s,995 

23 Ahmet Cevizci, a.g.y,s.995-996 
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     Yabancılaşma kavramının çağdaş yorumlarına gelirsek; Erich Fromm eleştirilerini 

modern sanayileşmiş topluma yöneltmektedir. Fromm yabancılaşmadan kastın, kişinin 

kendini yabancı olarak duyumsadığı deneyim tarzı olduğunu savunmaktadır ve şunları 

eklemektedir: 

 

     “… (Kişi) kendisine yabancılaşmıştır, kendini dünyanın, kendi edimlerinin yaratıcısı 

olarak görmemektedir- tersine edimleri onun efendisi haline dönüşmüştür; onlara boyun 

eğer, hatta tapınır. Yabancılaşmış kişi kendisiyle ya da ötekilerle temas halinde değildir 

(…) kendisiyle ve dünyayla üretken bir ilişki kuramaz…”  Fromm bu durumun din, 

lider kültü ve tüketim toplumlarında ortaya çıktığını ve her üç durumda da temel 

gereksinimlerin24 yerine yapay gereksinimlerin ikame edildiğini söyler.25    

       Yabancılaşma bireyin toplumun değerlerine, çevresine karşı ilgisinin yok olması, 

dünyaya karşı içine dönük bir tutum elde etmesi anlamına gelir. Yabancılaşma kavramı 

güçsüzlük, iktidarsızlık, kuralsızlık ve sosyal yönden tecrit olunmayı da kapsar.  

Sosyoloji yönünden yabancılaşma, kişinin mensubu bulunduğu gruba karşı olmasıdır. 

Yabancılaşma sürecindeki kişi büyük gruba karşı olan husumeti nedeni ile mensubu 

bulunduğu küçük grup ile tam bir bütünleşme içine girmektedir. Uyuşturucu madde 

kullanan gençlik grupları, hippiler, tüm düzene yabancılaşmış tedhişçi grupların 

durumunda olan budur. 

     Yabancılaşan kişide içe geçirilmiş bağlayıcı normlar mevcut bulunmamasından 

başka o kendisini güçsüz ve içinde gene kendisine ait bir yer bulunmayan haksız bir 

sosyal sistemin mağduru olarak da görmektedir. Böylece yabancılaşma kişinin tam 

olarak duygusal yönden toplumdan kopması sonucunu doğurmaktadır.26       

     Yabancılaşmaya bir diğer önemli yaklaşım ise şöyledir: Bilimsel gelişmeler sonunda 

gittikçe küçülen, yalnızlaşan, gördüğüne, bildiğine inanamaz olan, çatışmalar içinde 

yuvarlanan insan bunalıma sürüklenmiştir. Bilim insanın öz tanımını sağlayan 

                                                

24 Fromm insanın temel gereksinimlerinin biyolojik değil insanın doğayla uyum halinde yaşayan hayvanlar 

dünyasından ayrıldıkça ve bilgisi arttıkça yoğunlaşan güvensizlik duygusuyla bağıntılı, yani insanın evrim sürecinde 

ortaya çıkan gereksinimlerinden söz eder. Bunlar 1.Başkalarıyla toplumsal ilişki içinde olmak; 2.Yaratıcı 

olmak;3.Sabit köklere sahip olmak;4.kimlik gereksinimi;5.Kendini zihinsel anlamda yönlendirebilmek, olarak 

sıralanmaktadır. Temel Demirer-Sibel Özbudun a.g.y, s.32 

25 Temel Demirer-Sibel Özbudun a.g.y, s.33 

26 Sulhi Dönmezer, a.g.y., s.202 
 



 13 

efsanelerin, astronomik, biyolojik, fiziksel, toplumsal bireysel temellerini birer birer 

yıkmıştır. Ama karşılığında bütünlüğü olan saygın bir yer edinebileceği bir dünya 

sunamamıştır. İnsan sadece tabiat karşısında değil, toplum ve siyasal düzen karşısında 

da ufalıp, önemsizleşmiş, yalnızlaşmıştır. Bürokrasi, teknokrasi, yasal düzenlemeler 

ekonominin kişi üstü işleyişi, bireyi günlük yaşamında tam bir güçsüzlük ve 

yabancılaşma duygusu içine itmiştir.27 Bir başka ifadeyle birincil gurupların egemen 

olduğu, kişinin birey olarak değil, grubun bir üyesi olarak tanımlandığı toplumlardan, 

büyük ve kişilik dışı (impersonal) bürokratik örgütlerin egemen olduğu topluma geçiş, 

kişiyi yabancılaştırıp önemsizleştirmektedir.28 

     İnsan ve her toplum kendini dünyanın merkezi ve dünyayı evrenin merkezi olarak 

görmekte idi. Ancak evrenin boyutları ve diğer toplumlar algılandıkça bu merkezilik 

sona ermeye başladı. İnsanın merkeziliği tanrı merkezli açıklamalarla desteklenirken, 

Darwin ve diğerleriyle insanın evrendeki hayvanlardan biri olduğu tezi bu merkeziliği 

iyice sarstı.29  Merkezilik yitirilmişti ama ahlak, gelenek, yasa, değer yargıları, kurum 

ve kültürleriyle insanın merkeziliği yeniden tesis edilmeye çalışıldı. Bu aşamada Marx 

tüm bunların altyapı ve sınıflar arası mücadele ile ilgili olduğunu ileri sürünce, bunlar 

özsel değerlerini yeniden yitirip toplum makinesinin çalışmasında kullanılan birer araç 

gibi görülmeye başlanmışlardır.30 Bu görüşe göre ortaya Marx’ın yaklaşımıyla yeni bir 

çözümsüzlük biçimi çıkıyordu. 

    Tüm bu görüşler ile birlikte tartışmalar genellendiğinde yabancılaşmanın iki temel 

boyutu ileri sürülebilmektedir: Bunlardan ilki artan bireyciliktir; artan bireycilik kişinin 

öz ve gizil gücünü geliştirmesi olarak değil, yakın çevresinden bağlarını koparmış bir 

kişinin yalnızlık ve yabancılık içinde bunalıma düşmesi olarak gelişmiştir.31 İkincisi ise 

artan kitleselleşmedir. Ancak bu kişi ile toplum arasında doyurucu bağların kurulması, 

kişinin toplumsal kültürle kendi değerleri arasında üretken bir etkileşim sağlayabilmesi 

olarak değil, bireyin kişiliğindeki kendine özgü yanların, çoğunluğun baskısı altında 

törpülenip yok edilmesi olarak gerçekleşmiştir.32 

                                                
27 Türker Alkan,  Saldırganlık, Önyargı ve Yabancı Düşmanlığı, Hil yay. İstanbul, 1983, s.187 
 

28 Türker Alkan,  a.g.y, s.184 

29 Türker Alkan, a.g.y.,s.185 

30 Türker Alkan, a.g.y.,s.185-186 

31 Türker Alkan, a.g.y.,s.189 
32 Türker Alkan, a.g.y.,s.189 
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2.1.3 Edebiyatta Yabancılaşma 

 

    Yıldız Ecevit 1998 yılında Virgül dergisinde yayınlanan Edebiyatta Yabancılaşma ve 

Yabancılaştırma  adlı makalesinde, insan yalnızlığı'nın, onun kendisine ve çevresine 

'yabancılaşması'nın 20. yüzyılın ana gerçeklerinden ve çağ edebiyatının da başat 

motiflerinden biri olduğunu belirtir. 33 Ecevit’e göre ruh ve madde bireşimi bir yapıya 

sahip olan insan, yapısını oluşturan bu iki ana özelliğin uçlarında dolaşarak yaşamda 

deneyim kazanır, ruhla madde arasındaki gel-git'le biçimlenir. Kimi kez maddeyi 

dorukta deneyimler, kimi kez ise iç dünyanın dipsizliğinde, kendini, dünyayı, evreni, 

insanı ve onun bu dünyadaki yaşam amacını sorgular. O dipsiz derinlikte uzun süre 

kalmayı başarabilen insan ise, -moda deyişle- 'yükselen değerler'le biçimlenmiş bu 

dünyayı artarak 'yabancılaşan' bakışlarla izler.  

    Kökeninin Homeros’a kadar uzadığını bildiğimiz yabancılaşma kavramının 

başlangıçtan bu yana edebiyatta da var olduğunu söyleyebiliriz. Edebiyatta 

yabancılaşma, toplumdaki geçerli yaşam biçimini 'yabancı' bir bakışla izleyen, ona 

'yabancılaşmış' insanların öykülerinin anlatılmasıdır. Marx’ın büyük Floransalı34 diye 

tanımladığı Dante, Cehennem (Inferno), Araf (Purgatorio) ve Cennet (Paradiso) 

bölümlerinden oluşan İlahi Komedya (Divina Comedia) adlı yapıtında ‘cehennemin 

katmanları arasında dolaşan yoz bir toplumun insanlarının karanlık eylemleri’35yle 

yabancılaşma kavramını ele alır.  Dante, 14. yüzyıl İtalya’sının aydın yabancılaşmasına 

örnek olarak verilebilir.   

 

    “…18. yüzyılda Goethe'nin Genç Werther'i, kalıplaşmış değer ölçütleriyle 

biçimlenmiş burjuva toplumunda, üstü küllenmeye başlayan bir insan özelliğini, 

'duygu'yu dorukta yaşayabildiği için bir 'yabancı' madde gibi algılanır çevresi 

tarafından. Toplumdaki gidişe yabancılaşan, ona ayak uyduramayan ve 'özü'nü yaşamak 

isteyen insanın çığlıklarıyla doludur Goethe'nin Werther romanı.  

    İnsanın uygarlaşmasının tarihi, bir bağlamda da onun kendisine ve 'öz'ünde 

barındırdığı değerlere yabancılaşmasının tarihidir. İnsan bilimde ilerleyip kendi yararı 

doğrultusunda doğayı değiştirmeye başladığından bu yana, kendi öz-doğasından da 

                                                
33

   Yıldız Ecevit, “Edebiyatta Yabancılaşma ve Yabancılaştırma” VİRGÜL 14, Aralık 1998, s. 45–47 
34 Karl Marx, Das Kapital, 1. Cilt, s.19 
35 Yıldız Ecevit, a.g.y. s.45-47 
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adım adım uzaklaşmayı, ona 'yabancılaşmayı' sürdürmüştür. Teknolojik uygarlaşmanın 

doruğu olan 20. yüzyılın insanı, hem betonlaşmış yapay bir dünyada gerçek yerküre 

doğasına hem de maddesel değer ölçütlerinin sarmalında gerçek insan doğasına 

yabancılaşmıştır. O artık ruh ve madde bütünlüğü içinde yaşayan 'gerçek insan' değildir. 

Çağımız edebiyatı bir süredir onu bir insan karikatürü olarak yansıtmaktadır 

metinlerinde; edebiyat bilimi terimiyle o bir 'anti-kahraman'dır artık.  

    Kafka'nın ve Beckett'in insanları 'grotesk' özelliklerle dolaşırlar metnin içinde. 

'Korku', 'yalnızlık' ve 'umarsızlık' yeni edebiyatın insanını biçimlendiren ana öğelerdir. 

Kendisine de, çevresine de yabancılaşmış bu insanı, dış görünüşünde de yabancılaştırır 

Kafka: Modernizmin bu büyük ustası onu bir böceğe çevirir Değişim adlı anlatısında. 

20. yüzyıl insanının geçirdiği tinsel mutasyon, edebiyat düzleminde insanın böceğe 

dönüşmesiyle somutluk kazanır. Beckett ise tinsel düzlemde yaşanan bu geri gidişi; 

sakat, felçli, grotesk görünümlü insanlarıyla edebiyat düzlemine taşır. İndirgenmiş 

insanı anlatır Beckett; boyutlarından birini, tinsel olanı yitirmiş insandır bu; Marcuse'nin 

"tek boyutlu insan" diye nitelendirdiği canlıdır... Bu insan, maddeler evreninde 

çırılçıplak kalmıştır, yalnızdır, kendisine de çevresine de yabancıdır.  

    İsviçreli yazar Max Frisch'in dilimize Çarpık Sevda adıyla çevrilen Homo Faber 

başlıklı romanının ana kişisi teknik adam Walter Faber duygularını yaşayamaz, onlara 

yabancılaşmıştır; bir teknolojik aygıt gibidir; bir tür yarı robot... Ölümcül bir hastalığa 

yakalandığında mistik duygulara kapılmaz, istatistiksel düzlemde kurtulma olasılığını 

saptamaya çalışır. Doğa onu ürkütür; yaşam teknoloji demektir onun için. Bir gemi 

gezisinde inanılmaz güzellikteki günbatımını, o an doğrudan doğruya yaşamak yerine, 

çağımızın çoğu insanı gibi kamerayla filme alır Faber; daha sonra açıp izlemek için 

'konserve' eder doğayı. Yaşamı TV/medya aracılığıyla ikinci elden yaşayan yüzyıl sonu 

insanının öncülerindendir Walter Faber.  

    Türk edebiyatında ise Oğuz Atay, dış dünyada 'tutunamamak'la özdeşleştirir 

'yabancılaşmayı'. Modern romanın ülkemizdeki öncüsü Tutunamayanlar'da, roman 

kişisi Selim, ‘küçük ihtiras oyunlarına, açgözlülüklere, rekabetlere, dedikodulara, 

birbirine çelme atmalara’  ‘yabancı’dır, böyle bir dünyada soluk almayı bilmez o; ‘bana 

yaşamasını öğretmediler’ der. Tutunamayanlar tümüyle bir yabancılaşmanın romanıdır, 

erdemli tinselliğin, yozlaşmış maddeselliğe yabancılaşmasının öyküsünü içerir. Türk 

edebiyatında Yusuf Atılgan, Ferit Edgü, Bilge Karasu, [Adalet Ağaoğlu] ve Orhan 
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Pamuk'un ürünleri bu tür bir yabancılaşmanın farklı örneklerini motif düzlemine 

taşırlar.  

    İnsana yabancı bir dış dünyanın belki de çağ edebiyatındaki en çarpıcı yansımaları, 

Elias Canetti'nin Körleşme [Die Blendung] romanında görülür. Tümüyle maddeye 

bağımlı bu çarpık ilişkiler dünyasında 'insan' artık bireyselliğini yitirir, tek bir 

organizmaymış gibi devinen 'kitle canavarı'nın bir hücresini oluşturur yalnızca. Fransız 

‘nouveau’ romancıları ve onların özelliklerini uca taşıyan postmodernistler duygudan 

yalıtılmış bu nesneler dünyasını tüm yabancılığıyla edebiyat düzlemine taşırlar. Büyüteç 

işlevi gören kimi edebiyat tekniklerinin yardımıyla iyice belirginleşen bu içi boş dünya, 

çoğu kez okurun tepkisini çeker: "Bu kadar da değildir artık! İnsanın erdemlerini ve 

yaşamın anlamını böylesine yitirmiş olması olası mıdır?"  

     İnsanın yabancılaşması çağcıl edebiyatın ana sorunsalıdır. 20. yüzyıl edebiyatı, çok 

katmanlı bir yabancılaşmalar evrenini resimler bize; insan-toplum, insan-doğa, insan-

tinsellik arasında yaşanan bu kopuşu ya da ruh-madde, akıl-duygu boyutları arasında 

oluşan aşılmaz 'yabancılaşma' uçurumunu metnin ana izleği yapar. Bu izleğin 

'biçimlendirilmesi' aşamasında ise, yine aynı kökenli bir başka sözcük bu kez 

'yapı/kurgu/dil' düzleminde bir üst kavram olarak yer alır: ‘Yabancılaştırma’. İçerikte 

‘yabancılaşan’ insanı odak alan bu edebiyatın, biçimdeki ana sorunsalı ise 

‘yabancılaştırma’dır.  

    20. yüzyıl edebiyatı, gerçeği doğrudan yansıtmaz; onu farklı bir mercekten geçirerek 

kırar, ölçütlerini değiştirir, büker, çarpıtır. Kimi kez Batılının içinde yaşadığı sistemi 

Çin'e taşır, ona gerçeğini 'yabancı' bir ülkenin koşullarında, Shen Te'nin dünyasında 

yaşatır, Brecht gibi; kimi kez bireyin sisteme yabancılaşmasını, Dava'nın labirenti 

andıran koridorlarının metaforik yapısında ya da Şato'nun sonu olmayan imgesel 

yollarında biçim düzlemine taşır, Kafka gibi; kimi kez yontucu Giacometti'nin 

ayrıntıdan bütünüyle arındırılmış 'çöp adam'ları gibi verir gerçeği, minimal sanatın 

uçlarında dolaşarak yalnızca biçimin büyüsüne kapılır, yazıyı imlere dönüştürmeyi 

dener, Ferit Edgü gibi...  

    Çağcıl edebiyatın biçim anlayışının odağında yer alır 'yabancılaştırma' öğesi: Brecht 

tiyatrosunun bu ana terimi, çağdaş anlatı edebiyatının da ana biçim öğesidir. Gerçeği 

teke tek yansıtmak yerine onu farklı biçim kılıfları aracılığıyla, okura 'yabancı' 

boyutlara taşır çağ yazarı; onu 'yabancılaştırır'. Yüzyılın ilk yarısında bu teknikle 
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amaçlanan, içinde yaşadığımız dünyanın/sistemin/gerçeğin üstüne serilmiş alışkanlık 

perdesini kaldırmak; insanın, içinde yaşadığı gerçeğin 'öz'ünü farklı bir açıdan tüm 

çıplaklığıyla görmesini sağlamaktı. Bir anlam arayışıyla ve -her şeye karşın- eğitsel bir 

amaçla iç içeydi ilk onyılların ‘yabancılaştırma etmeni’.  

    Okurun alışkın olduğu için 'göremediği' gerçekleri yabancılaştırmak amacıyla her 

türlü biçimsel aracı dener modernist yazar. Kimi yerde ise yazarın amacı, kendisinin de 

anlamakta zorlandığı bu 'yabancı' gerçeğin konturlarını biçim aracılığıyla 

belirsizleştirmek, onu satır arasına itmek, yoruma açık kılmaktır. İçinde yaşadığımız 

yüzyılın sonlarına doğru ise ‘postmodern’ sanatçı, artık kendisine tümüyle yabancılaşan 

gerçekle uğraşmak yerine, daha fazla 'biçim'le haşır neşir olacak, 'yabancılaştırma 

etmeni'ni o uçup gitmekte olan anlamı yakalamak ya da anlamsızlığı yansıtmak için 

kullanmayacaktır. Yüzyıl sonu yazarlarında metnin yabancılaştırılması, çoğunlukla 

biçim arayışının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkar.  

    Dış gerçekle örtüşmeyen, somut yaşamı yansıtmayan yeni bir 'gerçekçilik' anlayışının 

biçim tekniğidir yabancılaştırma. Çağcıl edebiyatın estetik amacı, dış gerçeği 'birebir' 

kopya etmek değil, onu yeniden kurmaktır, çünkü gerçeği birebir kopyalamak için, her 

şeyden önce birebir algılanabilecek bir gerçeğin bulunması gerekir. Hâlâ böyle bir 

gerçeği algılıyormuşçasına dünyayı teke tek yansıtmaya çalışan ve onu bir önceki 

yüzyılın estetik ölçütleriyle 'öykülemeyi' sürdüren yazar ise yalnızca bir 'ardıl'dır; 

sanatın özünde yatan estetik gerçeği kavrayamamıştır: Sanat sürekli bir yenilenmeler 

zinciridir, her halkası bir diğerini yadsıyan ama yine de bir öncekinin içinden geçen. 

Fransız ‘nouveau’ romanının öncüsü Alain Robbet-Grillet, çağın biçim tekniği 

‘yabancılaştırma’yı kullanmadan, gerçeği geleneksel mimesis estetiği ölçütleri içinde 

doğrudan 'yansıtarak' öyküleyen yaklaşımla ilgili saptamasında sert bir dil kullanır: 

‘Stendhal gibi yazıyor diye genç yazarı övmek, çifte namussuzluk olur. Çünkü böylesi 

bir ustalık hem hayran olunmaya değmez hem de sanıldığı kadar olanaksız değildir: 

Stendhal gibi yazmak için her şeyden önce, 1830'da yazmak gerekir’36 (Yeni Roman, 

1989, s. 32).  

    Oysa geçmiş yüzyıllardan günümüze uzanan estetik ve düşünsel alışkanlıklar, çağ 

gerçeğini yansıtmak için yeterli değildir. Yabancılaştırma estetiği ise, bir önceki 

yüzyılın dengeli, uyumlu, determinist, 'mantıklı' dünya görüşünün ve estetik anlayışının 

                                                
36  Y.Ecevit, VİRGÜL,a.g.y. s.45-47 
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odağına yerleştirilmiş bir bomba etkisi içerir; görünür gerçeği deforme eder, 

groteskleştirir, abartır, sinikleştirir, absürd kılar, parodi düzleminde onunla eğlenir. 

Çoğu kez itici, ürkütücü, 'yabancı', rahatsız edici bir gerçekliktir ortaya çıkan; 

geleneksel estetiğe alışmış okuru, yeni edebiyata karşı çıkmaya yönlendiren türde bir 

gerçeklik.  

    Okurun yeni edebiyatla arasını açan işte bu çift boğumlu ‘yabancılaşma’dır. 

Boğumlardan birincisi, insana tümüyle yabancılaşmış bir 'dış dünya' ve ona uyum 

sağlamak için mutasyona uğrayarak özüne yabancılaşan, özellikle teknoloji 

toplumlarında bir tür ‘cyborg’a dönüşen insanoğludur. İkinci boğum ise, bu son derece 

grotesk, rahatsız edici gerçeği tüm çıplaklığıyla edebiyat düzlemine taşıyan, onun 

üstündeki yanılsamayı yok eden 'yabancılaştırma' tekniğidir. Belki de çağcıl edebiyat, 

‘gerçeği’ okurun katlanabileceğinin çok üstünde bir dozda sergilemektedir; Kafka, 

Beckett, Yusuf Atılgan ya da Canetti aracılığıyla, narkoz kullanmadan... Yeni edebiyat 

estetiğinin ‘gerçekçiliği’dir bu.”37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 Yıldız Ecevit, a.g.y.s. 45-47 
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2.2.Yalnızlık 

 

2.2.1 Kavram Olarak Yalnızlık 

 

    Kavram olarak yalnızlığı bir insanın kendini ötekilerden ayrı ve yalıtılmış hissetmesi 

olarak tanımlayabiliriz. Farklı bakış açılarına göre farklı değerlendiren yalnızlık 

olgusuna Sosyal Bilimlerin yaklaşımı kural dışılıktır( Normabweichung).38 Alman 

filozof Schopenhauer’un  ‘mutluluk ve huzurun kaynağı’ (Quelle des Glücks und der 

Gemütsruhe) olarak tanımladığı yalnızlık, yazar Thomas Mann ve piyanist ve besteci 

Glenn Gould’e gibi birçok sanatçıya göre ise yaratıyı besleyen en güçlü olgudur.39Yusuf 

Atılgan gerçek sanatçının ‘yalnız bırakıldığı’ için uğraşan değil uğraştığı için ‘yalnız 

kalan’ olduğunu belirtir.40 

    Yalnızlık, sadece sanatçılar tarafından önemsenen bir değer değildir. Dinler tarihine 

baktığımız zaman yalnızlığın kişinin kendini gerçekleştirmesi için ne kadar önemli 

olduğunu görürüz. Hz. Muhammed’in Hira Dağı’nda bulunan Hira Mağara’sına çıkıp 

orada tefekkürde bulunması, kendisine peygamberliğin burada bildirilmesi; İslam 

Dini’ndeki tasavvuf geleneğindeki çile kavramı; Buda’nın meditasyon ayinleri veya 

Ortaçağ Avrupa ve Yakın Doğudaki Katolik ve Ortodoks Hıristiyanlarda bulunan 

münzevilik (Einsiedler-Eremit) olgusunu örnek olarak rahatlıkla verebiliriz. Sanatçı için 

olmazsa olmaz bir olgu olan yalnızlık, karşı yakadaki sıradan insanlar- Heidegger’in 

nitelemesiyle Das Man41- için bir hapishanedir. 

    Yalnızlık, günümüzde insanlık için büyük bir sorundur. Örneğin sadece Türkiye’de 

Devlet İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre 766 bin tek nüfuslu hane bulunmaktadır. 

İstanbul'da her 16 evden birinde, yani toplam 1 milyon 664 bin 821 haneden 95 bin 

10'unda; İzmir'de 650 bin 391 hanenin 44 bin 606'sında, Ankara'da ise 724 bin 778 

haneden 33 bin 978'inde tek kişi yaşamaktadır. Özellikle sanayinin geliştiği büyük 

şehirlerde tek başına yaşayanların sayısının da hızla artış gösteriyor olduğu bir gerçektir.  

   

 

 

                                                
38 http://de.wikipedia.org/wiki/ “Einsamkeit”, Erişim:19.05.2006 
39 http://www.planet-wissen.de/pw/Artikel/ “Einsamkeit”. Erişim: 19.05.2006 
40 Yusuf Atılgan, Kitap-lık 41(Mayıs-Haziran 2000) Fotobiyografi III 
41 Ahmet Oktay, Anlatıların Aynası: Yazınsal Eleştiriler 2, 1954-2000, YKY,İST.2001,s.178 
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  Radikal Gazetesinin haberine göre: 

 

 “Almanya'da yapılan bir araştırma her üç kişiden birinin yalnızlık çektiğini 

gösteriyor… Sadece Fransa'da 14 milyon ‘yalnız’ var. Britanya’nın başkenti Londra da 

tam bir yalnızlar cenneti veya cehennemi. Bekâr, dul veya boşanmış, Londralıların 

neredeyse yüzde 60'ı yalnız… İnsanın yalnızlığına dair ABD'nin 75 kentinde yapılan bir 

anketten de çarpıcı bir sonuç çıktı. Yalnızlığın hangi hallerde artıp azaldığını bulmaya 

yönelik araştırma sonucunda, Tanrı'ya korkarak bakanlar ve Tanrı'yı otorite olarak 

görenlerde yalnızlık hissinin arttığı, 'Tanrı'ya sevgiyle bakanlarda' ise yalnızlık hissinin 

azaldığı saptandı. Yine ABD'de yapılan araştırmaya göre genellikle büyük 

kalabalıkların içinde yaşayan hemşireler ve üniversite öğrencileri, hayattan elini eteğini 

çektiği düşünülen yaşlılardan daha fazla 'yalnızlık çekiyor'.”42 

 

    İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi Edibe 

Sözen, sosyolojik anlamda yalnızlık kriterlerini güçsüzlük, birçok şeyi anlamsız bulma, 

kuralsızlık, tecrit edilme ve giderek sözlü kültürden uzaklaşma olarak sıralamakta ve 

sistem ve diğer insanların karşısında kendini güçsüz hissetmenin, insanları yalnızlığa 

ittiğini belirtmektedir. Sözen, kuralsız yürüyen bir yaşamın sonunda, insanların 

yalnızlığın pençesine düşebileceğini vurgulamaktadır.43 

    

 Konuya farklı bir yorum getiren Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Ünsal Oskay’a göre yalnızlığın anlaşılması en zor yanı, günümüzdeki 

yalnızlığın nereden geldiğini anlayabilmektir. Bunu kimsenin kurgulayamadığını, ilk 

kez 1900'lerde Berlin'de Zimmer'in fark ettiğini belirten Prof. Dr. Oskay düşüncelerini 

şu şekilde dile getirmektedir:  

 

     “Zimmer, insanın yalnız olduğunu hissetmiş, görmüş açıklayamamış bunu. Berlin'in 

bir ucundun öbür ucuna trenle, otobüsle aynı koltukta gidiyor insanlar, vücutları 

birbirine değiyor ama konuşmuyorlar. İnsanlık tarihinde ilk defa böyle bir şey oluyor. 

Yaşamın bir hayhuyu var bu belli. Yaşanan hayatın üslubu insanları birbirlerine düşman 

haline getiriyor. Bu üslubun ezdiği insanlar hınç, husumet duyuyor ve çatlayacak hale 
                                                
42 Radikal Gazetesi, 09.01.2005, “Yalnızlık Çağı(1)”,Hatice Yaşar 
43 Radikal Gazetesi, 09.01.2005 a.g.y  
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geliyor. Çatlayacak hale geldiği zaman bunu dışa akıtacak bir çıkış noktası arıyor. 

Gündelik hayatını bozmak istemiyor, ekmeğini kaybetmek istemiyor. Ama hıncını 

boşaltmak istiyor. Herkes birilerini önünde engel olarak görüyor. Özellikle alttaki 

kesimi perişan ediyor çalışma etiği.”44 

    İncelediğimiz yapıtların ikincisi olan Anayurt Oteli adlı romanın ana temalarından 

birini oluşturan intihar olgusuyla yalnızlık arasında sıkı bir bağ olduğunu 

kanıtlayabilecek olan aşağıdaki cümleleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Sosyoloji Bölümü Sosyometri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Arslan 

söylüyor: 

 

     “Durkheim, 'İntihar' adlı kitabında intiharı yalnızlığa bağlar. İnsanın fazla dindar 

olmaması halinde intiharın geçerli olabileceğini de söyler Durkheim. Bunu söyleyen 

Durkheim'ın kendisi de materyalisttir. Şehirlerde çok olan intihar oranı köylerde 

azalıyor. Cemaat yapılarında son derece az. Çünkü yalnız kalamıyorsunuz ki intihar 

edesiniz. Daha doğrusu cemaat sizi yalnız bırakmıyor. ‘İntiharın kökeninde insanın 

kendini yapayalnız hissetmesi yatar.’ diyor Durkheim, bu da kent hayatında oluyor.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
44 Radikal Gazetesi, 09.01.2005, “Yalnızlık Çağı(1)”, Hatice Yaşar 
45 Radikal Gazetesi,12.01.2005, “Yalnızlık Çağı(4)”,Hatice Yaşar 
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2.2.2 Edebiyatta Yalnızlık 

     

    Alman Edebiyatında yalnızlık olgusuna, Aydınlanma döneminde (Aufklärung ) 

pozitif bir değer yüklenir; yalnızlık, durağan gündelik yaşamdan manevi etkinliklere ve 

kendi bilincine dönüşün yolu olarak nitelendirilir.46 Sturm und Drang döneminin en 

ünlü yapıtlarından biri olan Goethe’nin ‘ Die Leiden des jungen Werthers’in de (Genç 

Werther’in Acıları) yalnızlık hâkim bir temadır. Roman kahramanı Werther, aşkına 

karşılık bulamayıp yalnız bırakıldığı için intihar eder. Romantik dönem, şövalyeleri ve 

pastoral yaşamı ele alarak yalnızlığa farklı bir biçimde yaklaşır. İnsan yalnızlığı'nın, 

onun kendisine ve çevresine 'yabancılaşması'nın 20. yüzyılın ana gerçeklerinden ve çağ 

edebiyatının da başat motiflerinden olduğunu daha önce belirtmiştik.47 Franz Kafka, Die 

Verwandlung adlı anlatıda kahramanın yalnızlığını onu böceğe dönüştürerek işler. 

Heinrich Böll ve Wolfgang Brochert gibi kimi yazarlar ise yalnızlığı savaştan dönüp 

topluma ayak uyduramayan bireylerin dramı ve durumu üzerinde durarak verir. Thomas 

Mann, Dr.Faustus’ta bir müzisyen olan kahramanının yalnızlığını, entelektüel bir 

yalnızlık olarak biçimlendirir. 

    Türk romanında ise yalnızlık olgusu, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban adlı 

romanını ve Halit Ziya Uşaklıgil’in yapıtlarını saymazsak, Oğuz Atay ve Yusuf 

Atılgan’ın yapıtlarında toplumsaldan bireye inilmesiyle işlenmeye başlar. Oğuz Atay, 

Tutunamayanlar adlı romanında kahramanları Selim Işık ve Turgut Özben’in 

bireyselliğe kaçışının nedenini içinde yaşadıkları küçük burjuva sınıfının yaşamına, yoz 

değerlerine duydukları tepki olarak sergiler.48 Adı geçen romanda yalnızlık önemli bir 

imgedir ve aşağıdaki şiirsel cümlelerle bir durum olarak nitelendirilir: 

 

    “Önce Kelime vardı,” diye başlıyor Yohhana’ya göre İncil. Kelimeden önce de 

Yalnızlık vardı. Ve Kelimeden sonra da var olmaya devam etti Yalnızlık… Kelimenin 

bittiği yerde başladı; Kelime söylenemeden önce başladı. Kelimeler, Yalnızlığı 

unutturdu ve Yalnızlık, Kelime ile birlikte yaşadı insanın içinde. Kelimeler Yalnızlığı 

                                                
46 http://de.wikipedia.org/wiki/ “Einsamkeit”, Erişim:19.05.2006 
47 B.k.z.Edebiyatta Yabancılaşma 
48 Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 2 , İletişim Yay.8.Basım,İst.2002,s.323 
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anlattı ve Yalnızlığın içinde eriyip kayboldu. Yalnız Kelimeler acıyı dindirdi ve 

Kelimeler insanın aklına geldikçe, Yalnızlık büyüdü, dayanılmaz oldu.”49  

 

    Oğuz Atay üniversite mezunu ve kentli iki mühendisin öyküsü anlatırken, Yusuf 

Atılgan ilk romanı Aylak Adam’ı benzer bir karakterle oluşturmuş fakat ikinci romanı 

olan Anayurt Oteli’nde ilkokul mezunu bir kasaba adamının yaşamını eksen olarak 

almıştır. Her iki yazarda toplum tarafından dışlanmış bireylerin öykülerini anlatırken 

isyanlarını hem içerik hem de yapıtların biçimiyle verirler. Anayurt Oteli biçim ve içerik 

itibariyle Saçma kuramına uygun bir yapıt oluştururken Oğuz Atay, Tutunamayanlar’da 

klasik roman kurallarını yıkar.50 Yalnız bireyin yaşamını ele alan Türk edebiyatının bu 

iki öncü yazarını romanlarının kafkaesk yapısıyla Ferit Edgü izler. 1980’li yıllara 

gelindiğinde 12 Eylül Askeri Darbesinin yol açtığı sosyopolitik değişimler Türk 

edebiyatında;  Marksist devlet sistemlerindeki çöküş de dünya edebiyatında bireyci 

eğilimlerin öne çıkmasını körükler.51  Ahmet Altan, Yalnızlığın Özel Tarihi adlı 

romanıyla yalnızlık temasını ele alır. 

    Dünya edebiyatına baktığımız zaman ise çağımızın en ünlü romanlarından biri olan, 

Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez’in Yüzyıllık Yalnızlık (Cien años de 

soledad) adlı romanı, yalnızlığı ana tema olarak alır ve bu temayı kitabın adı olarak da 

belirler.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
49 Oğuz Atay, Tutunamayanlar,  İletişim Yayınları, İstanbul 2004,32–35.Baskı, s.151 
50 Berna Moran, a.g.y, s.323 
51 Yıldız Ecevit, Türk Romanında Postmodern Açılımlar, İletişim Yayınları, İstanbul 2002,s.89 
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3. İNCELENEN YAPITLARIN YAZARLARI 

 

3.1 Franz Kafka 

 

3.1.1 Yaşamı ve Yapıtları 

 

    Franz Kafka 3 Temmuz 1883 de taşralı Yahudi kökenli Hermann Kafka ( 1852–

1931) ve eşi Juli’nin (1856–1934) en büyük çocukları olarak Prag da “Zum Turm” adlı 

evde doğar. Ailenin öbür çocukları doğduktan kısa bir süre sonra ölen erkek kardeşleri 

Georg (1885–87) ve Heinrich (1887–88) ile Auschwitz toplama kampında katledilen 

Elli(1889), Vali( 1890) ve Ottla’dır (1892). 

    Kafka’nın yaşadığı dönemde de Prag’da çoğunluğun kullandığı dil Çekçedir; fakat 

Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun etkisiyle elit tabakanın dili Almancadır. Ailesi 

bu gerçekliği göz önünde bulundurarak onu 1889 da  Prag’daki  Fleischmarkt’ ta 

bulunan Deutsche Knabenschule adlı okula gönderir; bunu sırasıyla 1893-1991 yılları 

arasında  Altstädter Deutschen Gymnasiums ve ardından 1901 de  Prag Alman 

Üniversitesi izler.1906 yılında tamamlayacağı üniversitenin   ilk iki haftasında  Kimya 

derslerine,  ardından  gelecekteki mesleğini belirleyecek olan Hukuk bölümüne devam 

eder; öğrenimini ikinci sömestrinde Germanistik eğitimi alır.  

    1902 de dostlukları ölümüne kadar sürecek olan Max Brod’la tanışır.1903 yılında 

Dresden’de bir sanatoryumda tedavi görür. Kafka’nın ilk edebi çalışması olan 

Beschreibung eines Kampfes’in (Novel) oluşumu 1904–05 yılları arasındadır. Yakın 

arkadaş çevresini oluşturan Oskar Baum, Max Brod ve Felix Weltsch ile düzenli 

görüşmeleri de bu yıllara denk gelir. 

    1906 yılında hukuk doktorasını tamamlar ve bir yıl sürecek olan avukatlık stajına 

başlar. Bu dönemin ürünü bir roman fragmanı olan Hochzeitsvorbereitungen auf dem 

Lande’dir(1907). 

    1907 de Hyperion adlı gazetede Betrachtung üst başlıklı 8 düzyazısı ilk kez 

yayınlanır. 1908 yılında 1922 de emekli oluncaya değin çalışacağı Prag’daki Bohemya 

Krallığı İşçi-Kaza-Sigorta Kurumunda(Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalts für das 

Königreich  Böhmen) işe başlar.1909 da Franz Werfel’le tanışır. Paris ve Berlin’e tatil 

amaçlı geziler yapar; Günlük’e (Tagebücher) başlar. 
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    1911’de Kuzey Bohemya’ya uzun süreli iş gezileri yapar; Max Brod’la İsviçre, İtalya 

ve Fransa’ya tatil amaçlı gezilere çıkar. İlk kitabı 18 düzyazıdan oluşan Betrachtung 

yayınlanır. 

    1912 yılı Kafka için oldukça verimli geçer; yılın başlarında Verschollene’nin 

(Amerika) ilk taslaklarını; Eylül de bir gecede yazıp Aralık ayında Prag da ilk kez bir 

topluluk önünde okuyacağı Das Urteil adlı öyküyü; Eylül’den 1913 Ocak’ına kadar 

Verscholle’nin ilk yedi bölümünü; Kasım-Aralık ayları içinde ise Die Verwandlung’u 

yazar. Aynı yıl Felice Bauer’le tanışır ve mektuplaşmaya başlar. 

    1913’de Der Heizer yayınlanır ve Felice Bauer’le nişanlanır fakat bu nişanlılık uzun 

sürmez; aynı yılın Temmuz ayı içerisinde nişan bozulur.        

   1914’de Der Prozess’i ve In der Strafkolonie’yi yazmaya başlar. Felice Bauer’le 

yeniden mektuplaşmaya başlar ve bir sonraki yıl yeniden görüşür; bu görüşmeler 1917 

de ikinci nişanlanmaya ve kısa bir süre sonra tekrar ayrılmaya kadar sürer. Kasım 1915 

de Die Verwandlung yayımlanır. Carl Sternheim, kendisine sunulan Fontane ödülünü 

Kafka’ya verir. Alman dilinin 20. yüzyıldaki en nitelikli ürünlerinden birisi olan Der 

Mann ohne Eigenschaft’ın yazarı Robert Musil, Kafka’yı Prag da ziyaret eder. Das 

Urteil dışavurumcu kitap serisi Der jüngste Tag adlı kitap serisi arasında yayınlanır. 

    1916 da topluluk önünde kendi yazdıklarını ikinci defa okumasına ev sahipliği 

yapacak kent bu kez Münih’tir: In der Strafkolonie. Babasına atfettiği Ein Landarzt 

yayınlanır. 1917’de kendisine Akciğer Tüberkülozu teşhisi konur; Kuzey Bohemya’ 

deki Zürau’ya kız kardeşi Ottla’nın yanına taşınır. Aphorismen burada oluşturulur. 

    1918’de Schlesien’de zanaatkâr bir Çek-Yahudi aileden gelen Julie Wohryzek ile 

tanışır ve 1920 yılına kadar nişanlı kalır. In der Strafkolonie yayınlanır. 

     Babasıyla arasındaki ilişkileri açıklığa kavuşturmayı amaçladığı ve her ikimizi biraz 

rahatlatmak, yaşamayı ve ölmeyi kolaylaştırmak52  sözcükleriyle tanımladığı uzun 

mektubu Briefe an Vater’i 1919 da kaleme alır. 1920 de yapıtlarını Çekçe’ye çeviren 

gazeteci Milena  Jesenka ile mektuplaşmaya başlar. 

    1921 yılından 1924 yılının başlarındaki ölümüne kadar Kafka, hastalıklarla boğuşur; 

Temmuz 1922 de emekliye ayrılır ve çok sevdiği kız kardeşi Ottla’nın Batı 

Bohemya’daki Planá’da bulunan yazlığına gider. Milena ile son buluşması da bu yıl 

                                                
52 K.Wagenbach, Franz Kafka, Yaşam Öyküsü,  Cem Yayınevi,İst.1997 s.12 
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içerisindedir. Kısa süreli iş dışındaki tüm zamanını tedavi amaçlı gezilere ve kimi 

fragman haldeki yapıtlarını tamamlamaya ve yeni öyküler yazmaya ayırır. Erstes Leid, 

Ein Hungerkünstler ve Forschungen eines Hundes’i bu yılların ürünüdür. 

    1923 Eylül’ünde Eine kleine Frau ve Der Bau adlı anlatılarını yazar."Hochschule für 

die Wissenschaft des Judentums" adlı okulu ziyaret ederek İbranice derslerine başlar. 

1924 yılında son yazdıkları olacak Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse’yi 

tamamlar. Sağlığı çok bozulan Kafka, tüberküloz teşhisiyle önce Wiener Wald adlı 

kuzey Avusturya da bulunan bir sanatoryuma ardından Universitätsklinik Wien’e, 

oradan da 19 Nisan’da Klosterneuburg, Kierling’teki Sanatorium Dr. Hoffmann’da 

tedavi olur. Tedavi sonuç vermez ve Franz Kafka, 3 Haziran 1924’te Klosterneuburg, 

Kierling’de ölür. Ölmeden önce Max Brod’a tüm yazdıklarını yakmasını vasiyet eder53; 

fakat bu vasiyet şaşırtıcı bir şekilde arkadaşı tarafından yerine getirilmez ve yüzyılın en 

önemli edebi yapıtları, insanlığa kazandırılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
53 “Mein Testament wird ganz einfach sein-die Bitte an Dich, alles zu verbrennen.” Selçuk Ünlü, “Franz 
Kafka’da Mahkeme Kavramı(Gericht bei Kafka)”,Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Basımevi, Erzurum 
1976,s.1  
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3.2 Yusuf Atılgan 

 

3.2.1 Yaşamı ve Yapıtları 

 

    Tam adıyla Yusuf Ziya Atılgan 27 Haziran 1921’de Manisa’da doğar. Yazarın babası 

devrin Duyun-ı Umumiye idaresindeki aşar memurluğu görevinde bulunan Hamdi 

Bey’dir. Manisa İdadisi’nden mezundur. Atılgan’ın ataları 1847 savaşında 

Yunanistan’dan göçmüş önceleri çiftçilikle uğraşıp ardından ticarette karar kılmış bir 

ailedir. Yunanlar kaçarken Manisa’yı yaktıklarında evleri de yandığı için babası, 

Manisa’ya 35 km uzaklıktaki Hacırahmanlı köyüne yerleşmeye karar verir ve memurluk 

görevinden ayrılarak yerleştiği köyde bir bakkal dükkânı açar. Annesi Avniye 

Hanımdır. Yusuf Atılgan’ın Turgut adında birde kardeşi vardır. 

    Okul yaşamına Hacırahmanlı’da başlayan Yusuf Atılgan ilkokul üçüncü sınıfı köyde 

bitirdikten sonra ninesiyle Manisa’ya gönderilip ilk ve ortaokulları orada okur. Liseyi 

1939’da Balıkesir’de tamamlayan yazar,  İstanbul Üni.Ed.Fak. Türkoloji bölümünü 

1944’te bitirir. Dönemin ünlü hocaları olan dil bilgini Ragıp Hulusi, Rahmeti Arat, 

Halide Edip Adıvar ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın öğrencisi olur. Kendisi bu yılları 

“…en büyük şansım üç yıl Ahmet Hamdi Tanpınar’ın öğrencisi olmam. Örneğin 

Recaizade’den Proust’a, Gide’e, iyi müziğe atlayarak anlattığı derslerin ve ara sıra özel 

konuşmalarımızın yazarlık mizacımda büyük etkisi olduğuna inanıyorum.” sözleriyle 

anlatır54. Akşehir’de Maltepe Askeri Lisesi’nde edebiyat öğretmeniyken öğrencilik 

yıllarında gizli bir derneğe girmek suçuyla İstanbul Sıkı Yönetim Mahkemesinde 

yargılanıp 6 ay hapse çarptırılır. Cezaevinden 1946’da çıktıktan sona Hacırahmanlı’ya 

yerleşip çiftçilik yapmaya başlar. 

    1950 yılında annesinin pek sevdiği ve ona yardımcı olan Sabahat adlı, köyün yoksul 

bir kızıyla evlenir. Bu ara öyküler yazmaya başlar.1954’te Evdeki öyküsü Tercüman 

Öykü Yarışmasında birinci; 1958’de ise ilk romanı Aylak Adam Yunus Nadi Roman 

Yarışmasında ikinci olur. Bu romanı 1959 da Varlık Yayınevi basar.1960 da “a dergisi” 

yayınlarından öykü kitabı Bodur Minareden Öte çıkar.1962 de ilk eşinden ayrılır; çiftin 

bu evlilikten çocukları olmaz. Yazmaya bir süre ara verdikten sonra 1973’ de ikinci 

romanı Anayurt Oteli yayınlanır.1976 da kendisini Aylak Adam romanının kadın 
                                                
54 Mahir Ünlü, “Yusuf Atılgan’la Son Konuşma”, Milliyet Sanat Dergisi, sayı 227, 1 Kasım 1989 
Yusuf Atılgan ‘a Armağan,İletişim Yay.İstanbul 1992 s. 78-80 
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kahramanlarından B. İle özdeşleştiren tiyatro sanatçısı Serpil Gence ile uzun bir 

mektuplaşma döneminin ardından evlenir ve 30 yıl yaşadığı Hacırahmanlı köyünden 

ayrılıp İstanbul’a yerleşir. 1979 da oğlu Mehmet dünya’ya gelir. Serbest yazar olarak 

Karacan Yayınları’nda ve redaktör olarak Can Yayınlarında çalışır.1981’de Bodur 

Minareden Öte’nin ikinci baskısı Karacan Yayınları’ndan çıkar. Ankara’ya her 

gidişinde misafir olarak kaldığı dostu Prof. Dr. Oğuz Onaran’ın küçük oğlu Korkut’a bir 

çeşit armağan niyetiyle yazdığı iki masaldan oluşan Ekmek Elden Süt Memeden’i 

Arkadaş Kitaplar basar. Ken Baynes’in Toplumda Sanat adlı yapıtını dilimize 

kazandırır.1987 yılında Anayurt Oteli romanı Ömer Kavur tarafından filme alınır. 1988 

yılında sonradan Canistan adıyla yayımlanacak olan eksik kalmış romanı İşkence’yi 

yazmaya başlar. Fakat roman istediği hızda ilerlemez. Ölümüyle yarım kalan son 

bölümü yazılmamış bu roman, 2000 yılında yayınlanır. 

    1989 yılında sağlığı bozulur. Böbrek taşı düşürür; bir fıtık ameliyatı olur. Beyninde 

bir tromboz saptanır ve küçük bir ameliyat geçirir. Nekahet dönemini izleyen günlerde, 

9 Ekim 1989 Pazartesi sabahı geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat eder. 10 Ekim 

1989’da Üsküdar’da Bülbül Deresi Mezarlığı’na gömülür. 

    Biri tamamlanmamış üç roman, bir öykü ve bir masal kitabıyla sınırlı sayıda yapıt 

vermesine karşın ele aldığı modern bireyin bunalım ve çıkmazları ile yalnızlık, 

yabancılaşma ve iletişimsizlik gibi çağcıl temalar; roman yapısı, kurgusu ve kullandığı 

tekniklerle Türk Edebiyatı içindeki önemini hala korumaktadır. 
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4. İNCELENEN YAPITLAR 

 

4.1 Die Verwandlung  (Dönüşüm) 

 

4.1.1 Anlatının Konusu 

 

     Anlatı bir sabah tedirgin düşlerinden uyandığında kendisini dev bir böceğe 

dönüşmüş olarak bulan gezgin pazarlamacı Gregor Samsa’nın dönüşümden sonraki 

yaşamı hakkındadır ve üç bölümden oluşmuştur.  Kafka anlatıyı açıkça üç bölüme 

ayırmıştır. Bunlardan ilki Gregor Samsa’nın mesleğiyle, ikincisi ailesiyle, üçüncüsü ise 

kendi kendisiyle olan ilişkisini anlatır.55 

    Birinci bölüm de bir kumaş firmasının gezgin pazarlamacılığını yapan Gregor Samsa, 

bir sabah uyanır ve kendisini böceğe dönüşmüş olarak bulur: 

 

“Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in 

seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt.”56 

 

    Gregor durumun vahametini bir süre kavrayamaz ve yatağından kalkmaya çalışır. 

Anne, baba ve kız kardeşten müteakip ailesi, onun niçin geç kalmış olduğunu merak 

ettiklerinden odanın üç farklı kilitli kapısının önünde durarak bir sorun olup olmadığını 

öğrenmek isterler. Gregor onlara bir sorun olmadığını birazdan çıkacağını söyler. O 

esnanda çalıştığı firmanın müdürü Gregor’un işe niçin gelmediğini sorgulamak için eve 

gelir. Bunu fark eden Gregor, uzun bir uğraşın ardından kilitli kapıyı ağzıyla açar ve 

ailesiyle Müdür Bey dönüşümden haberdar olur; Müdür Bey korkudan kaçar. Babası 

bastonunun da yardımıyla Gregor’u odasına geri göndermek ister ve en sonunda bir 

tekmeyle bunu başarır. 

     Birinci bölümde tedirgin düşlerinden uyanan Gregor’un öyküsünün ikinci bölümü 

de, baygınlığa benzer derin uykusundan uyanmasıyla başlar. Bu bölümde Gregor’un 

ailesiyle arasındaki ilişkinin köklerine inilir. Gregor’un babası anlatıda yaşlı ve çökmüş 

bir adam olarak tasvir edilir. Daha önceleri evin geçimini sağlayan dolayısıyla evin reisi 

                                                
55 F.Kafka, Değişim, Çev. K.Şipal, Cem Yay.İst.2004 s.72 
56 F.Kafka, Sämtliche Erzählungen, ‘Die Verwandlung’, Veröffentlicht im Fischer Taschenbuch Verlag 
GmbH,  Frankfurt am Main Januar 1970, s.56 
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olan Baba, bu konumunu beş yıl önce iflas ederek büyük bir borçla birlikte oğlu 

Gregor’a devretmiştir. Şimdiyse kendini ailesi için feda eden oğlu sayesinde karısı ve 

kızıyla emekliliğini yaşamaktadır. Kız kardeşi Grete, Gregor için çok değerlidir ve onu 

keman çalmayı sevdiği için konservatuara göndermek istemektedir.Annesi babasının 

gölgesinde yaşayan bir kadındır. Gregor’un dönüşümünün ardından onunla ilgili bakım 

işleri kız kardeşi Grete’ye devredilmiştir; gitgide değişen damak tadına uygun yemekler 

kız kardeşi tarafından getirilir; odasını o temizler.Grete ve Gregor arasındaki ses 

benzerliği dönüşümü yaşamalarında da kendini gösterir; Gregor’la birlikte Grete de 

dönüşüme uğrar; böcekleşmez ama başkalaşır. Yeni bir insan olur.  

    Dönüşümüne alışan Grete, bir gün Gregor’un odasındaki mobilyaları dışarıya 

çıkarmak ister. Annesi önceleri buna karşı çıkar fakat sonra o da bu boşaltma işine 

yardım eder. Gregor mobilyaların kendisi için ne kadar önemli olduğunu annesi ve kız 

kardeşi odayı boşaltmaya başladıkları an anlar: Sevdiği ne varsa tek tek alınıp odadan 

çıkarılır. Gregor’un kurtarmayı seçtiği ilk nesne duvarda asılı olan kürklere bürünmüş 

kadın resmidir. Gregor’un mobilyaların gitmesine bu kadar büyük tepki göstermesinin 

nedeni ona insan olduğu zamanları hatırlatmasıdır; belki de geri dönüşümünü 

sağlayacak olan nesnelerdir. 

    Resmi kurtarmaya kalkan Gregor’u duvarda gören annesi fenalaşır ve Gregor bir 

şeyler yapmak için odasından dışarı çıkar. Sonradan eve gelerek bu durumu öğrenen 

babası Gregor’u odasına geri göndermek için onu elma bombardımanına tutar. Attığı 

elmalardan biri Gregor’un sırtına saplanır ve sonradan ölümüne neden olur. 

    Üçüncü bölümde vücuduna yediği elma yüzünden bir ayı aşkın bir süre acı çeken ve 

devinim yeteneğini neredeyse kaybeden Gregor’a acıyan ailesi odasının kapısını 

akşamları açık bırakıyor, kendileri karanlıkta yattığı için onu göremiyor fakat o onları 

masanın başında oturmuşken görebiliyordur. Kısmen de olsa aile yaşamına bir seyirci 

olarak katılabiliyordur. İlerleyen günlerde aile evinin bir odası üç baya kiralanır; anne 

ve kız kardeş onlara hizmet ederler. Oturma odası onların yemek salonu halini alır; aile 

toplanmak için Gregor’un göremediği mutfağa yollanır. Bir gün bu Üç Kiracı Bay, 

Grete’den onlara keman çalmasını isterler. Kemanın sesini duyan Gregor, kız kardeşine 

yaklaşmak ister ve odasından çıkar. Bunu fark eden kiracı baylardan biri odayı en yakın 

zamanda boşaltacakların ve kaldıkları süre için para vermeyeceklerini söyler. Bütün 

bunları duyan kız kardeş Gregor’un evden gitmesi gerektiğini ebeveynlerine bildirir. 
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    Bu olayın olduğu gece Gregor’un öldüğü hizmetçi tarafından anlaşılır. Aile üyelerine 

haber verilir. Üç kiracı bay, baba tarafından evden kovulur ve aile üyeleri işlerinden izin 

alarak Gregor’un öldüğü gün ilk kez dışarı çıkarlar. Güneşli bir gündür; bu durum aile 

üyeleri tarafından yeni düşlerinin ve güzel beklentilerinin onaylandığına sayılır. 
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4.1.2 Die Verwandlung’da Yabancılaşma ve Yalnızlık ile İlgili Unsurlar 

 

    Edebiyat ve resim, heykel gibi güzel sanatlarda sıkça rastladığımız birçok sembol 

köklü bir geleneğe sahiptir. Bu sembollerin anlamları mitoloji, masal ve fabllardan 

kaynaklanmış ve günümüze kadar - her ne kadar değişmiş olsa da - süre gelmiştir. 

Aşağıdaki bölümlerde ilk olarak sembollerin batı mitolojisindeki ‘anlamlarını’ ve 

ardından da bunların Kafka’daki ‘karşılıklarını’ örnekleriyle birlikte incelenmiştir. 

    Anlatıya genel olarak baktığımız zaman aşağıda geçen simgesel değerlerin belirgin 

bir simetriye göre sınıflandırıldığını görürüz: 

 

1. Dönüşüm( Hayvan Figürü, Böcek), 

 

2. Duyular ( Ses, Görme Yetisi, Devinim),  

 

3. Topografya(Oda, Kapılar, Pencere Mobilyalar, Kanepe), 

 

4. Nesneler( Elma, Gazete, Resim), 

 

5. Otorite (Baba, Patron ve Müdür, Üç Kiracı Bay), 

 

6. Hava (Sis, Güneş), 

 

7. İş, 

 

8. Zaman, 
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4.1.2.1 Dönüşüm57 

 

4.1.2.1.1 Hayvan Figürü ( Tiergestalt) 

 

    Dönüşüm sembolünü açıklarken istem ve istem dışılık arasındaki farkı da 

belirtmemiz gerekir. Hayvan figürüne dönüşme eskiçağ efsanelerinde sıklıkla yer alır. 

Burada çoğunlukla isteme bağlı dönüşümler söz konusudur. Çoğunlukla Tanrı ve 

Tanrıçalar hayvan şeklinde insanlarla genellikle cinsellik bağlamında ilişki kururlar. 

Örneğin Zeus, Sparta kralı Tyndareos’un karısı Leda’ya bir kuğuya dönüşmüş olarak 

yaklaşır ve ilişki kurar.58 

    İstem dışı dönüşümler, ceza olarak insanlar yaşarken59 ya da ölümlerinden sonra 

vuku bulur. Ölü daha sonra geri döner. Masallarda bu tür dönüşümler çok sık görülür. 

Baş aktör bir cadı veya büyücü tarafından büyülenir. Okur hem büyülenmenin sebepleri 

hem de dönüşüm sürecinde olan olayların bilgisine sahiptir. Büyünün bozulması ise 

farklı tarzda gerçekleşir. Dıştan bir güç aracılığıyla, yani öpücükle insan haline geri 

dönen kurbağa prensin masalını buna örnek gösterebiliriz. 

    G.Samsa’nın dönüşümü de istem dışı olarak gerçekleşmiştir. Dönüşüm, anlatının 

başlangıcında çoktan tamamlanıp, neticelenmiştir; Gregor Samsa bir sabah huzursuz 

düşlerinden uyandığında, yatağında kendisini devcileyin bir böceğe dönüşmüş olarak 

bulur. 

     Gregor kendisini kimin, niçin ve nasıl dönüştürdüğünü hiçbir zaman sormaz belki de 

soramaz; o, gerçekliği yansıtır ve bu gerçekliği şüpheli kılar.60 Gregor yaşadığı 

                                                
57 http://www.geo.uni-bonn.de/cgi-bin/kafka?Rubrik=symbolik&Punkt=verwandlung Erişim: 25.09.2005 17:48 
 
58 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Interpress Basın ve Yayıncılık A.Ş,14.cilt, Leda maddesi, 
s.7405  

59 Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, hrsg. v. E. Hoffmann-Kramer u. a., in 10 Bänden, 
Berlin/Zürich, 1931/1932 (Handwörterbücher zur deutschen Volkskunde, hrsg. v. Verband deutscher 
Vereine für Volkskunde; Abteilung I: Aberglaube). Lexikon des dt. Aberglaubens, Bd. VIII, s. 820, 
http://www.geo.uni-bonn.de/cgi-
bin/kafka?Rubrik=symbolikPunkt=verwandlung&Unterpunkt=verwandlung&Teil=kaefer Erişim 
26.09.2005 17:45 

60 MÜLLER, Michael: Franz Kafka. Die Verwandlung, in: Interpretationen. Erzählungen des 20. 
Jahrhunderts, hrsg. v. Reclam Verlag, Bd. 1, Stuttgart, 1996, S. 139-159. s.145 
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dönüşümü bir müddet algılayamaz; öyle ki değişen halini hesaba katmaksızın hayvani 

gövdesiyle insani devinimler yapmaya kalkar. Mesela yaralanabileceğini göz önüne 

almaksızın ağzıyla kapıyı açar. 

    Gregor kendisindeki değişimleri gözleyerek keşfeder; fakat o bu değişimleri 

hemencecik fark etmez. O kendi bedenine yabancılaşmıştır. Yeni bedenine alıştıkça 

‘böcekleşir’. Böcekleştikçe yalnızlığı ‘koyulaşır’. 

  

 

4.1.2.1.1.1 Böcek61 

 

    Eski efsanelerde böceğe dönüşme sıkça rastlanılan bir olgudur; cadı, şeytan ve Alman 

efsanelerindeki ev perileri ‘böcekleşirler’. Bunlarla birlikte prens ve prensesler de 

değişime uğrayabilirler; genellikle altın gibi parlayan böceklere( Goldkäfer) veya mayıs 

böceğine (Maikäfer) dönüşürler.62   

    Peki, Gregor Samsa hangi böceğe dönüşmüştür? Bu konuda Rus kökenli Amerikalı 

yazar Vladimir Nabakov  Lecture on the Metamorphosis adlı incelemesinde ayrıntılı 

bilgiler verir63. Nabakov, çalışma notlarında Gregor’un öykünün hemen başlangıcında 

yatağında sağ tarafa yatmak için debelenip dururken gözlerini yummasından hareketle 

normal bir böceğin gözkapaklarının olmadığını ve dolayısıyla gözlerini 

yumamayacağını hatırlatır ve ekler: “ a beetle with human eyes”(İnsan gözlü bir böcek). 

Öbür yandan çoğu Kafka yorumcusunun üzerinde uzlaştığı nokta Gregor’un bir hamam 

böceğine dönüşmüş olduğudur. Nabakov, hamam böceğinin uzun ve büyük bacaklı, 

yassı bir böcek olduğunu belirtir; oysa Gregor panzer gibi sert sırtıyla bir sürü cılız 

bacağa sahiptir; hamam böceğiyle örtüşen tek özelliği rengidir. Anlatının hemen ilk 

paragrafında Gregor’un kahverengi karnından haberdar oluruz: 

 

                                                
61 http://www.geo.uni-bonn.de/cgi-  
bin/kafka?Rubrik=symbolikPunkt=verwandlung&Unterpunkt=verwandlung&Teil=kaefer Erişim 
25.09.2005 17:48 
 
62 Lexikon des dt. Aberglaubens, Bd. IV, S. 907f. 
63 http://victorian.fortunecity.com/vermeer/287/nabokov_s_metamorphosis.htm Erişim 18.04.2006 21:54 
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“… seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch 

…”64 

 

    Yine Nabakov, Gregor’un sahip olduğu panzer gibi sert sırtı olan bu tür böceklerin 

(seinem panzerartig harten Rücken)65, sırt kenarlarında küçük kanatların var olduğunu 

ve bu kanatların onları binlerce mil uzağa uçurabileceğini hatırlatır. Fakat Gregor bu tür 

bir özelliği olduğunu hiçbir zaman fark etmez; belki fark ederde uçup gitmeye cesaret 

edemez. 

    Nabakov, Gregor Samsa’nın dönüşmüş olduğu böceğin görünümünün aşağı yukarı şu 

şekilde olması gerektiğini düşünür: 

 

 

 

 

 

    Anlatının üçüncü bölümünde hizmetçi kadın Gregor’u Mistkäfer diye çağırır:  
  
 

                                                
64 Franz Kafka,  Die Verwandlung, s.56 
65 Franz Kafka, Die Verwandlung, s.56 
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(…)Anfangs rief sie ihn auch zu sich herbei, mit Worten, die sie wahrscheinlich für 
freundlich hielt, wie »Komm mal herüber, alter Mistkäfer!« oder »Seht mal den alten 
Mistkäfer!«(…)66 ( …Hizmetçi kadın Gregor’u ‘gel buraya koca bok böceği, ya da şu 
koca bok böceğine bakın hele…’ kendince dostça bir edayla  çağırıyordu.) 
 
    Bu şekilde kendince dostça çağırmasına rağmen Gregor’un dönüştüğü devcilleyin 

böceğin bu türden bir böcek olduğunu söyleyemeyiz; zira onun Mistkäfer( dung beetle) 

olması her şeyden önce teknik olarak imkansızdır; her ne kadar adı geçen böceğin eski 

Mısır’da kutsal kabul edildiğini bilsek bile67 Kafka’nın burada yalnızca grotesk anlatı 

özelliklerinden faydalandığını düşünebiliriz. 

    Gregor’un dönüşmüş olduğu böceğin, dış dünyayla bağını koparmasıyla bedeni 

arasındaki gizli simetriyi gözden kaçırmamamız gerekiyor. Mesleğinin getirdiği iş 

yükümlülüğü nedeniyle genellikle evin dışında vakit geçiren ve aile yaşamı da yok 

denecek kadar az olan Gregor, öykünün başında dönüşümünün sebebinin de işi 

olduğunu düşünür. Ebeveynleri ve kız kardeşi sabah uyanıp birlikte kahvaltı yapmaya 

başladıklarında o, çoktan evden gitmiştir. Çalıştığı dönemlerde kaldığı otellerde diğer 

insanlarla arasındaki iletişimsizlik ve sürekli değişen günübirlik ilişkilerdeki 

samimiyetsizlik onu toplumdan ve ailesinden uzaklaştırmıştır. Evde olduğu dönemlerde 

de ailesiyle arasında iletişim kopukluğu olduğunu annesinin Müdür Beye 

söylediklerinden tahmin edebiliyoruz:  

 

“…Da sitzt er bei uns am Tisch und liest still die Zeitung oder studiert Fahrpläne. Es ist 

schon eine Zerstreuung für ihn, wenn er sich mit Laubsägearbeiten beschäftigt…”68 

 

    İnsan yaşamında bu tür bir iletişimsizlik ve dış dünyadan yalıtılmışlık içerisinde 

bulunan Gregor’un başına gelenler, aslında önceki yaşamının bir uzantısıdır ve ton 

değiştirerek devam eder. Panzer gibi sert sırtı onun sıkıştığı yada sıkıştırıldığını anlatır 

bize; insan kalmış bir böcek; zira sesi hala insan sesidir; gözlerini böceğe dönüşmüş 

olmasına rağmen açıp kapayabiliyordur; müzik onu etkiliyordur ve bir insan 

hassasiyetine sahiptir fakat bütün bu özelliklerini dış dünyaya yansıtamaz. Bu da onun 

yabancılaştığını gösterir bize. Sırasıyla önce yalnızlık ardından iletişimsizlik ve en 

sonunda da yabancılaşma onun kaderdir.  
                                                
66 Franz Kafka, Die Verwandlung, s.89 
67 Büyük Laousse Sözlük ve Ansiklopedisi, 4.Cilt,s.1767 
68 Franz Kafka,Die Verwandlung, a.g.y.s.62 
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4.1.2.2 Duyular 

 

     Bu bölümde ses, görme özellikleri ve devinim üzerinde duralım. 

 

4.1.2.2.1 Ses 

 

    Anlatının başlangıcında Gregor’un annesi ve kız kardeşiyle sesinin yeterince anlaşılır 

olmamasına rağmen konuşmasına şahit oluruz; ıslık gibi çıkar sesi. O bu sorunu 

‘sözcükleri enikonu titizlikle söyleyerek ve aralarına uzun süreli boşluklar 

yerleştirerek’69 aşmaya çalışır: 

 

“…sorgfältigste Aussprache und und durch Einschaltung von langen Pausen zwischen 

den einzelnen Worten…”70 

 

    Sesindeki değişimi ilk algılayan da yine Gregor’dur. Sesindeki bu değişimi 

anladıktan sonra kendisine sorulanlara yanıt vermez; zaten anlatının ilerleyen 

bölümlerinde sessizlik, onun yegâne sığınağı olacaktır. Sessizliğini bozmasına sebep 

olan şey ise Müdür Bey’in işi ile ilgili olan tehditleridir; tekrar konuşmaya işte o zaman 

başlar ve başkaları sesinin insan sesi gibi değil de bir hayvan sesi (Tierstimme)71 gibi 

çıktığını fark edinceye değin konuşur. Şaşırtıcı olan Gregor’un sesinin bir hayvan sesi 

gibi çıktığını ilk fark eden kişi de yine işe gelmediğini ilk fark eden Müdür Bey’dir.  

    Böylece Gregor hayvan sesli biri olarak- ve tabii ki bir böcek- toplumun dışına itilir. 

O ailesindeki fertlerin ve Müdür Bey’in konuşmalarını ve kendilerini anlar fakat onlar 

tarafından anlaşılmaz; bu durum onun yazgısı olacaktır. Ne gereksinimlerinin ne 

olduğunu başkalarına anlatabilir, ne de düşüncelerini paylaşabilir. Kendisini, babasının 

saldırılarına karşı savunamaz bile. Toplumun dışına itilmiştir.  

 

 

 

 

                                                
69 Franz Kafka, Değişim, s.9 
70 Franz Kafka, Die Verwandlung, s.58 
71 Franz Kafka, Die Verwandlung,a.g.y,s.64 
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4.1.2.2.2 Görme Yetisi 

 

    Gregor görme yetisini de seste olduğu gibi zamanla kaybeder. Onun için görme çok 

önemlidir çünkü odasının pencereden dünyayı izlemek ona iyi gelir. Fakat yavaş yavaş 

dış dünya kalın bir sisle örtülerek kaybolmaya başlar ve bir süre sonra hepten yok olur. 

Yaşadığı yerin Charlotte Sokağı olduğunu bilmese gördüğünün ıssız bir yer olduğuna 

yemin edebilir: 

 

“… in den Sessel gestemmt, sich ans Fenster zu lehnen, offenbar nur in irgendeiner 

Erinnerung an das Befreiende, das früher für ihn darin gelegen war, aus dem Fenster zu 

schauen. Denn tatsächlich sah er von Tag zu Tag die auch nur ein wenig entfernten 

Dinge immer undeutlicher; das gegenüberliegende Krankenhaus, dessen nur allzu 

häufigen Anblick er früher verflucht hatte, bekam er überhaupt nicht mehr zu Gesicht, 

und wenn er nicht genau gewußt hätte, daß er in der stillen, aber völlig städtischen 

Charlottenstraße wohnte, hätte er glauben können, von seinem Fenster aus in eine 

Einöde zu schauen, in welcher der graue Himmel und die graue Erde ununterscheidbar 

sich vereinigten…”72 

 

    Böylece görme duyusunu da kaybetmeye başlayan Gregor, büsbütün bir yalnızlığa 

itilir ve bu yalıtılmış yaşamı özgür olduğu tek ortamda yani odasında sürdürür. 

 

  

4.1.2.2.3 Devinim 

     

    Gregor’un vücudunu tanıyıp gerekli devinimlerde bulunması uzun zaman alır; onu en 

çok da bacakları meşgul eder: 

 

“… Als er aber nach gleicher Mühe aufseufzend so dalag wie früher, und seine 

Beinchen womöglich noch ärger gegeneinander kämpfen sah und keine Möglichkeit 

fand, in diese Willkür Ruhe und Ordnung zu bringen  ...”73 

                                                
72 Franz Kafka,Die Verwandlung,a.g.y.,s.77 
73 Franz Kafka, Die Verwandlung,a.g.y.,59 
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    Gregor her an yeni bir devinim becerisi edinir ve bu vücut keşfi tavana tırmanmayı 

başarıncaya değin sürer: 

 

“... so nahm er zur Zerstreuung die Gewohnheit an, kreuz und quer über Wände und 

Plafond zu kriechen …”74  

     

    Öğrendiği her yeni devinim, yani böcek olarak attığı her yeni adım, onu insanlığından 

bir adım daha uzaklaştırır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
74 Franz Kafka, Die Verwandlung, a.g.y.,78 
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4.1.2.3 Topografya 

 

    Bu bölümde sırasıyla oda, kapı, pencere, kanepe ve mobilyaların simgesel değerleri 

çözümlenecektir. 

 

4.1.2.3.1 Oda 

 

    Her insan yalnızlığı ilk olarak ‘oda’da tanır. Odanın, insanın kendi başına kaldığı; 

kendini değerlendirdiği; kendine dönüp kendini sorguladığı ve ‘dönüştüğü’ bir liman 

olduğunu kendi yaşam deneyimlerimizden yola çıkarak rahatlıkla söyleyebiliriz. 

İnsanlar odalarda yalnızlığı tepeden tırnağa yaşar ve tedavi olarak yaşama geri döner; en 

azından normal insanlar için bu böyledir. Fakat Kafka’da odanın yalıtıcı yönü daha ağır 

basar. Oda her ne kadar odaya kapatılan için geçici bir özgürlük sunsa da aslında 

toplumun dışına itilişi, kişinin topluma yabancılaşmasına ev sahipliği yapan bir mekân 

özelliği gösterir. 

    Samsa ailesinin evi dört oda ve bir mutfaktan ibarettir. Gregor’un odası tam 

ortadadır; odanın dışarıya açılan üç kapısı vardır. Bu kapıların ilki ebeveynlerin yatak 

odasına, ikincisi kız kardeşinin odasına üçüncüsü ise oturma odasına açılır; sözü geçen 

kapılar Gregor tarafından otellerde kalmanın verdiği bir alışkanlıkla hep kilitli tutulur. 

    Oturma odası tüm aile bireyleri için ortak kullanım alanıdır. Gregor’un dönüşümünün 

ardından dışlandığı aile yaşamı ile ilgili bütün olaylar bu odada yaşanır; o sadece 

odasında yaşar ve ailesini onlar sanki bir sahnedeymişçesine izler. Oturma odasındaki 

yaşama kabul edilerek katılma, ailenin bir üyesi olduğunun da kabulü anlamına gelir. 

 

“... im Dunkel seines Zimmer liegend, vom Wohnzimmer aus unsichtbar, die ganze 

Familie beim beleuchteten Tische sehen und ihre Reden, gewissermaßen mit 

allgemeiner Erlaubnis, also ganz anders als früher, anhören durfte …”75 

 

    Gregor’un odası ile oturma odası arasındaki kapının eşiği bir nevi sınırdır: o sınır asla 

ihlal edilmemelidir. Gregor sınırı üç kez ihlal eder: Birincisinde babasından sıkı bir 

tekme yer; ikincisinde kapının hemen yanındayken sırtına yediği elma onu yaralar ve 

                                                
75 Franz Kafka, Die Verwandlung, a.g.y.,s.85 



 41 

sonradan ölümüne sebep olur; üçüncüsünün bedeli her ikisinden de daha ağırdır: Keman 

çalan kız kardeşinin gözlerini görüp onu ne kadar sevdiğini anlatmak istediği için ve 

müziğin de etkisiyle odasından çıkması ailesiyle arasındaki çok sınırlı iletişimi 

tamamen sonlandırır; artık Gregor değil bir hayvan olduğu ilk kez yanında söylenir. Bu 

sırtına aldığı yaradan daha çok etkiler onu.   

  

    Gönderildiği bir sürgün yeri olan bu dünyada tek başına belki de yalnızlıktan ölür. 

 

4.1.2.3.2 Kapılar 

 

    Mitolojide kapı kutsal bir yerdir; zira peri ve ölülerin ikametgâhıdır. Evlerin 

kapılarına bağlanan çeşitli sunguların orada yaşayanları içeriye girmeye çalışan cin ve 

şeytanlardan koruduğuna inanılır. Ayrıca kapı yeni bir dünyaya girişi de simgeler. 

Gelinlerin kapının eşiğinden taşınarak içeriye alınması, bu bakışın tipik bir örneğidir.76 

    Kapalı kapılar bir gizi, bununla birlikte yasağı ve başarısızlığı; açık kapılar ise oraya 

gelenleri davete kabulü ve bilinen bir gizi temsil eder. 77    

    Die Verwandlung adlı anlatıda da kapı, Gregor ve ailesiyle arasında bir sınır olduğu 

için önemli bir simgedir. Gregor’un odasının özelliği üç kapılı olmasıdır ve o bu 

kapıları her zaman kilitli tutar. 

 

“...er lobte die vom Reisen her übernommene Vorsicht, auch zu Hause alle Türen 

während der Nacht zu versperren…”78  

 

    Kapılar onun ailesiyle olan bağlarını simgeler. Anlatının başında her biri farklı bir 

kapıdan seslenir. Gregor’un kendi isteğiyle kilitlediği bu kapılar ailesiyle arasındaki 

iletişimi de yıkmıştır. Kafka yorumcularından S.Schubiger, Gregor’un sağ, sol ve 

karşısındaki üç sürgülü kapının üç ölü ilişkiyi temsil ettiğini söyler.79 

                                                
76 Lexikon des Deutschen Aberglaubens, Bd. VIII, S. 1185-1209 
77 Herder Lexikon. Symbole, hrsg. v. Verlag Herder, Freiburg, Basel, Wien, 1978,s.173 
78 Franz Kafka, Die Verwandlung a.g.y.,s.58 

79 Jörg  Schubiger: Franz Kafka. Die Verwandlung. Eine Interpretation, Freiburg, Zürich, 1969 (Züricher 
Beiträge zur deutschen Literatur- und Geistesgeschichte, hrsg. v. Emil Staiger; 34). s.68 
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    Ailesi kapıyı açması için ısrar eder ama o kapıyı açmamaya kararlıdır; Müdür beyin 

tehditleri onu kapıyı açmaya zorlar. Gregor kapıyı açmak için eşiğe geldiğinde bir 

tarafta dönüşümden bihaber olan aile ve Müdür Bey; öteki tarafta Gregor vardır ve 

kapıyı ağzıyla açıp dışarı çıkar çıkmaz dönüşüm başkaları tarafından öğrenilir ve sosyal 

çevresiyle arasındaki ilişkilerin tümü bir daha başlamamak üzere son bulur.  

 

     Anlatının sonunda Gregor’un odasından müzik sesini duyarak son kez çıkması ve 

tepkiler üzerine odasına geri dönmek zorunda kalmasının ardından kız kardeşi 

tarafından kapı son kez üzerine kilitlenir; bu tüm kapıların yani iletişimin bittiğini; ailesi 

ile arasındaki tüm bağların koptuğunu simgeler. 

 

“Wir müssen versuchen, es loszuwerden…”80 

 

     Ondan kurtulmaları gerektiğini ilk söyleyen de yine kız kardeşidir. 

 

4.1.2.3.3 Pencere 

     

    Pencere dış dünyadan gelen etkilere karşı açık ve yatkın olmayı simgeler. Gregor 

çoğunlukla -odada kimse yoksa tabii ki- pencere kenarında durup dışarıyı izler; bu onun 

dış dünyayla tek bağlantısıdır. Görme duyusunun azalmasına rağmen önceden bildiği 

yerlere anılarını canlandırarak bakmak onu rahatlatır ve onu kısmen de olsa içinde 

bulunduğu yalıtılmışlıktan kurtarır.81 

    Benzer bir kurtuluş kız kardeşi için de geçerlidir. Grete, Gregor’un odasına girer 

girmez nefesini tutar ve koşar adımlarla pencereyi açmaya gider; bir süre temiz havayı 

ciğerlerine çektikten sonra gerçekliğe geri döner ve odayı temizler. 

 

 

 

 

                                                
80 Franz Kafka, Die Verwandlung,a.g.y.,s.94 
81 Reinhard Meurer : Franz Kafka. Erzählungen. Interpretation, 2. Auflage, München, 1988 (Oldenburg 
Interpretationen; Bd. 18). S.55 
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4.1.2.3.4 Kanepe 

 

    Kanepe, Gregor’un dönüşümünden sonraki dönemde, kız kardeşi ile arasında olan 

ilişkide, daha doğrusu ‘var olmayan ilişkide’ önemli bir rol oynar. Kız kardeşinin odaya 

gireceğini anlar anlamaz kanepenin altına saklanır; burası onun tamamen yalnız 

kalabildiği tek yerdir. Kız kardeşinin vücudunun her hangi bir parçasını gördüğü zaman 

korkup kaçacağını düşünen Gregor, onu bu durumdan esirgemek için yatak çarşafını 

kanepeye taşır ve dört saatlik bir uğraştan sonra çarşafı tüm vücudunu örtecek gibi 

kanepenin üstüne yerleştirir. Kız kardeşi gerekli görürse alacaktır çarşafı nasıl olsa.  

Çarşaf hiçbir zaman kanepenin üzerinden alınmaz ve hatta odasındaki mobilyalar annesi 

ve kız kardeşi tarafından bulundukları yerden taşındıkları zaman bile kanepe odada 

kalır.  

 

4.1.2.3.5 Mobilyalar 

      

    Gregor mobilyaların kendisi için ne kadar önemli olduğunu annesi ve kız kardeşi 

odayı boşaltmaya başladıkları an anlar: Sevdiği ne varsa tek tek alınıp odadan çıkarılır. 

Gregor’un kurtarmayı seçtiği ilk nesne duvarda asılı olan kürklere bürünmüş kadın 

resmidir. Gregor’un mobilyaların gitmesine bu kadar büyük tepki göstermesinin nedeni 

kendisine insan olduğu zamanları hatırlatmasıdır; belki de geri dönüşümünü sağlayacak 

olan nesnelerdir. Mobilyaların atadan kalmaları önemini iki kat artırır. 

 

“…daß sein Zimmer ausgeleert würde. Hatte er wirklich Lust, das warme, mit ererbten 

Möbeln gemütlich ausgestattete Zimmer in eine Höhle verwandeln zu lassen, in der er 

dann freilich nach allen Richtungen ungestört würde kriechen können, jedoch auch 

unter gleichzeitigem schnellen, gänzlichen Vergessen seiner menschlichen 

Vergangenheit? War er doch jetzt schon nahe daran, zu vergessen, und nur die seit 

langem nicht gehörte Stimme der Mutter hatte ihn aufgerüttelt. Nichts sollte entfernt 

werden; alles mußte bleiben; die guten Einwirkungen der Möbel auf seinen Zustand 

konnte er nicht entbehren; und wenn die Möbel ihn hinderten, das sinnlose 

Herumkriechen zu betreiben, so war es kein Schaden, sondern ein großer Vorteil…”82 

                                                
82 Franz Kafka, Die Verwandlung, a.g.y.,s. 80 
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     Kurtarabildiği yegâne nesneye tüm gücüyle sarılır. 

 

 

4.1.2.4 Nesneler 

 

    Bu bölümde elma, gazete ve resmin anlatı bütünündeki kompozisyon değerleri 

incelenecektir. 

 

4.1.2.4.1 Elma  

 

    Eski kültürlerde elma bereketi ve aşkın belireceği kehanetini simgeler.83 Herder’e 

göre ise yuvarlak şekliyle çoğunlukla sonrasızlığın sembolüdür.84 Hıristiyan 

terminolojisi de elmaya simgesel anlamlar yükler; Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın 

cennetten kovulmasına neden olan yasak meyve, elmadır. İkonografide de bunu 

gözlemleyebiliriz; mesela Van Akdamar Kutsal Haç Kilisesi’nin güney duvarını 

süsleyen kabartmalarda tasvir edilen bu sahnede bile yenilen suç meyvesinin elma 

olduğunu görürüz. 

    Die Verwandlung anlatısında elma,  babanın oğlunu ezmek için kullandığı baston ve 

gazete ile birlikte anılabilecek üçüncü silahtır; Gregor’a fırlattığı elmalardan biri sırtına 

sapladıktan sonra annesi koşup kollarına atılarak oğlunun canını bağışlaması için 

yalvarıp yakarıncaya kadar elma bombardımanına devam eder. Gregor’un sırtına 

saplanan bu elma belki de onun kaderidir: sırtındaki elma çürüdükçe bedenide iltihap 

kaplayıp çürür. 

 

    “... war er auch ganz staubbedeckt; Fäden, Haare, Speiseüberreste schleppte er auf 

seinem Rücken und an den Seiten mit sich herum; [...] Tatsächlich war Gregors Körper 

vollständig flach und trocken, ...”85 

 

                                                
83 Lexikon des deutschen Aberglaubens, Bd. I, S. 510–522. 
84 Herder Lexikon Symbole, S. 16. 
85 Franz Kafka Die Verwandlung,a.g.y.,s.91 
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    Adem ve Havva hayat ağacından elmayı kopararak cennetten yani sonrasız yaşamdan 

koparılıp dünyaya kovulur; Gregor ise sınırı ihlal ederek cennetinden yani yaşamdan 

koparılarak ölüme gönderilir. 

 

 

4.1.2.4.2 Gazete 

 

     Gazetenin -en azından Die Verwandlung’un yazıldığı dönemde- geleneksel bir 

anlamı yoktur. Anlatıda gazete, dönüşümden önceki zamanı anlatan bir nesnedir; 

Gregor ailesinin yanında olduğunda masanın başında oturup sessizce gazete 

okumaktadır; babası ise kahvaltısın çeşitli gazeteleri okuyarak saatlerce sürdürür ya da 

her gün belli bir saate ikindi vakti çıkan gazeteleri annesi ve kız kardeşine yüksek sesle 

okur. 

    Gazete okuma evde bir ritüeldir ve de otoritenin bir göstergesidir; ne kadar uzun 

sürerse, baba da o denli güçlüdür. 

 

 

 4.1.2.4.3 Resim 

 

 “...die, mit einem Pelzhut und einer Pelzboa versehen, aufrecht dasaß und einen 

schweren Pelzmuff, in dem ihr ganzer Unterarm verschwunden war, dem Beschauer 

entgegenhob...“ 86 

 

    Kafka yorumcularından Rudloff “Gregor Samsa und seine Brüder” adlı 

incelemesinde kürklü kadının, tarihçi, yazar ve de mazoşizmin isim babası Leopold von 

Sacher-Masochs’un (1836–1895) “Venus im Pelz’indeki kadın kahramanla özdeş 

olduğu yorumunda bulunur ve bu resmin Gregor’un ‘erotik yaşantılarını’ simgelediğini 

düşünür. 87 Bu resim de Gregor’a belki de yalnızlığını anımsatarak acı çektirir. 

                                                
86 Franz Kafka, Die Verwandlung,a.g.y.,s. 56 

87 Rudloff, Holger: Gregor Samsa und seine Brüder. Kafka - Sacher-Masoch - Thomas Mann, Würzburg, 
1997. s.15–17 
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    Yukarıda tüm ayrıntılarıyla açıklanan, masasının üzerinde asılı bu resim bize 

Gregor’un kadınlarla ilişkisi hakkında birçok bilgi verir. Gregor gezgin bir pazarlamacı 

olduğundan kadınlarla diyaloğu da diğer tüm insan ilişkilerde de gördüğümüz gibi 

sınırlıdır. Hatta bu öylesine ileri gitmiştir ki anlatı boyunca bir taşra otelindeki oda 

hizmetçisini tatlı bir anımsama ile sözü edilen bir şapka mağazasındaki kasadar kız 

dışında(…ein Stubenmädchen aus einem Hotel in der Provinz, eine liebe, flüchtige 

Erinnerung, eine Kassiererin aus einem Hutgeschäft…)88  kürk atkılı kadın resmi, bu 

tipik bekarın biricik cinsel yaşantısını da oluşturuyor benzemektedir. 89 

    Gregor, cinsel yönden de kendi bedenine yabancılaşmıştır diyebiliriz ve de odası 

boşaltılırken duvarda asılı bu kürklü kadın resmini niçin onlara vermek istemediğini de 

anlayabiliriz. O sadece insan yaşamındaki anılarına sahip çıkmıştır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
88 Franz Kafka, Die Verwandlung, a.g.y.,s.87 
 
89 Franz Kafka, Değişim, s.85   
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4.1.2.5 Otorite 

 

    Otorite üst başlığı altında baba, ailenin geçim yükü ve üç kiracı adam incelenecektir. 

 

4.1.2.5.1 Baba 

 

    Anlatıda Gregor’un babası yaşlı ve çökmüş bir adam olarak tasvir edilir. Daha 

önceleri evin geçimini sağlayan dolayısıyla evin reisi olan Baba, bu konumunu beş yıl 

önce iflas ederek büyük bir borçla birlikte oğlu Gregor’a devretmiştir. Şimdiyse kendini 

ailesi için feda eden oğlu sayesinde karısı ve kızıyla emekliliğini yaşamaktadır. 

    Anlatıda baba rolünün tekliğini kaybederek ikiye bölündüğünü açıkça görürüz.  

Çünkü baba, aile reisliği konumunu oğluna bırakarak geriye çekilmiştir. Evin geçimi 

oğul tarafından sağlanır. Bu da babayı geri plana iter. Bu durum baba ile oğul arasında 

bir iktidar çekişmesine neden olur. Her ikisi de ailenin reisi olmayı dener. Mesela 

Gregor, anne ve babası karşı çıkmasına rağmen kız kardeşini konservatuara göndermeyi 

kafasına koyar. Kız kardeşine ‘babalık’ yapamaya niyetlenir. Bu tür çıkışların babasının 

ondan nefret etmesine yol açtığı düşünülebilir. 

    Oğlunun yüzünden, babanın babalık kimliği ikiye bölünmüştür; öbür yarı oğlundadır 

artık. Gregor bir böceğe dönüştükten sonra baba, kimliğinin öbür yarısını tekrar ele 

geçirir. Baba, Gregor’dan geri aldığı reislik pozisyonuyla otoritesini yeniden kurar. 

Oğlunu evdeki baba kimliğini yaraladığı için cezalandırır ve onu bu yüzden yaralar. 

    Baba ve oğul arasındaki bu hastalıklı ilişkinin sonucu erkek çocuğunun babaya 

yabancılaşmasıdır. 

 

4.1.2.5.2 Patron ve Müdür 

 

    Unvanı, anlatı boyunca birkaç kez tekrarlanan fakat okurun sadece duyduğu; adını 

bile bilmediği hayalet bir otoritedir, Patron.  

    Gregor’un babasının Patron’a yüklü miktarda borcu vardır. Gregor babasının 

borçlarını ödemek için o firmada çalışır; borç o kadar fazladır ki bitirebilmesi için beş-

altı yıla daha ihtiyacı vardır. 
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“…habe ich einmal das Geld beisammen, um die Schuld der Eltern an ihn abzuzahlen - 

es dürfte noch fünf bis sechs Jahre dauern…”90 

 

    Bu durum Gregor’u Patron’un kölesi yapmıştır.91 Patron; babası kendisine borçlu 

olduğu için iş yaşamındaki günlük otoritesini bir kat daha artırmıştır. Gregor bu 

durumdan oldukça rahatsızdır ve şayet işten atılmayacağını bilse tüm düşündüklerini 

Patron’un yüzüne karşı söyleyecektir. 

 

“…Wenn ich mich nicht wegen meiner Eltern zurückhielte, ich hätte längst gekündigt, 

ich wäre vor den Chef hingetreten und hätte ihm meine Meinung von Grund des 

Herzens aus gesagt…”92 

 

    Müdür Bey anlatının ilk bölümünde Gregor’un işe niçin geç kaldığını sorgulamak 

için eve gelir ve dönüşümü öğrenince de kaçıp gider; o bir kukladır. Patron’un 

sorgucusu görevini üstlenmiş silik bir otorite simgesidir denilebilir. 

  

   4.1.2.5.3 Üç Kiracı Bay 

 

    Üç Kiracı Bay’ın, anlatıda Samsa ailesinin yaşamının mahremiyetine yapılmış bir 

tecavüzü simgelediği söylenebilir. Evde bir oda kiralayan bu kişiler, aile yaşamının 

sahnesi olan oturma odasını yemek odası olarak kullanmaktadırlar; anne ve kız kardeş 

de onlara hizmet eder. 

    Bu yadırgatıcı durum Gregor’un ölümüne değin sürer. O öldükten sonra aile, Üç 

Kiracı Bay’ı evden gönderme cesaretini kendilerinde bulur. Bu kişilerin Gregor’un 

ölümünden sonra evden kovulmalarının düşündürdüğü şey gayet açıktır. Onlar da evde 

yabancıdırlar, Gregor da. Gregor ailenin yabancısıdır ve bu yüzden kovulmalıdır; üç 

kiracı bay bu noktada Gregor’la özdeşleşir; çünkü onlar da onun gibi  yabancıdır.  

  

                                                
90 Franz Kafka,Die Verwandlung,a.g.y.,s.57 
91 Urs Ruf: Franz Kafka. Das Dilemma der Söhne. Das Ringen um die Versöhnung eines unlösbaren 
Widerspruchsin den drei Werken 'Das Urteil', 'Die Verwandlung' und 'Amerika', Berlin, 1974 
(Philologische Studien und Quellen, hrsg. v. Wolfgang Binder und Hugo Moser; 79). S.58 
 
92 Franz Kafka, Die Verwandlung,a.g.y.,s.57 
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4.1.2.6 Hava 

   

   Bu bölümde sis ve güneş simgelerinin kompozisyon değerleri üzerinde durulacaktır. 

 

4.1.2.6.1 Sis 

 

    Yunan efsanelerindeki söylencelerin birçoğunda Tanrıların güvende kalabilmek için 

kendilerini sisin içerisinde kalarak korudukları bildirilir.93  

    Gregor dönüşüme uğradığı sabah dışarıya baktığı zaman da hava sislidir. Bu onun 

durumunu daha da belirsiz bir hale getirir. Yoğun sis tabakası ile dönüşümün 

bilinmeyen nedenleri benzerlikler gösterir. Gregor’un ölümünden sonra sis dağılır.  

 

4.1.2.6.2 Güneş 

 

    Dünyanın neredeyse bütün toplumlarında geçmiş ve bugün de güneş, yaşamın 

kaynağı olarak bilinir. Gregor’un ölümünün ardından ailesi aylar sonra ilk kez hep 

birlikte dışarı çıkar ve havanın güneşli olduğu bu güzel günde özgürce dolaşırlar. 

 

“… Sie besprachen, bequem auf ihre Sitze zurückgelehnt, die Aussichten für die 
Zukunft, und es fand sich, daß diese bei näherer Betrachtung durchaus nicht schlecht 
waren, ...” 94 
 

     Anlatıda güneş yeniden özgürlüğün gelişini ve umudu simgeler. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
93 Lexikon des deutschen Aberglaubens, Bd. VI, S. 985-992 
94 Franz Kafka, Die Verwandlung, a.g.y.,s.98 
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4.1.2.7 İş 

 

    Gregor gezgin pazarlamacıdır(Reisender).İşini canla başla yaparak kısa sürede 

önceleri yaptığı yardımcılık görevinden maddi getirisi daha çok olan pazarlamacılık 

görevine yükselmiştir. 

 

“… Und so hatte er damals mit ganz besonderem Feuer zu arbeiten angefangen und war 

fast über Nacht aus einem kleinen Kommis ein Reisender geworden, der natürlich ganz 

andere Möglichkeiten des Geldverdienens hatte, und dessen Arbeitserfolge sich sofort 

in Form der Provision zu Bargeld verwandelten, das der erstaunten und beglückten 

Familie zu Hause auf den Tisch gelegt werden konnte…”95 

 

    Bilindiği gibi Gregor, işi gereği otellerde konaklayıp günü birlik ilişkiler ve sadece 

işe dayalı bir sosyal çevrede yaşar. Arkadaş çevresini de zorunlu olarak başka firmaların 

pazarlamacılarından seçer ve ilişki kurduğu insanların büyük çoğunluğu genelde 

müşterilerdir. Çalıştıkları firma da dahi sevilmezler. Birçok insan onların tonla para 

kazandığını ve keyif çattığını düşünür. 

 

    “Man liebt den Reisenden nicht, ich weiß. Man denkt, er verdient ein Heidengeld und 

führt dabei ein schönes Leben...”96 

     

    Gregor’un işi, yalnızlığının ve insanlarla arasındaki ilişkinin boyutunu gösterir ve 

ekonomik yönden yabancılaşmasının ipuçlarını verir.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
95 Franz Kafka, Die Verwandlung, a.g.y.,s.75 
96 Franz Kafka, Die Verwandlung, a.g.y.,s.67 
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4.1.2.8 Zaman 
 

    Die Verwandlung’un ilk bölümü bir saatlik bir süreyi kaplar; sabahın altı buçuğundan 

başlar ve yedi buçukta biter. Gregor’un tedirgin düşlerinden uyanmasıyla başlayan bu 

bölümde saatin gerginliği artırıcı bir işlevinin olduğu söylenebilir. 

 

    İkinci bölümde Gregor,  baygınlığa benzer derin bir uykudan uyanır. Bu bölümde 

zaman su gibi akıp geçer. Birinde Gregor’un dönüşümünün üzerinden bir ay geçmiştir.97 

Bir iki paragraf sonra Gregor,  “bu iki ay içindeki” tekdüze yaşamın aklını başından 

almış olmasından korkar.98 Dönüşümden önceki planlı programlı çalışma temposunun 

yerini beyhude geçip giden zaman almıştır. 

    Üçüncü bölümde Gregor’un elmayla yaralanmasının üzerinden bir ayı aşkın bir süre 

geçmiştir. Gregor geceleri ve gündüzleri gözünü kırpmadan geçirir. En sonunda kulenin 

saati üçü gösterinceye değin düşünüp durduğu bir gecenin sonunda günün ilk ışıklarıyla 

birlikte ölür.  

  “Es war eben schon Ende März.”99 

 

    Tarih Mart ayının sonlarına tekabül eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
97 Franz Kafka, Değişim, s.36 
98 Franz Kafka, Değişim, s.78 
99 Franz Kafka, Die Verwandlung,s.97 
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4.2 Anayurt Oteli 

 

4.2.1 Romanın Konusu 

 

    Gerçek karakterler ve mekânların kurgusal düzleme taşınmasıyla yaratılan Anayurt 

Oteli100 adlı romanın kahramanı Zebercet, adı geçen otelinin kâtibidir. Otel, Keçecizâde 

Malik tarafından Hicri 1255, Miladi 1839 yılında yani Tanzimat Fermanının ilan 

edildiği yıl yaptırılmış bir konaktır. Cumhuriyet'in kuruluşu da olan 1923 yılında konak 

otele dönüştürülür. Keçecizâdeler, zamanla kasabadaki topraklarını elden çıkarmış ve 

Zebercet'in babası Ahmet Efendi'ye otelin idaresini devretmişlerdir. Zebercet askere 

gitmeden önce babasıyla birlikte sekiz yıl, onun ölümünden sonra da on yıl otelde 

çalışır; hem kâtipliğini yapar hem de yönetir.  

    Bütün dünyası bu sınırlı mekân olan Zebercet’in başka insanlarla da iletişimi oldukça 

zayıftır. Soy olarak kendisini Keçecizâdeler'e bağlamakta, kendisini onların sonuncusu 

olarak görmektedir. Konağı yaptıran kişi olan Keçecizâde Malik Ağa'nın oğlu Haşim 

Bey, gerçek bir kadın düşkünüdür. Konaktaki beslemeler ile ilişkiler kurar, daha sonra 

bu kızları uygun birileriyle evlendirir; bu beslemelerden biri de Zebercet'in ninesidir. 

Fakat Zebercet ninesinin adını bile bilmemektedir, çünkü babası ondan hiç söz 

etmemiştir. Hatta babası defnedilirken imam ninesinin adını sorar; Zebercet susar. 

                                                
100 Yusuf Atılgan Kendisiyle yapılan bir konuşmada romanı gerçekte var olan kişi ve mekânlardan esinle 

yazdığını belirtir:  

“ Manisa’da ‘Anavatan Oteli’ diye bir otel vardı. (...) Babamla Manisa’ya her gidişimizde Anavatan 

Otel’inde kalırdık. Çünkü otelin sahibi babamın iyi arkadaşıydı. Oteli de Zebercet ile oğlu Ahmet Efendi 

işletirdi. Romandakinin tersine Zebercet babası, Ahmet Efendi oğluydu. Bir gün bu oteli yazma isteği 

doğdu içime. O sıralar arkadaşlarla Birgi’ye gideceğiz. Gece Aydın’da bir otelde kaldık. Bir otel işte. 

Kapıdan giriliyor, karşıdan yukarıya çıkan bir merdiven var. Kâtibin yeri de bu merdivenin altında 

önünde bir küçük masa. Gece arkadaşımla konuşurken Yahu’ dedim, bu adamın buradaki hayatı ne 

olabilir? Merdiven altında oturan bir adam. Nasıl bir adamdır bu? Üstelik benim bunaldığım zamanlar. 

Böyle bir ikilem içinde olduğum bir durum. Anavatan Oteli ile bu adamı birleştirdim, kendi ruh 

durumumu da yansıtmaya çalıştım. Bu roman çıktı… 

Refik Durbaş, “Aylaklık En Zor İş Ona Göre”, Cumhuriyet Dergi, sayı 102. 7 Şubat 1988; Yusuf 
Atılgan’a Armağan, s. 69–74 
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    Keçecizâde Haşim Bey'in oğullarından Nureddin mutsuz bir aşk macerası yüzünden 

kendisini Halveti dergâhına kapatır; çileye girer. Fakat çileyi tamamlayamadan 22. gün 

ölür. Üçüncü oğul Faruk Bey, yengesine yani ağabeyi Rüstem Bey’in karısına aşık olur 

ve bunun doğru bir şey olmadığına karar vererek konakta kendisini asarak intihar eder. 

    Kendisini bir üyesi saydığı bu ailenin konaktan dönme otelinin kâtipliğini yapan 

Zebercet, otelin gelirini her ay düzenli olarak Keçecilerin İstanbul'da yaşayan temsilcisi 

Rüstem Bey'in ölen kardeşinin adını koyduğu oğlu, Faruk Bey'e gönderir. 

    Otelde çalışan iki kişi vardır: Kâtip olarak Zebercet ve ortalık hizmetlerini görmesi 

için çevre köylerin birinden getirilen ortalıkçı kadın. Ortalıkçı kadın diye tanıtılan 

hizmetçi, küçük yaştayken dayısı tarafından evlendirilmiş, gerdek gecesi kız çıkmadı 

diye geri gönderilmiş, daha sonra üç çocuklu bir dulla tekrar evlendirilmiş; bu sefer de 

çok uyuduğu gerekçesiyle üç ay sonra yeniden dayısına geri gönderilmiştir. Otelin 

ortalık işleri için tutulmuştur. Zebercet bu kadınla geldiği ilk hafta ilişki kurar. Fakat 

kadın onun cinsel ve duygusal ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bir kişilik değildir. 

     Mutluluğu arayan Zebercet’in yaşamı perşembe gecesi gecikmeli Ankara treniyle 

gelen kadınla birlikte değişir. Otelde bir gece kalan kadının ertesi gün gitmesinin 

ardından Zebercet'in iç dünyasında pusuda bekleyen ve sevgiyi yaşayabileceği bir 

kadınla birlikte olma güdüsü uyanır. 

    Zebercet bunu takıntı haline getirir ve artık bu kadınının geri geleceği ana 

hazırlanmaya başlar: Traş olur, kendisine yeni elbiseler alır. Kadının kaldığı odayı 

kimselere kiralamaz; ışığını bir hafta boyunca söndürmez; odayı olduğu gibi bırakır ve 

onun gelişini büyük bir heyecanla bekler. Bir zaman sonra artık otele hiç müşteri 

almamaya başlar. Bir hafta sonra kadının gelmeyeceğine anlar ve Zebercet’in çöküşü 

başlar. 

    Bu devre Zebercet'in kapalı iç dünyasının kabuğunu kırarak dış dünyaya doğru sonu 

hüsranla biten bir maceraya atıldığı dönemdir. Önce sokaklara çıkar, içkili aşevlerinde 

yemek yer, horoz dövüşlerine ve on yıl sonra ilk defa sinemada film izlemeye gider. 

    İçindeki cinsel dürtü homoseksüelliğe değin varır. Horoz dövüşü izlerken tanıştığı 

Ekrem adlı sanayi çarşısında soğuk demir işinde çalışan delikanlıya karşı birlikte 

gittikleri sinemada cinsel bir ilgi duyar. Ekrem bacağını Zebercet’in bacağına yasladığı 

zaman duyduğu sıcaklık, Zebercet’in cinsel isteklerini kamçılar. 
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    Ruh sağlığı gittikçe bozulan Zebercet, gerçek bir cinsel ilişki yaşamak istediği 

ortalıkçı kadından beklediği karşılığı görmez; zira uykusu çok ağır olan kadın ilişkiye 

başlamadan uyur. Zebercet cinsel uyarıda da sorunlar yaşar ve kadını boğarak öldürür. 

Bununla da yetinmez ve belki de sahibinin ölümünü hisseden kediyi de öldürüp 

pencereden aşağı atar. 

     Yaptıklarında pişmanlık duyan Zebercet, kendi içinde kendisiyle hesaplaşmaya 

başlar; eşini gerdek gecesi öldüren damadın mahkemesini izler. Damat gelini kız 

olmadığı için öldürdüğünü iddia eder fakat gelin kız oğlan kızdır. Zebercet damatla aynı 

suçu işlediğinden kendisini onunla özdeşleştirir. Savcının sanığa yönelttiği sorulara 

kendi içinden yanıtlar verir. Mahkemenin karar tarihini 28 Kasım’a ertelemesi sanıkla 

arasında suç ve ceza yönünden bir paralellik kuran Zebercet’in de karar tarihi olacaktır: 

Kendisini o tarihte asmaya karar verir. Fakat o tarihi beklemez, bekleyemez.10 Kasımda 

kendisini yegâne sığınağı olan konakta tavana asarak intihar eder. 
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4.2.2 Anayurt Oteli’nde Yabancılaşma ve Yalnızlık ile İlgili Unsurlar 

 

    Romana baktığımız zaman aşağıda adları geçen kişi ve mekânların ele alındığını ve 

olay örgüsü içinde belli işlevlere sahip olduğunu görürüz. Zaten romanda, roman 

kişileriyle mekânların tanıtılmasıyla başlar. Çalışmamızda ele alınan konular, aşağıda 

belirtildiği gibi sınıflandırılıp çözümlenecektir. 

 

 

1. Topografya (Kasaba, Otel, İçkili Aşevi, Horozcular Kahvesi, Sinema, Sokaklar), 

 

2. Kişiler (Zebercet, Ortalıkçı Kadın, Gecikmeli Ankara Treniyle Gelen Kadın, 

Emekli Subay Olduğunu Söyleyen Adam), 

 

3. Kedi, 

 

4. Nesneler (Odadaki İki Havlu, Otel Tabelası, Bıyık), 

 

5. Cinsellik, 

 

    6. Ölüm ( Cinayet, İntihar), 

 

   7. Zaman. 
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4.2.2.1 Topografya 

      

    Romanda ele alınan mekânların başında genel anlamda kasaba, sınırlandırılmış 

mekân olarak da otel yer alır. Bu iki ana mekân dışında anlatının topografik özeliklerini 

oluşturan yerler içkili aşevi, horozcular kahvesi, sinema, sokaklar ve odalardır. 

 

   

4.2.2.1.1 Kasaba (ya da Kent)   

 

    Kendisi de bir taşralı olan ve yaşamının uzun yıllarını orada geçiren Yusuf Atılgan, 

romanına mekân olarak küçük bir Anadolu kentini veya kasabasını seçer. Burada 

yaşamın tekdüzeliği, sıradanlığı ve ‘küçük insanların’ modern bunalımları anlatının en 

temel yapı taşlarından birisidir. Yazarın romanına taşrayı seçmesinin nedeni, 

yabancılaşmanın entelektüel bir sorun olmadığı, küçük kent ya da kasabalarda da 

insanın aynı sorunu yaşayabileceği gerçeğidir. Taşranın tekdüzeliği ve Zebercet’in 

benzer yaşamıyla roman, ele aldığı konuyla Berna Moran’ın belirttiği gibi Saçma 

kuramını dile getiren bir yapıt özelliği gösterir.101 

   

“Kasaba. 

Ya da kent. Doğudan geliniyorsa, gündüzse, tren yavaşladığında karşısındakiyle 

konuşan ya da gazete okuyan biri nereye geldiklerini görmek için başını sola 

çevirdiğinde birden ürperir: yarı belinden sonra yükselen dimdik kayalarıyla koskoca bir 

dağ treninin üstüne devriliyor gibidir.   Kasaba (ya da kent) minareleri, ağaçlı geniş 

sokaklarıyla bu dağın eteğinde yayılır.(geniş sokakları, parkları, arsaları oluşunun 

nedeni ‘Yangın’dır.1922 Eylül ayı başlarında Yunanlılar giderayak burayı yaktılar…”102  

    Yukarıda yazılanlardan ve Yunanlıların giderayak yaktıkları söylendiğinden 

betimlenen kentin Manisa olduğunu anlarız; zira yazarın ailesinin Hacırahmanlı adlı 

köye yerleşmesinin nedeninin de bu yangın olduğunu biliyoruz. 103 

 

 

                                                
101 Berna Moran, a.g.y., s.310 
102 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, Yapı Kredi Yay. İstanbul 2001,s.10 
103 B.k.z.1 nolu dipnot 
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4.2.2.1.2 Otel 

  

    Bir yalnızlık mekânı ve ‘asri zamanların topografik simgesi’104 olarak otel, bizce 

anlatının en önemli  ‘karakteridir’.Yazar tarafından yeniden kurgulanıp bir kişi haline 

getirildiğini söyleyebiliriz. Yapının Tanzimat’ta bir konak olarak yapılıp, 

Cumhuriyet’in kuruluş yılında otele çevrilmesi ve de Zebercet’in bir 10 Kasım günü bu 

otelde intihar etmesinin tesadüf olmadığını yazarın kendisiyle yapılan bir konuşmada 

belirtmesini unutmamamız gerekir.105 Bu yaklaşımın, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun 

Kiralık Konak adlı romanıyla benzer özellikler gösterdiğini de söyleyebiliriz. Kiralık 

Konak’taki Naim Efendi’nin konağının, Osmanlı aristokrasisini simgelemesi 

bağlamında ‘modern’ yaşama doğru kayan aile tarafından kiralığa çıkarılması ve aile 

yaşamının apartmanda sürmesi; taşradan kente yönelerek konaklarını otele dönüştüren 

Keçecizâdelerle, karşılaştırılabilir.    

    Otel  tanıtılırken, üç katlı bir eşraf konağı olduğunu, sahibi yangından bir süre sonra 

İzmir’e yerleştiği için eski nüfus katibi Ahmet Efendi’nin üstlenmesiyle otele 

dönüştürüldüğü, Keçecizâde Malik Ağa tarafından geçen yüzyılın başında yaptırıldığı, 

bir yerli ozan tarafından kapının üstüne ölçüsü ne aruza ne heceye uyan  “ Bir iki iki 

delik/ Keçecizâde Mâlik” uyduruk dizeleri yazılarak bin iki yüz elli beş miladi bin sekiz 

yüz otuz dokuz tarihinin atıldığını, adının ANAYURT OTELİ olduğunu ve bu adın 

verilme nedeninin düşman elindeyken belirli bir direnme göstermemiş kasaba ya da 

kentlerde kurtuluşun ilk yıllarındaki utançlı yurtseverlik coşkusuyla verilmiş 

olabileceğini, odaların, tuvalet  ve lavaboların nerede olduklarını, bunlar ve bunlarla 

birlikte daha bir çok ayrıntı tek tek açıklanır. Bu açıklamaların en sonunda ise mekânın 

belki de en önemli özelliği, istasyon alanından otele çıkan sokağın başında bir çam 

ağacının gövdesine tenekeden kesilmiş, koyu yeşil üstüne ak harflerle OTEL yazılmış 

ok biçimli bir gösterge çakılıdır ama yıllar sonra çivilerden biri çürüyüp kopunca okun 
                                                
104 Enis Batur, “OTEL’: Bir Yazı Atölyesinden”,  Kitap-lık  63,(Temmuz-Ağustos 2003),s.46 
105 Yusuf Atılgan bu konuda şunları söyler:”Anayurt Oteli’nde Zebercet’in değişimi ile birlikte asıl 
anlatılan konaktır.Bir dönemdir de bir anlamda….Keçecizade Malik Ağa vardır,orada konağı 
yaptıran.Konağın kapı kemerinde şöyle yazar: Bir iki iki delik Keçecizade Malik Arap rakamlarıyla bir 
iki iki delik 1255 ediyor; şimdiki tarihle 1839(Tanzimat Fermanı’nın ilanı)1876’da (I.Meşrutiyet’in ilanı) 
Haşim Bey konağın hakimidir.Rüstem Bey de 1908’de (İttihat ve Terakki’nin baskısıyla Kanun-i Esasi 
yeniden yürürlüğe konur.17 Aralık’ ta da Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı açılır.)evlenir.En sonunda konak 
1923’te (Cumhuriyet’in ilanı) otel olur.Ben romanlarımda politik ya da toplumsal durumları böyle 
telmihlerle geçiştiririm.Bunlar benim toplumsal durumlara bir dokundurmam gibidir.”    
Mürşit Balabanlılar, “Anayurt Oteli’nin Yazarının Yöneldiği Üç Tema: Hapis, İntihar ve İşkence,” 
Cumhuriyet 11 Aralık 1987; Yusuf Atılgan’a Armağan,   İletişim yay. İst. 1992  s.65-68 
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ucu aşağıya dönmüş toprağı gösteriyordur ve otelin yeraltında olduğu sanısı 

uyandırıyordur. 

    Peki, ‘yeraltı’ nedir? Biz, Atılgan’ın burada severek okuduğu yazarlardan biri 

olduğunu bildiğimiz106 Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar adlı öyküsüne gönderme 

yaptığını düşünüyoruz. Bilindiği gibi adı geçen öykünün kahramanı 40 yaşında, eski bir 

memurdur ve yeraltı diye adlandırdığı koyu ve kara bir yalnızlık içinde yaşar. Acıyı 

bazen tutkuyla sever, aşağılanmaktan zevk alır. Zebercet’in ‘şatosu’ olan otel de 

Zebercet için böyle bir yer(altı)dır. Onun yegâne sığınağı, geçmişi, bugünü, yarını ve 

mezarıdır; ‘gömüldüğü’107    bu otelden çıkmaz, çıkamaz.      

 

 

4.2.2.1.3 İçkili Aşevi, Horozcular Kahvesi, Sinema, Sokaklar 

 

    İçkili Aşevi, Horozcular Kahvesi, Sinema ve Sokakların romandaki kompozisyon 

değerleri benzerdir; her dört mekân da aynı şeyi anlatmaktadır. Yukarıda da 

belirttiğimiz gibi koyu ve kara bir yalnızlık içinde yalnızca otelde soluk alabilen, 

otelden çıktığı zamanlarda tedirginlik duyan, topluma yabancılaşmış bir kişi olan 

Zebercet’in gecikmeli Ankara treniyle gelen kadın imgesiyle aradığı gerçek sevginin 

peşine düşmesi, dış dünyaya açılmasını sağlar.  

    Toplumsal yaşamın nabzının attığı mekânları dolaşır. Sokakta Kestane Satan 

Adam’ın onu karşısında durduğu için azarlaması, içkili aşevinde gammazlanarak polis 

tarafından tutuklanan adamı görmesi, horozcular kahvesinde tanıştığı soğuk demir 

işinde çalışan Ekrem adlı çocuğa birlikte gittikleri sinemada duyduğu cinsel ilgi, 

bunların tümü dış dünyadan çekilmesini ve tekrar otele dönmesini sağlar.  

    Otelde Ortalıkçı Kadın’ı öldürmesinin ardından gittiği dış mekânlarda farklılaşır. 

 

 

 

 

 

 
                                                
106 R. Görel, “Yusuf Atılgan Anlatıyor”, Varlık 15 Haziran 1959; Yusuf Atılgan’a Armağan, s. 55-59 
107 Ahmet Oktay,Anlatıların Aynası,s.166 
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4.2.2.2 Kişiler 

 

4.2.2.2.1 Zebercet108 

     

    Zebercet Anayurt Oteli’nin kâtibidir. Romanda kişisel özellikleri ayrıntılarıyla 

tanımlanır: 

 

    “Orta boylu denemez; kısa da değil. Askerliğindeki ölçülere göre boyu bir altmış iki, 

kilosu elli dört. Şimdilerde otuz üç yaşında, gene don gömlek kantara çıksa elli altı ya 

da elli yedi kiloyu bulur… Başı bedenine göre büyükçe, alnı geniş; saçları kaşları 

gözleri bıyığı koyu kahverengi; yüzü kuru, biraz aşağıya çekik ama gecikmeli Ankara 

treniyle gelen kadının gittiği sabah aynaya baktığında gördüğü kadar değil. Elleri küçük, 

tırnakları kısa; omuzları, göğsü dar.”109    

 

    Zebercet'in dedesi nüfus kâtibidir ve kasabaya ( ya da kente) Adana’dan gelmiştir. 

Dedesinin babası, Adana'da kiralık bir otel işletmiştir. Dedesi okuldayken hafif bir 

depremde otelin çökmesi üzerine büyük dedesi, büyük ninesi ve onların biri kız biri 

oğlan iki küçük çocukları da yıkıntılar arasında can vermişlerdir. Dedesi bir süre 

halasının yanında kalmıştır. Kasabaya geldikten sonra memur olarak nüfus 

müdürlüğünde çalışmıştır. Keçecilerin Rüstem Bey'i kızına nüfus kâğıdı çıkarırken 

onunla tanışmıştır. 

 

    “Evlenmesine bir arkadaşı önayak olmuş. Bir gece konakta yemeğe çağrılmış; kapı 

aralığından anasına göstermişler. 'Olur' demiş; Yunan gelmezden bir yıl evvel 

evlenmişler. Otuz iki yaşındaymış anası, babası yirmi sekiz.”110 

     
    Yedi aylık doğan, doğduğunda ebe tarafından ‘Pamuğa sarıp inci kutusuna yatırılır 

bu; Zebercet koyun adını.’111 denilerek adı konulan, bazı aceleci tavırları,  anne ve 

babası tarafından bile yedi aylık doğmasına bağlanarak  azarlanmaktan ve alay 

                                                
108 Zebercet, ”zümrütten daha açık, yeşil olan ve zümrüt kadar değeri olmayan bir süs taşı” anlamındadır. 
Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Lügat,20.Baskı, Aydın Kitabevi,Ankara 2003   
109Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, s.12 
110Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, s. 29 
111 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli,s.13 
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edilmekten kurtulamayan Zebercet, hem fiziki hem de ruhsal yönden zayıftır, 

hastalıklıdır. Topluma yabancılaşmasının nedenleri bu dışlanmışlıktır. Zebercet sözü 

edilen aşağılanmaları sadece ailesinden görmez. İlkokulda Kürt Muhittin adlı 

arkadaşının Zebercet için, ‘Anası oğlan doğurmuş, Zebercet hamur yoğurmuş’112 

sözleri, yağmurlu bir günde dağ başında fırtınaya tutuldukları sırada arkadaşlarının 

yanında ağlaması113, askerdeyken Fatihli dediği Serdar adlı asker arkadaşının erkek 

egemen kişiliği altında silinmesi, askerlik hizmeti sırasında bölük yüzbaşısı tarafından 

‘emir erliği’ne ayrılarak bir ortalıkçı kadın gibi çalıştırılması gibi hiçe sayılmalar onun 

temel sorunudur. 

     Prof. Dr. Cengiz Güleç “Bir Şizoid Olarak Zebercet’in Portresi” adlı yazısında 

Zebercet’in ruh durumunu inceler. Güleç’e göre Zebercet konulabilecek tanı şizoid 

kişilik özeliğidir: 

    “Zebercet psikiyatrik tespitler açısından bakıldığında tanı bir şizoid kişilik yapısı 

göstermektedir. Alabildiğine içine dönük, toplumsal ilişkileri soğuk ve mesafeli, 

karşısındakilere güvensiz, kuşkucu ve ürkek bir insan. Küçük bir otel neredeyse bütün 

evrenini doldurmaya yetmektedir. 

    Doğup büyüdüğü kasabada çalıştığı otelin bulunduğu sokaktan bir adım öteye hemen 

hiç geçmemiş ve tüm gününü otelin içinde geçirmekten hiç yakınmayan sessiz, biraz 

‘garip’ bir insan. Fizik yapısı da ruhsal yapısı ile uyumludur. Dar omuzlu, zayıf ve 

çelimsiz- Kimsenin iç dünyasını merak etmeyen ve onlarla duygusal hiçbir alışverişe 

girmeyen bu sessiz ve içine kapanık insan, dışarıdan bakıldığında dayanılması zor gibi 

görünen bir ruhsal denge ve uyumla yaşamını sürdürmekledir. 

    Şizoid insanlar bilindiği gibi insanlara duygusal açıdan yaklaşmaktan ve onlara 

bağlanmaktan müthiş korkarlar. Terk edilmeye ve reddedilmeye aşırı duyarlıdırlar. 

Gerçek ya da hayali red ve terk deneyimleri normal insanlardan çok daha derin bir 

biçimde bu insanların benliklerini yaralar, erken çocukluk dönemlerinden beri bu 

konuda zedelenmiş olan şizoidler bir bakıma doğal bir savunma mekanizması 

geliştirerek kendilerini ruhsal / duygusal yönden muhtemel örselenmelere karşı 

korumak için yakın ilişkilerden uzak tutarlar. Alabildiğine sosyal bir tecrit içine 

kendilerini sanki hapsetmiş gibi bir havaları vardır. Dışa dönük insanlar için bir kâbus 

                                                
112 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, s. 28 
113 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, s. 67 
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görünümündeki bu tek düze yaşam biçimi onları hiç de rahatsız etmez, insanî ilişki-

lerden uzak kalabildikleri ölçüde belirli bir işte oldukça başarılı da olabilirler."114 

  

    Şizoid kişilik özellikleri gösteren Zebercet, bir gün gecikmeli Ankara treniyle gelen 

kadında aradığı kişiyi bulur; onu Faruk dayısının âşık olduğu Semra yengesiyle 

özdeşleştirir. 

    Ahmet Oktay, Zebercet’in yaşamının belli bir anında o anda yer alan belli bir insanı 

ruhsal yaşamımın bir takıntısı haline getirdiğini düşünür; kadınla karşılaşmadan önceki 

tekdüze ve yalnız yaşamı onu çarpışma anında darbeye karşı dayanıksızlaştırmıştır ve 

travma geçirmesine neden olmuştur.115   

     

     “Otelden pek seyrek çıkardı. Şimdiki gibi olağan üstü bir durum olmazsa yılda ya da 

iki yılda bir terziye, ayda bir keselenmek için hamama, dört haftada bir saç tıraşına, 

ayda bir otelin paralarını İstanbul'a yerleşen Faruk Keçeci'ye göndermek için postaneye 

giderdi. Yılda bir otelin vergisini de yatırırdı. Her çıkışında, özellikle hamama 

gittiğinde, o yokken otelde kötü bir şey olacakmış gibi tedirginlik duyardı.”116 

 

Burada da görüldüğü gibi günübirlik ilişkiler ve sıradan bunaltıcı bir yaşam kesitinin 

aktığı bu otelde Zebercet, gönüllü bir sürgün olarak yaşar. Tüm yaşamı bu oteldir; 

burada doğmuştur, yalnızca burada nefes alabilir ve yine burada ölür. 

 

4.2.2.2.2 Ortalıkçı Kadın(Zeynep) 

 

     “Saçları kumral, gözleri koyu mavi. Yüzü uzun, burnunun ucu kalkık, ağzı büyükçe, 

biraz dişlek, dudakları kalın. Orta boylu, balık etinde; bacakları az eğri. Otuz beş 

yaşlarında. On yıl önce uzak köylerin birinden dayısı olduğunu söyleyen bir adam 

getirdi kadını, bohçası koltuğunda. ‘Recep Ağa söyledi, kadın gerekmiş.’ Aylığına 

pazarlık ettiler, uyuştular. Kadını yukarı gönderdi. Adama 'Otur bir çay içelim' dedi. 

Çay içerken anlattı adam. Babası, anası ölmüş. Yanlarına almışlar kızı. On yedisinde 

                                                
114 Prof. Dr. Cengiz Güleç. "Anayurt Oteli. Zebercet'in Dünyası”, Varlık, Şubat 1992; Yusuf Atılgan'a 
Armağan, s. 364–369. 
 
115 Ahmet Oktay,a.g.y.,s.165 
116 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, s. 21. 
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evermişler. Gerdek gecesi sabaha karşı bozuk çıktı diye geri göndermiş kocası. ‘Hele 

sürtük kim bozdu seni kız? Bilmiyom der bu, söylemez. Dövdük falan, valla bilmiyom 

der. Yeter herif söyleyecek de ne olucak dedi yengesi.’ Beş yıl sonra komşu köylerden 

birinden karısı ölmüş üç çocuklu bir adama vermişler. Üç ay geçmemiş geri getirmiş 

adam,   ‘Çok uyuyor bu’ demiş. Uyur evet, uyur ya işi eyidir.”117 

 

    Romanda Ortalıkçı Kadın yukarıdaki şekilde tanımlanır. Adının Zeynep olduğunu 

romanın ilerleyen sayfalarında Zebercet’in para sayfalarının üzerine yazdığı OTELİN 

BENİM, ZEYNEBİN118 yazısından öğreniriz. 

    Zebercet cinsel ihtiyaçlarını bu kadınla karşılamaktadır. Bu ilişki tek taraflı 

gerçekleşmekte, uykusu çok ağır olduğu roman boyunca çeşitli kereler tekrarlanan 

kadın tarafından sadece bedeninin kullanımına izin verilmektedir; zira ilişki boyunca 

uyur. ilk evliliğinin başladığı gece bitmesinin nedeni olan kızlığının bozulma olayı da 

bu uyku yüzündendir. Kızı iğfal edenin dayısı olduğu ima yoluyla aşağıdaki şekilde 

belirtilir. 

      

“Bir gece yatmışken kalktı, bitişik, odaya girdi, ışığı yaktı. Sıcaktı, örtüsüz uyuyordu; 

gömleği sıyrılmış. Kapıyı kapadı, yaklaştı. Düğmelerini çözdü. (…)Sarstı. Kadın 

kıpırdamadı; ‘Geldin mi dayı?’ dedi uykusunda. Bir daha sarstı; ‘Uyansana kız!’ 

Gözlerini açıp doğruldu.  'Kalkıyom Ağam.”119 

     

    Zebercet içkili aşevi, Horozcular Kahvesi ve Sinemaya giderek dış dünyaya açılma 

deneyiminin ardından ilişkiye girmek istediği Ortalıkçı Kadın’ı, ona gerçek anlamda 

karşılık vermediği yani tepkisiz kaldığı için ereksiyon olamaz; bu başarısızlığın suçlusu 

olarak ortalıkçı kadını görür.120Bu yüzden ortalıkçı kadını öldürür.    

 

 

 

 

                                                
117 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli s.14-15 
118 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli s.20 
119Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli s.14–15 
120 Ahmet Oktay, a.g.y, s.186 
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 4.2.2.2.3 Gecikmeli Ankara Treniyle Gelen Kadın 

 

     Romanının başlangıç zamanı olan Pazar gününden üç gece önce otele gelip bir gece 

kalan ve ertesi gün giden gecikmeli Ankara treniyle gelen kadın, şu şekilde tanımlanır: 

 

    “Yirmi altı yaşlarında. Uzunca boylu, göğüslü. Saçları gözleri kara; kirpikleri uzun, 

kaşları biraz alınmış. Burnu sivri, dudakları ince. Yüzü gergin, esmer.”121  

 

    Zebercet kadında gördüğü her ayrıntıyı aklında tutar; kara kazağı, iri yuvarlak gümüş 

kolyesi, valizi, kokusu, önü açık paltosu122,kara saçları, önü açık kahverengi paltosu, 

duman karası çorapları, kısa topuklu ayakkabıları, uzun açık pembe tırnaklar123 gibi 

ayrıntıların tümünü onu düşündüğü zaman aklından geçirir. Kadın aslında çevre 

köylerden Baytar Bey için Ankara’dan gelmiş bir (muhtemelen) fahişedir. Zebercet bu 

kadını bir takıntı haline getirir fakat onun gerçek kimliğini kabullenemez; onu 

aşkınlaştırır124.Tam bir yabancılaşma içindedir. 

    Okurun romanın geçtiği zaman boyunca karşımıza çıkmayan, geçmişte konakta ve 

roman zamanında otelde yaşamış iki hayalet kadın kahramandan biri Rüstem Bey’in 

karısı Semra, öbürü gecikmeli Ankara treniyle gelen, adını bilmediğimiz kadındır. 

Zebercet gecikmeli Ankara treniyle gelen kadını, dayısı Rüstem Bey’in karısı Semra ile 

özdeşleştirir. Bunun nedeni, Zebercet’in hayalinde canlandırdığı hayali kadın imgesinin 

Semra olmasıdır. Zebercet’in küçük dayısı Faruk’un, Semra’ya âşık olması ve bu 

durumu doğru bulmayarak kendi kendini cezalandırarak intihar etmesi ile roman 

kahramanının sonu aynıdır; sevilen kadınlar mahvı da beraberlerinde getirirler. 

 

 

 

 

 

 

                                                
121 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, s.16 
122 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, s.7 
123 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, s.9 
124 Ahmet Oktay,a.g.y.,s.185 
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4.2.2.2.4 Emekli Subay Olduğunu Söyleyen Adam 

 

    “Orta boylu, tıknaz. Saçları, oldukça kırarmış. Yeşil gözlü, gür kaşlı. Yüzü etli, 

dudakları ince. Geldiği sabah defterin üstüne bırakıp öğleyin aldığı nüfus kâğıdına göre 

soyadı Görgün, adı Mahmut, baba adı Abdullah, ana adı Fatma, doğum yeri Erzincan, 

doğum yılı bin üç yüz yirmi yedi.”125 

 

    Romanın başladığı Pazar gününden iki gün önce gecikmeli Ankara treniyle gelen 

kadının otelden ayrılmasının hemen ardından otele gelerek emekli subay olduğunu 

söyleyen adamın gerçek kimliği daha sonra ortaya çıkar; öz kızını boğan bir katildir. 

Zebercet bunu adamın gitmesinin ardından otele gelerek onu soran polislerden öğrenir.  

 

     “-Suçu neymiş adamın? 

Polis döndü; sırıttı. 

—Afrika’ya kız kaçırıyormuş, dedi alayla. 

Kapıyı açarken bir daha döndü, yüzü katıydı. 

—Öz kızını boğmuş. 

—Öz kızını mı bozmuş? 

—Boğmuş dedim.(…)”126 

 

     Ahmet Oktay, Zebercet’in bu yanlış anlamayı bir lapsusla (sürçme) dışa vurduğunu 

düşünür127. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
125 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli,s.16 
126 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli,s.69 
127 Ahmet Oktay,a.g.y.s.189 
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4.2.2.3 Kedi 

 

    Roman boyunca kedi Zebercet tarafından öldürülüp pencereden atılıncaya kadar bir 

çok kez karşımıza çıkar, romanın başında da tanıtılır. 

 

    “Erkek. Kara. Zebercet’in döneminde ikinci kedi. Üç yıl önce babasıyla kasabadaki 

eski anıtları görmeye geldiklerinde iki gece otelde kalan, çantasında hep birkaç 

atkestanesi bulunan, uzun boylu bir genç kız adını Karamık koymuştu; ama kimse 

söylemiyor.”128 

 

    Cinselliği içselleştiren ve sapkınlıkları aşama aşama artan Zebercet’in bu hastalığı 

hayvan seviciliğe kadar varır. Zebercet kediyi okşarken bundan cinsel bir haz duyar. 

Cinsel yabancılaşamaya kendi kendini tatmin, homoseksüel eğilim, fetiş ve hayvan 

sevicilik örnek olarak verilebilir.  

     

    “Elini sırtına götürdü. Boynundan kuyruğuna okşadı. Kedi ön ayaklarını bacağına 

dayadı; okşarken elinin geçtiği yerde sırtı kabarıyor, mırıldanıyor, ara sıra tırnaklarını 

bacağına batırıyordu. Elinin altında diriliğin sıcaklığını duyuyordu. Orası kabarmaya 

başladı.”129 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
128 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli,s.16 
129 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli,s.58 
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4.2.2.4 Nesneler 

 

     Romanda önemli bir işlevi olan dekoratif öğe olarak kullanılan nesnelerin başında 

havlu, otel tabelası ve bıyık gelir. 

 

4.2.2.4.1 Odadaki İki Havlu 

 

    Bir fetiş simgesi olarak havlu, romanda Zebercet’in yalnızlığını ve cinsel ihtiyaçlarını 

giderme aracıdır; kendi kendini tatmin nesnesi olarak ele alınır. Gecikmeli Ankara 

treniyle gelen kadının otelde unuttuğu havlu sonradan misafir olarak kaldığı Baytar 

Bey’in adamları tarafından alınmak istenir; fakat tesadüf eseri o havlu değil de benzeri 

alınır. Havluya yüklenen işlevin önemi, romanın başında tanıtılmasıyla açıklanabilir. 

 

     “1. Otelin havlusu. Aynanın sağındaki askıda. Ufarak, düz yeşil. Bir köşesinde ak 

iplikle biraz çarpık bir A, yuvarlak bir O işlenmiş; aralarında belli belirsiz bir nokta. 

Bunları üç havlu çalındıktan sonra hırsızlığı önlemek amacıyla Zebercet işledi. Gene de, 

babasının döneminde (otuz yılda) bir havlu çalındığı halde Zebercet’in döneminde (on 

yılda) dokuz havlu ile iki çift terlik çalındı. Babası bu bir tek olaya dayanarak genellikle 

insanlara yağıp esmiş, tümünü hırsızlıkla suçlamıştı.… 

2. Ankara treniyle gelen kadının unuttuğu havlu. Karyola demirine atılmış, yarısı 

yorganın üstünde.Karaları ince,sarıları,kırmızıları kalın çizgili.”130  

 

4.2.2.4.2 Otel Tabelası 

      

    İstasyon alanından otele çıkan sokağın başında bir çam ağacının gövdesine tenekeden 

kesilmiş, koyu yeşil üstüne ak harflerle OTEL yazılmış ok biçimi bir gösterge çakılı 

olduğu; yıllar sonra çivilerden biri çürüyüp kopunca okun ucu aşağıya dönmüş toprağı 

gösterdiği ve otelin yeraltında olduğu sanısı uyandırdığını Topografya bölümündeki 

Otel alt başlığında belirtilmişti. Yazar otelin yeraltında olduğu sanısından söz ederek 

buranın yaşamın dışında olduğunu ima eder ve bu basit tabelayı romanın başında 

önemli bir işleve sahip uyarıcı bir dekoratif öğe olarak kullanır. 

                                                
130 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli,s.17 
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   “…İstasyon alanından otele çıkan sokağın başında bir çam ağacının gövdesine 

tenekeden kesilmiş, koyu yeşil üstüne ak harflerle OTEL yazılmış ok biçimi bir 

gösterge çakılı, ama yıllar sonra çivilerden biri çürüyüp kopunca okun ucu aşağıya 

dönmüş toprağı gösteriyor ve otelin yeraltında olduğu sanısını veriyor insan…”131 

 

4.2.2.4.3 Bıyık  

 

    Yusuf Atılgan’ın roman evreninde gerçek yaşamında sızıp gelen önemli sembolik 

öğelerden biridir, bıyık.132 Romanda topluma yabancılaşmış bir birey olan Zebercet’in 

iç değişimlerinin vardığı boyutun göstergesidir. Romanın başlangıcında Zebercet 

tanıtılırken bıyıklı olduğunu öğreniriz: 

“Başı bedenine göre büyükçe, alnı geniş;saçları kaşları gözleri bıyığı koyu 

kahverengi(…)”133 

    Fakat sonra emekli subay olduğunu söyleyen adam bir sabah Zebercet’e “…bıyığınız 

yakışıyordu…”134 der. Belki de şaka yapar. Ama o, bıyığının yerinde olduğunu 

bilmesine rağmen kuşkuya kapılır; var mı yok mu sorusu arasında gidip gelir. Bir süre 

sonra aynaya bakar; bıyığı yerindedir.135 Gecikmeli Ankara treniyle gelen kadını 

beklerken dış dünyaya açılmaya karar veren Zebercet, yaşamında kimi değişikliklere 

gider. Belli aralıklarla (dört haftada bir kez) aynı berbere gittiğini bildiğimiz Zebercet, 

bu kez farklı bir berbere gider ve tıraş esnasında bıyıklarının kesilmesini ister; berberin 

verdiği yanıt “Çok şakacısınız’dır.136 Otelde kalan celeplerden birisi de ona bıyıklarını 

kestiğini söyler. Zebercet bıyığının ne zaman kesildiğinden hala emin değildir. Ona “bu 

sabah var mıydı bıyığım?”137 diye sorar.  

    Bıyık olgusunun Zebercet’in bakış açısına göre, onun yetişkinler, erkekler 

dünyasındaki yerini belirlediği, gücün ve iktidarın sembolü olduğu söylenebilir.138 

                                                
131 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, s.12 
132 Bu konuda ayrıntılı bilgi için: Kitap-lık 41 ( Mayıs Haziran  2000), Enis Batur, “Yusuf Atılgan, Bir 
Profil Denemesi” (s.80-83) ve Güven Turan, “Yusuf Atılgan’da Kıl-Tüy” (s.101-104) 
133 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, s.12 
134 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, s.9 
135 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, s.9 
136 Yusuf Atılgan ,Anayurt Oteli, s.22 
137 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, s.28 
 
138 Güven Turan, “Yusuf Atılgan’da Kıl-Tüy”, Kitap-lık 41(Mayıs-Haziran 2000)a.g.y. s.103 
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4.2.2.4 Cinsellik 

 

    Romana bakıldığında Zebercet’in cinsel sapkınlığının aşama aşama ilerlediğini 

görürüz. Önceleri Ortalıkçı Kadınla, kadın uyurken cinsel ilişkiye girer sonradan bu 

durum kendi kendini tatmine ardından homoseksüelliğe ve en sonunda hayvan 

seviciliğe kadar sürer. Zaten Atılgan da Zebercet karakterini oluştururken çocukluğunda 

ezilmiş, ailesi tarafından tez canlılığı sürekli yüzüne vurulmuş, arkadaşları tarafından 

küçümsenmiş, askerdeyken emir eri olarak kullanılmış, dış dünyaya kapalı, yapayalnız, 

her türlü sapkınlığa hazır bir tip oluşturmuştur. 

    Zebercet’in askerlik dönemindeki genelev deneyimleri, terlikle kendini tatmin, 

Horozcular Kahvesinde tanıştığı soğuk demir işinde çalışan Ekrem adlı oğlana duyduğu 

ilgi, gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının havlusuyla sevişme, Ortalıkçı Kadınla tek 

taraflı ilişkisi onun cinsel sapkınlıklarına örnek olarak verilebilir. 

    Romanda ele alınan bir diğer cinsel sapkınlık da ensesttir; Zebercet’in büyük dayısı 

Faruk Bey’in yengesi Semra’ya olan tek taraflı aşkı ve Zeynep’in dayısı tarafından iğfal 

edildiğinin ima edilmesini örnek olarak verebiliriz. 

    Zebercet’in kendisini son temsilcileri olarak gördüğü Keçecizâdelerden Haşim Bey’in 

beslemelerle cinsel ilişkiye girmesi belki de onu da bir besleme olan Ortalıkçı kadınla 

ilişkiye sürüklemiştir.   

    Romanda cinselliğin laytmotif olduğu söylenebilir. 
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4.2.2.5 Ölüm 

      

    Cinayet intihar alt başlıklarıyla inceleyeceğimiz ölüm temasının romanda 

yabancılaşmaya yönelik önemli bir işlevi vardır. 

 

 

 

4.2.2.5.1 Cinayet 

 

    Romanda cinayet birçok bölümde karşımıza çıkar.  Zebercet, Zeynep’i cinsel ilişkide 

başarısız olduğu zaman boğarak ve cinayetin tek tanığı olan kediyi tavayla vurarak 

öldürür139. Kadını öldürdükten sonra gittiği mahkemede izlediği duruşmaların birinde 

damat, gerdek gecesi karısını başına sürahi vurarak öldürür.140 Zebercet’in parkta 

tanıştığı yaşlı adamın ağabeyi, kumar masasında sırtından bıçaklanarak öldürülür.141 

Emekli subay olduğunu söyleyerek bir süre otelde kalan adam öz kızını boğarak 

öldürmüştür.142 

    Romanda bu ve benzeri cinayet olaylarının sıklıkla anılmasının nedenin yaşama 

yabancılaşma olgusuyla açıklanabileceğini düşünüyoruz. 

 

4.2.2.5.2 İntihar 

 

    Zebercet’in bilinçaltında birisi dolaylı yoldan olmak kaydıyla iki intihar hadisesi 

vardır. Bunlardan biri Faruk, öbürü de Nureddin dayısıdır. Yukarıda da anıldığı gibi 

Faruk dayısı kendini konakta tavana asarak, Nureddin dayısı ise yasak sevgilisinin 

ilişkiyi öğrenen doktor kocası tarafından ağu ile zehirlenerek öldürülmesinin ardından 

katıldığı Halveti dergâhında kırk günlük çilenin 22.günüde ölür. 

    Kendi suçunu kabullenen ve ölümü seçen Zebercet de yine Faruk dayısı gibi 

konaktan dönme otelin tavanına kendini asarak intihar eder. İntihar olgusu romanda 

yaşama yabancılaşmanın sonucu olarak görülebilir.  

                                                
139 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli,s.58-59  
140 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli,s.73-75 
141 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli,s.79 
142 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli,s.69 
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4.2.2.6 Zaman 

 

    Anayurt Oteli’nde zaman, önemli bir öğedir. Yapıttaki ana bölümlemeler zamana 

bağlı olarak yapılmıştır. Roman, bir Pazar günü, otelin kâtibi Zebercet’in üç gün önce 

Perşembe gecesi Anayurt Oteli’ne gelen kadının odasına girmesiyle başlar. Roman 

sırasıyla “Pazartesi”, “Salı”, “Perşembe”, “Cuma”, “Gece”, “Salı”, “Çarşamba”, 

“Pazartesi” ve “Pazar sabahı” bölümlerinden oluşmaktadır. Enis Batur’un da bir 

yazısında belirttiği gibi, “Anayurt Oteli bir zaman romanıdır”.143  

    Anayurt Oteli’nde zamanın da bir kompozisyon değeri vardır.  Romanda geçmiş, 

şimdi ve gelecek iç içe geçerek eşzamanlı olarak bilinç akışı tekniğiyle okuyucuya 

aktarılmaktadır. Zebercet’in parkta tanıştığı yaşlı bir adamla yaptığı konuşmayı örnek 

olarak alabiliriz:  

 

“…Kimi zaman kendisi gelirdi dükkâna çerez almaya. Leblebiyi çifte kavrulmuş 

istemezdi. (Sigarasını yere bıraktı; ayağıyla ezdi. Karşı sıraya kahverengi paltolu bir 

genç kızla ince bir oğlan oturdu. Uzun kayışlı yol çantalarını yanlarına koydular. Oğlan 

kolunu kızın boynuna attı.) Ölmüştür, değil mi?  

— Efendim? Kim dediniz?”144  

 

     Roman 20 Ekim 1963 Pazar günü başlar ve 10 Kasım 1963 Pazar günü saat 9.05’te 

sona erer;  yani anlatı zamanı 22 gündür.145  Zebercet, 28 Kasım 1930 tarihinde 

doğmuştur ve şimdilerde, yani anlatı zamanında 33 yaşındadır.146 Bu bilgilerden yılın 

1963 olduğunu hesaplayabiliyoruz. Emekli subay olduğunu söyleyen adamı sormaya 

gelen polisler, kayıt defterinde 18 Ekim Cuma tarihiyle karşılaşırlar.147 “Salı” bölümü 

ise Cumhuriyet bayramına denk gelir, yani tarih 29 Ekim 1963’tür148. Gecikmeli Ankara 

treniyle gelen kadın, anlatının başladığı günden üç gün önce otelde kalmış ve ertesi gün 

otelden ayrılmıştır. 

                                                
143 Enis Batur, “Anayurt Oteli İçin Angiographie”, Yazının Ucu,Yapı Kredi Yay. İst. 2.Baskı,Aralık 1995   
144 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli,s.77-78 
145 Ahmet Oktay,a.g.y.s.173 
146 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli,s.12 
147 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli,s.68  
148 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli,s.42 
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    Bu bilgilerin ışığında bir hesaplama yaparsak anlatının 20 Ekim 1963 Pazar günü 

başladığı sonucuna ulaşırız. Son günün tarihini değişik verilere dayanarak farklı yollarla 

bulabiliriz. Zebercet intihar ettiği zaman çalan korna ve siren seslerinden ve öbür 

hesaplamalardan yola çıkarsak romanın bitiş tarihinin 10 Kasım 1963 olduğunu ve 22 

gün sürdüğü sonucuna varırız. 
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5.İNCELENEN YAPITLARDA YABANCILAŞMA 
 
 
5.1. Die Verwandlung’da Yabancılaşma 
 
 
     Anlatıya adını veren dönüşüm (Die Verwandlung) olgusu, başlı başına bir 

yabancılaşmayı işaret eder. Bir sabah uyandığında kendisini dev bir böceğe dönüşmüş 

olarak bulan Gregor Samsa, insan gibi düşünüp, sesindeki değişime rağmen 

konuşabilmektedir. Ama bedeni bir böcektir. Bir böceğe dönüşmüştür. 

     Böcek figürü,  yüklendiği sembolik anlamlarla aynı anda neredeyse tüm 

yabancılaşma kategorilerini örneklemektedir. Böcek figürüyle birlikte yaptığı iş, aile, 

yalnızlık ve yabancılaştırma efekti olarak kullanılan anlatının topografik özelliklerinde 

de yabancılaşmaya göndermeler yapılmaktadır.   

 

1- Topluma Yabancılaşma 

 

2- Kendine Yabancılaşma 

 

3- Aileye Yabancılaşma 

 

4- Cinsel Yönden Yabancılaşma 

 

5- Ekonomik Yönden Yabancılaşma 

 

6- Yaşama Yabancılaşma 
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5.1.1 Topluma Yabancılaşma 

 

    Bireyin çeşitli nedenlerle toplumun dışına itilmesi veya kendisini toplumun dışında 

hissetmesini topluma yabancılaşma diye adlandırabiliriz. Die Verwandlung adlı 

anlatıda, öykü kahramanı Gregor Samsa, geçmişte insan olmasına rağmen anlatı zamanı 

bir böceğe dönüşmüş olarak var olması nedeniyle ailesi tarafından odaya kapatılmak 

suretiyle toplum dışına itilmiştir. Bir böcek olarak yalnız yaşadığı odasında yalıtılmış 

bir yaşam sürer. Dış dünyayla arasındaki tek bağlantı penceredir. Dönüşümün ardından 

var olan tüm toplumsal yaşamı, pencereden bakmaktır. 

    Mesleğinin getirdiği iş yükümlülüğü nedeniyle genellikle evin dışında vakit geçiren 

ve aile yaşamı da yok denecek kadar az olan Gregor, öykünün başında dönüşümünün 

sebebinin de işi olduğunu düşünür. Ebeveynleri ve kız kardeşi sabah uyanıp birlikte 

kahvaltı yapmaya başladıklarında o, çoktan evden gitmiştir. Çalıştığı dönemlerde 

kaldığı otellerde diğer insanlarla arasındaki iletişimsizlik ve sürekli değişen günübirlik 

ilişkilerdeki samimiyetsizlik onu toplumdan uzaklaştırmıştır. 

 

“Ach Gott”, dachte er, “was für einen anstrengenden Beruf habe ich gewählt! Tagaus, 

tagein auf der Reise. Die geschäftlichen Aufregungen sind viel größer als im 

eigentlichen Geschäft zu Hause, und außerdem ist mir noch diese Plage des Reisens 

auferlegt, die Sorgen um die Zuganschlüsse, das unregelmäßige, schlechte Essen, ein 

immer wechselnder, nie andauernder, nie herzlich werdender menschlicher 

Verkehr…”149 

 

     İnsan yaşamında bu tür bir iletişimsizlik ve dış dünyadan yalıtılmışlık içerisinde 

bulunan Gregor’un başına gelenler, aslında önceki yaşamının bir uzantısıdır; sadece ton 

değiştirmiştir. Daha önce insan olarak yaşadığı sorunlar dönüşümün ardından, doğal 

olarak daha yoğun bir biçimde, karşısına çıkar. Dönüşüme uğradığı gün işe niçin 

gelmediğin öğrenmeye gelen Müdür Bey’in onu gördükten sonra evden kaçıp 

gitmesinin ardından var olan toplumsal ilişkilerinin birinci ve onun için en önemli olan 

ayağı yok olur. İş yerinden bir daha hiç kimse onu sormak için gelmez.  

 

                                                
149 Franz Kafka, Die Verwandlung,s.56 
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    Böylece Gregor hayvan sesli biri olarak- ve tabii ki bir böcek- toplumun dışına itilir. 

O ailesindeki fertlerin ve Müdür Bey’in konuşmalarını ve kendilerini anlar fakat onlar 

tarafından anlaşılmaz; bu durum onun yazgısı olacaktır. Ne gereksinimlerinin ne 

olduğunu başkalarına anlatabilir, ne de düşüncelerini paylaşabilir. Kendisini, babasının 

saldırılarına karşı savunamaz bile. Toplumun dışına itilmiştir. 

    Gregor dönüşümden önce de topluma kapalı bir yaşam sürer. Gezgin pazarlamacı 

olarak sınırlı bir sosyal çevresi vardır. Kafka Gregor’un dış dünyaya kapalı bir yaşamı 

olduğunu kapı simgesiyle verir; ev ve konakladığı otel odalarının kapıları her zaman 

kilitlidir. 

    Ailesi, onunla arasındaki bağını kız kardeş aracılığıyla sürdürür; ebeveynler onun 

odasına girmez; oda bir sınır olan kendi odasının kapısından dahi geçerek toplumsal 

yaşamın en küçük birimi olan kendi ailesinin yaşamına katılamaz. Topluma 

yabancılaşma en alt birimden en üst birime kadar kendini gösterir. 

 

5.1.2 Kendine Yabancılaşma  

 

    Kendine yabancılaşma olgusu en çok böceğe dönüşmeyle açığa çıkar. Bir insan bir 

sabah uyanır ve kendini bir böceğe dönüşmüş olarak bulur. Bireyin kendine 

yabancılaşmasına verilmiş bu fantastik örneğin önemi anlatı boyunca tekrarlanır. 

Gregor’un böcekleşmesi her ne kadar anlatı başlarken çoktan olup bitmişse de, aslında 

yavaş yavaş tamamlanır. Önceleri konuşup, görebiliyordur. Ya da yemek zevkleri bir 

insanınkiyle aynıdır. Ama zamanla bu özelliklerini tek tek yitirir. Örneğin dönüşümden 

iki gün önce yenilemeyeceğini söylediği peyniri severek yer; taze yiyeceklerin ise 

kokusuna bile katlanamaz. 

    Önce konuşma yeteneğini kaybeder. Ardından iç ferahlatıcı bir uğraş olarak gördüğü 

pencereden dışarıyı izleme zevki görme duyusunu yitirmesiyle birlikte son bulur. 

Gregor yeni böcek gövdesini nasıl kullanacağını bilmez. Yataktan uzun süre çıkamaz; 

çıktıktan sonra yaralanabileceğini göze almaksızın devinir; kapıyı ağzıyla açar. 

Sonradan bedeniyle istediği her şeyi yapmaya başlar; tavana dahi tırmanabilir. 

Öğrendiği her yeni devinim, yani böcek olarak attığı her yeni adım, onu insanlığından 

bir adım daha uzaklaştırır. Böcekliğe alıştıkça, insan Gregor’a, kendine yabancılaşır. 
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5.1.3.Aileye Yabancılaşma 

 

    Gregor Samsa gezgin pazarlamacı olduğu için ev yaşamı oldukça sınırlıdır. Evde 

olduğu dönemlerde ailesiyle arasında iletişim kopukluğu olduğunu annesinin Müdür 

Beye söylediklerinden tahmin edebiliyoruz:  

 

“…Da sitzt er bei uns am Tisch und liest still die Zeitung oder studiert Fahrpläne. Es ist 

schon eine Zerstreuung für ihn, wenn er sich mit Laubsägearbeiten beschäftigt…”150 

     

    Annesin ağzından dökülen yukarıdaki kelimelerin anlamını anlatı ilerledikçe 

kavrarız. Babasının iflas etmesinin ardından evin geçimini üstlenen Gregor, kısa bir süre 

içerisinde işinde yükselir ve kazandığı bütün parayı ailesiyle paylaşır. Önceleri bu 

durum ailesini mutlu etmektedir fakat zamanla ‘evdeki içtenlik dolu sıcak hava’ 

kaybolur. Bu durumun Gregor’u rahatsız ettiği su götürmez bir gerçektir.     

    Üzerinde durmamız gereken bir diğer nokta da Baba-oğul çekişmesidir. .Evin geçimi 

oğul tarafından sağlanır. Bu da babayı geri plana iter. Bu durum baba ile oğul arasında 

bir iktidar çekişmesine neden olur. Her ikisi de ailenin reisi olmayı dener mesela 

Gregor, anne ve babası karşı çıkmasına rağmen kız kardeşini konservatuara göndermeyi 

kafasına koyar. Kız kardeşine ‘babalık’ yapamaya niyetlenir. Bu tür çıkışların babasının 

ondan nefret etmesine yol açtığı düşünülebilir. Gregor dönüştükten sonra babasıyla 

arasındaki diyalog tamamen kesilir.  Ölümüne neden olacak kişi de onu attığı 

elmalardan birisiyle yaralayan babasıdır. Bu sembolik değerlerle anlatılmak istenenleri, 

aileye yabancılaşma diye adlandırabiliriz 

    Aileye yabancılaşmaya verebileceğimiz bir diğer örnek Gregor ve kız kardeşi Grete 

arasındaki ilişkide görülür. Gregor ailesinden beklediği sıcak ilgiyi yalnızca Grete’den 

görür. 

    Bu yakınlığa karşılık onu gelecek yıl keman çalmayı çok sevdiği konservatuara 

göndermeyi düşünür. 

  

 “…Nur die Schwester war Gregor doch noch nahe geblieben, und es war sein geheimer 

Plan, sie, die zum Unterschied von Gregor Musik sehr liebte und rührend Violine zu 

                                                
150 Franz Kafka,Die Verwandlung,a.g.y.s.62 
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spielen verstand, nächstes Jahr, ohne Rücksicht auf die großen Kosten, die das 

verursachen mußte, und die man schon auf andere Weise hereinbringen würde, auf das 

Konservatorium zu schicken.” 151 

 

   Fakat dönüşümün ardından Grete değişmeye başlar; böcekleşerek ailesine ve tüm 

topluma yabancılaşan Gregor’a yabancılaşır. Gregor’un artık Gregor değil bir böcek 

olduğunu da ilk o dile getirir. Asıl dönüşüme uğrayan Gregor değil de sanki Grete’dir.  

 

 

5.1.4 Cinsel Yönden Yabancılaşma 

 

    Gregor gezgin bir pazarlamacı olduğundan kadınlarla diyalogu da diğer tüm insan 

ilişkilerde de gördüğümüz gibi sınırlıdır. Hatta bu öylesine ileri gitmiştir ki anlatı 

boyunca bir taşra otelindeki oda hizmetçisini tatlı bir anımsama ile sözü edilen bir şapka 

mağazasındaki kasadar kız dışında(…ein Stubenmädchen aus einem Hotel in der 

Provinz, eine liebe, flüchtige Erinnerung, eine Kassiererin aus einem Hutgeschäft,…)152  

kürk atkılı kadın resmi, bu tipik bekarın biricik cinsel yaşantısını da oluşturuyora 

benzemektedir. 153 

    Gregor’un karşı cinse, cinsel yönden yabancılaşmış olduğunu kadınlarla sınırlı bir 

ilişkisi olmasından anlayabiliriz. 

 

 

 

 

5.1.5 Ekonomik Yönden Yabancılaşma 

 

    Gregor gezgin pazarlamacıdır(Reisender).İşini canla başla yaparak kısa sürede 

önceleri yaptığı yardımcılık görevinden maddi getirisi daha çok olan pazarlamacılık 

görevine yükselmiştir. Bilindiği gibi Gregor, işi gereği otellerde konaklayıp günü birlik 

                                                
151 Franz Kafka,Die Verwandlung,a.g.y.s. 75 
152 Franz Kafka,Die Verwandlung,a.g.y.,s.87 
 
153 Franz Kafka, Değişim,s.85  
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ilişkiler ve sadece işe dayalı bir sosyal çevrede yaşar. Bu durum onun ekonomik yönden 

çevresine yabancılaştığını gösterir. Arkadaş çevresini de zorunlu olarak başka firmaların 

pazarlamacılarından seçer ve ilişki kurduğu insanların büyük çoğunluğu genellikle 

müşterilerdir. Pazarlamacılar, çalıştıkları firmada dahi sevilmezler. Birçok insan onların 

tonla para kazandığını ve keyif çattığını düşünür. 

    Marks’ın “İnsan emeğinden oluşan sermaye, insana yabancı ve düşman olmaktadır.” 

tespitini doğrular.154  Gregor’un işi, yalnızlığının ve insanlarla arasındaki ilişkinin 

boyutunu gösterir ve ekonomik yönden yabancılaşmasının ipuçlarını verir.  Zaten 

Gregor da dönüştüğü sabah bunun nedeninin işi olduğunu düşünür.  

 

“Ach Gott’, dachte er, ‘was für einen anstrengenden Beruf habe ich gewählt! Tagaus, 

tagein auf der Reise. Die geschäftlichen Aufregungen sind viel größer als im 

eigentlichen Geschäft zu Hause, und außerdem ist mir noch diese Plage des Reisens 

auferlegt, die Sorgen um die Zuganschlüsse, das unregelmäßige, schlechte Essen, ein 

immer wechselnder, nie andauernder, nie herzlich werdender menschlicher Verkehr. 

Der Teufel soll das alles holen!” 

 

     Dönüşümünün yani yabancılaşmasının nedenlerinden birisi belki de birincisi, işidir. 

 

5.1.6 Yaşama Yabancılaşma 

     

    Bir insan niçin bir böceğe dönüşür? Bu soru ancak Die Verwandlung gibi çok 

katmanlı bir edebi metinle yanıtlanabilir diye düşünüyoruz. Gregor Samsa’nın 

insanlıktan çık(arıl)arak bir böceğe dönüşmesi başlı başına yaşama yabancılaşmanın bir 

sonucudur kanısındayız.  

    Yukarıda tekrarladığız topluma, kendine, aileye, cinsel yönden kendi bedenine 

yabancılaşma olgularını bir anda ele alarak yaşama yabancılaşma ekseninde 

yorumlarsak sonuca ulaşabiliriz. Samsa yaptığı iş; böcekleşme ve ailesiyle sorunlar 

yaşadığı için yaşama yabancılaşmıştır denilebilir.  

 

 

                                                
154 Bkz. Kavram Olarak Yabancılaşma 
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5.2 Anayurt Oteli’nde Yabancılaşma 

 

    Yusuf Atılgan “Anayurt Oteli’nde ilkokul mezunu bir kasaba adamının tekdüze 

yaşamını eksen alarak yabancılaşmanın evrensel bir sorun olduğunu vurgular. Fakat 

Atılgan yabancılaşmayı psikolojik bir kavram olarak ele alır. Oysaki yukarıda da 

gördüğümüz gibi yabancılaşma somut ve ekonomik koşulların belirlediği bir durumdur. 

Hilmi Yavuz, Atılgan’ın bu yaklaşımını şu şekilde eleştirir: 

 

    “ Atılganın temel felsefi yanılgısı, yabancılaşma kavramını psikolojik bir kavram 

olarak ele almasında. Bu onu soyut ve metafizik bir genellemeye götürüyor. Oysa 

yabancılaşma somut ve maddi koşulların belirlediği bir durumdur. Anayurt Oteli’nde bu 

psikolojik ve soyut yabancılaşma ortaya konulmuş. Roman bu yüzden cinsel kökenli 

bunalımları marazi bir suçluluk psikozuna dönüşen Zebercet tipinin oluşturulması 

doğrultusunda kurulmuş.”155  

 

    Romanda sıklıkla ele alınan yabancılaşmayı aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz: 

 

1-Topluma Yabancılaşma, 

 

2-Kendine Yabancılaşma, 

 

3-Aileye Yabancılaşma, 

 

4-Cinsel Yönden Yabancılaşma, 

 

5-Ekonomik Yönden Yabancılaşma, 

 

6-Yaşama Yabancılaşma. 

       

 

 
                                                
155 Hilmi Yavuz, “Romanda Psikolojik Yabancılaşma(II) Anayurt Oteli”,Yusuf Atılgan’a Armağan, 
s.233–238 
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5.2.1.Topluma Yabancılaşma 

 

    Anayurt Oteli’nde topluma yabancılaşma birçok yerde karşımıza çıkar. Her şeyden 

önce romanın kahramanı Zebercet yaptığı otel kâtipliği işi nedeniyle yaşamın ve 

yaşananların dışındadır; o sadece bir seyircidir. Otele gelen müşterilerin kapılarını 

dinler mesela veya onlar gittikten sonra odalarına girerek kolaçan eder. 

    Otele gelen ve sadece birkaç gün kalıp giden müşterilerle arasındaki sınırlı diyalog, 

tüm yaşamını bu otelle sınırlandırması, dış dünyaya karşı çocukluğundan gelen sürekli 

ezilmişliğin verdiği bir güvensizlik, toplumsal statü açısından alt sınıfa bağlı olması156, 

Keçecilerle kendisini özdeşleştirmesinin nedeninin belki de bu ailenin yasal bir üyesi 

olmadığı gerçeği onu büsbütün bir yabancılaşmaya itmiştir ve Zebercet topluma 

yabancılaşmıştır. İnsanlarla ilişkilerini cinsellikle sınırlı tutar. 

     Zebercet kendisindeki bu eksikliği fark ettiği an gömüldüğü yeraltındaki bu otelden 

dışarı çıkmaya karar verir. Fakat gerçek yaşama karşı yeterli donanımının olmadığını, 

kendini ve olanaklarını tanımadığını anlayan Zebercet bocalamaya başlar. Berna Moran, 

Zebercet’in topluma yabancılaşmasının nedenini açıklayarak şu tespitte bulunur: 

 

“ Yalnız ve anlamsız bir yaşama yazgılı Zebercet’in sığındığı iki şey var, biri maddesel, 

biri düşünsel: Otel ve Keçecizâde ailesine ait anılar. Romana adını veren otel, Zebercet’i 

yalıtlayan, koruyan, dışarıya kapalı, güvenceli bir sığınaktır. Gerçi yine başkalarıyla en 

azından ekonomik bir iletişim içindedir ama dış dünyada başına gelenler otelde başına 

gelmez, çünkü ne de olsa burada yönetici statüsünün verdiği bir saygınlığı vardır. 

Ayrıca oteldeki insanlar dışarıdakilere benzemez, çünkü otel, aralarında ilişki ve iletişim 

olmayan, ayrı odalarda kalan ve sürekli değişen insanların bir iki gece için bir araya 

geldikleri bir binadır ve Zebercet bir yönetici olarak bir birinden kopuk bu insanların 

arasında rahattır. Ya dışarıdakiler? Onlar farklıdır. ‘Eskiden beri dışarının insanlarını 

pek anlayamazdı; otele gelenlerden değillerdi sanki…’ 

… Otelin içi ve dışı iki ayrı dünyadır ve bu karşıtlık romanın ana ‘tema’sında önemli rol 

oynar.”157 

   

                                                
156 Ahmet Oktay,a.g.y.s.168 
157 Berna Moran,a.g.y.s.299 



 80 

    Zebercet bencil bir birey olmasının nedeni, küçüklüğünden beri hem ailesinin hem 

arkadaşlarının hem de tüm toplumun onu dışlamasıdır. 

    

“… insan kendini olanaklarını tanımaya gerçek sorumluluğunun ne olduğunu anlamaya 

başlayınca bocalıyordu, dayanamıyordu. Ülkeleri yönetenler iyi ki bilmiyorlardı bunu; 

yoksa bir otel yöneticisinin yapabileceğinden çok daha büyük hasarlar yaparlardı 

yeryüzünde.”158 

 

5.2.2 Kendine Yabancılaşma  

 

     Biz burada bireyin kendine yabancılaşmasını en iyi örnekleyecek simgesel değerin 

bıyık olgusu olduğunu düşünüyoruz. Romanın başlangıcında Zebercet tanıtılırken 

bıyıklı olduğunu öğreniriz: 

 

    “Başı bedenine göre büyükçe, alnı geniş;saçları kaşları gözleri bıyığı koyu 

kahverengi(…)”159 

 

    Fakat sonra emekli subay olduğunu söyleyen adam bir sabah Zebercet’e “…bıyığınız 

yakışıyordu…”160 der. Belki de şaka yapar. Ama bıyığının yerinde olduğunu bilmesine 

rağmen kuşkuya kapılır; var mı yok mu sorusu arasında gidip gelir. Bir süre sonra 

aynaya bakar; bıyığı yerindedir.161 Gecikmeli Ankara treniyle gelen kadını beklerken 

dış dünyaya açılmaya karar veren Zebercet, yaşamında kimi değişikliklere gider. Belli 

aralıklarla (dört haftada bir kez) aynı berbere gittiğini bildiğimiz Zebercet, bu kez farklı 

bir berbere gider ve tıraş esnasında bıyıklarının kesilmesini ister; berberin verdiği yanıt 

“Çok şakacısınız’dır.162  

    Otelde kalan celeplerden birisi de ona bıyıklarını kestiğini söyler. Zebercet bıyığının 

ne zaman kesildiğinden hala emin değildir. Ona “bu sabah var mıydı bıyığım?”163 diye 

sorar. 

                                                
158 Yusuf Atılgan,  Anayurt Oteli,s.105 
159 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, s.12 
160 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, s.9 
161 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, s.9 
162 Yusuf Atılgan , Anayurt Oteli, s.22 
163 Yusuf Atılgan,  Anayurt Oteli, s.28 
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    Kimileri bu bıyık takıntısının Zebercet’in zihinsel fonksiyonlarının bozulmaya 

başladığının anlatısal bir uyarısı olduğunu düşünür.164Bıyık olgusunun Zebercet’in bakış 

açısına göre, onun yetişkinler, erkekler dünyasındaki yerini belirlediği, gücün ve 

iktidarın sembolü olduğu da söylenmiştir.165 

    Bu noktada üzerinde durmamız gereken bir diğer önemli örnek de Zebercet’in dış 

dünyaya açıldıktan sonra yaşadığı iki farklı deneyimle ilgilidir. Her zaman gittiği berber 

yerine başka birine giden Zebercet, aynı kasaba da yaşadığı adama  kendini tanıtırken 

oralı olmadığını, kasabaya bir iş için geldiğini söyler.166 Kendini olduğundan farklı 

gösterme çabasına bir diğer örnek de horozcular kahvesinde tanıştığı Ekrem’e adının 

Ahmet olduğunu söylemesidir167. 

 

5.2.3 Aileye Yabancılaşma 

 

    Anayurt Oteli’nde aileye yabancılaşma olgusu, Zebercet’in Keçecizadeler ile ilgili 

anıları çerçevesinde şekillenir. Keçecizâdeler, romanda bir laytmotif olarak öne 

çıkar.Otelin tarihiyle birlikte ailenin tarihi kesişir.Zebercet gayri meşru üyesi olduğu bu 

ailenin anılarına dört elle sarılır.Gerçek bir kadın düşkünü olduğunu bildiğimiz, 

beslemelerle ilişkiye giren  Keçecizâde Malik Ağa'nın oğlu Haşim Bey’le benzer bir 

şekilde o da, bir besleme diyebileceğimiz ortalıkçı kadınla birlikte olur. 

 

“Avcı Sultan Mehmet zamanında bir süre yeniçeri ağalığı yapan Keçecizâde Mehmet 

Ağa'nın İstanbul'da bir ayaklanmanın bastırılmasında yararlılık gösteren oğluna 

bağışlanan iki köyün topraklarında, sonraları geçen yüz yılbaşlarında Hacı Zeynel 

Ağa'nın o zamana değin otlak olarak kullanılan, ırmağın iki kıyısındaki yüzlerce dönüm 

çalılığı, hayıtlığı, köylülere yarıya işleyeceklerini söyleyerek zorla kökletip açtırdığı 

verimli tarlaların ve eski çiftliklerin ürünlerinden gelen parayla dükkânlar yaptırılmış, 

alınmış. Zeynel Ağa'nın oğlu Mâlik Ağa bu konağı yaptırmış. 'Evlerinin dükkânlarının 

kapılarını sokup satsalar yıllarca geçinir Keçeciler' denirmiş. Kâhyaları, ortakçıları 

başıboş bırakmazmış Malik Ağa; inme inip yatağa düşünceye değin ekimlerde, 

                                                                                                                                          
 
164 Ahmet Oktay, a.g.y. s.187 
165 Güven Turan, “Yusuf Atılgan’da Kıl-Tüy”, Kitap-lık 41, a.g.y. s.103 
166 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, s. 21 
167 Şaşırtıcı şekilde Zebercet’in babasının adı da Ahmet’tir.Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, s. 50 
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hasatlarda at üstünde ovada dolaşır, çoğu günler yatsıya doğru dönermiş eve. Altmış beş 

yaşında öldüğünde oğlu otuzundaymış; gelini Nureddin 'e gebeymiş. Haşim Bey 

topraklarıyla pek ilgilenmezmiş; çiftliklerin bağların, zeytinliklerin ürünlerinden 

çaldıklarıyla kâhyalar zengin olmuş. Eli açıkmış; parayı hesapsız harcarmış. Dağ 

eteğinde, yangında yanan eski konağın yakınında, dere kıyısında yüksek duvarlarla 

çevrili ambarların sundurmaların kuşluklarda her soydan yüzlerce güvercin beslermiş. 

Aylıklı bakıcısı varmış kuşların. Dokuz on altına bir çift güvercin aldığı olurmuş. (...) 

Ramazanlarda, bayramlarda, sünnetlerde düğünlerde harcanan paralar; kızlar, 

beslemeler evlenirken verilen çeyizler; araba atları, binek atları, uşaklar... Rüstem Bey 

de babası gibiymiş. Yangında yanan dükkânların yerlerine yenileri yapılmamış; arsaları 

satılmış. Bin dokuz yüz otuzlarda, buğdayın bir kuruşa, çekirdeksiz kuru üzümün üç ku-

ruşa düştüğü, belki biraz yükselir diye bekletilen üst üste yığılmış, yassılmış üzüm 

çuvallarında sıçanların geçitler açıp yuvalar yaptığı, arpaların güvelendiği, Rüstem 

Bey'in her ay İzmir'den otelin kazancını almaya geldiğinde, 'Evin geçimi nerdeyse 

buradan gelen paraya kalacak' dediği yıllarda yok pahasına satılan topraklardan sonra 

kalan birkaç parça tarlayla bağı 1955'te Rüstem Bey ölünce İzmir'de evli üç kızı satıp 

parasını bölüşmüşler; Faruk Bey'in payına iki dükkânla otel düşmüş. Bu iki dükkânın 

satışı için İstanbul'dan gelen Faruk Bey 'Oteli satmam; sigara paramız geliyor burdan' 

demişti.”168 

     

    Yukarıda tüm detayları verilen bu ailenin geçmişini sahiplenmesi; ölümün 

eşiğindeyken onları tüm canlılığıyla hatırlaması; bu ailenin üyelerinden olan 

Nureddin’in Halveti dergâhına girip kapandığı çilenin yirmi ikinci günü ölmesi, büyük 

dayısı Faruk Bey’in yengesine âşık olmasının nedenlerini aileye yabancılaşma olgusuna 

bağlamamızın yanlış olmayacağı kansındayız. 

    Keçecizâdeler’in anılarının yanında aileye yabancılaşma olgusuna verebileceğimiz 

ikinci örnek Zebercet’in, yedi aylıkken doğmasının çocukluğunda anne ve babası 

tarafından sürekli yüzüne vurulmuş, azarlanmaktan ve alay edilmekten kurtulamamış 

olmasıdır: 

 

“Bu yedi aylık doğuş anasının, babasının sağlığında ara sıra başına kakılırdı: 

                                                
168 Yusuf Atılgan ,Anayurt Oteli. .s.101- 102 
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Sabah. Okula gidecek. Salona iner. Babası o zamanlar salonda yakılan kömür sobasının 

külünü boşaltıyor. 

'Zebercet: Baba, yirmi beş kuruş verir misin? 

Babası: Ne olarak? 

Zebercet: Defter alıcam. 

Babası kürekteki külü kovaya döker; küreği gene sobanın deliğine sokar. 

Zebercet: Hadi baba geç kaldım. 

Babası: Patlama oğlum; şu külü alayım. Ananın karnında yedi ay nasıl durdun? 

 

Öğleyin okuldan dönmüştür. Yukarı çıkar. Anası mutfakla bir tabağa marul doğruyor. 

Tencere gaz ocağında. 

Zebercet: Karnım acıktı. 

Anası: Şimdi pişer yemek, sabret biraz. Ne oğlan! Karnımda bile sabredemedi dokuz 

ay!'”169 

 
 
Bu konuda benzer bir örnek Zebercet’in öz ninesinin adını bilmemesiyle açıklanabilir. 

Babası defnedildikten sonra imam tarafından sorulan ninesinin adıyla ilgili soruya yanıt 

verememiştir çünkü babası ondan hiç söz etmemiştir: 

 

“Gömüldükten sonra imam ninesinin adını sordu. Bilmiyordu. Aşağıda ya da yukarıda 

bir karışıklık olmasın diye uydurma bir ad vermedi. Başını eğdi, kızardı.”170 

 

5.2.4 Cinsel Yönden Yabancılaşma 

 

    Romanın başlangıç zamanı olan 20 Ekim 1963 Pazar gününden itibaren, Zebercet’in 

ölümüne değin geçen 22 günlük süre boyunca cinsel saplantılarının gitgide arttığını 

görürüz. Romanda mastürbasyon, tecavüz diyebileceğimiz tek taraflı ilişki, 

homoseksüel yaklaşım, hayvan sevicilik, lezbiyen ilişki, ensest, fetişizm gibi bütün 

cinsel sapmalara göndermeler yapıldığını fark edebiliriz.  

                                                
169 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli s.13 
170 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli s.14 
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    Biz, Zebercet’in cinsel yabancılaşmasının nedenin yukarıda da tekrarlanan yalnızlık 

ve iletişimsizlik sorunuyla ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Toplumdan kopmuş 

yalnız bir insan olan Zebercet, sorunun çözümünü tek bir kadınla iletişimde görür; 

cinsel ilişkide sıcak bir iletişim kurabileceği bir kadındır beklediği.171 Hilmi Yavuz, 

Anayurt Oteli’ni eleştirirken Zebercet’i net biçimde nevrozlu olarak nitelendirir; 

yukarıda anılan sapık eğilimler taşıdığını anımsatır.172 Ülker Onart, Zebercet’in 

“bireysel ruhsal bozukluğundan” ve Ekrem’e duyulan cinsel eğilimden söz eder;173 

Ahmet Oktay, psikotik olduğu ve şizofrenik tepkiler verdiğini düşünür.174 Prof. Dr. 

Cengiz Güleç’in tespitinin şizoid kişilik olduğunu yukarıda belirtmiştik.175 

    Şimdi örneklerimizi sıralayalım. Zebercet’in cinsel yönden yabancılaşmasına birinci 

örnek mastürbasyondur; önceleri Ankara’dan gelen kadının başını koyduğu yastık ve 

otelde unuttuğu havlusuyla sevişir; normal bir insan yapmayacağı bir davranıştır bu. 

 

    “Kadının unuttuğu karaları ince, sarıları kırmızıları kalın çizgili havluyu demirden 

aldı; yatağın ortasına serdi; yastığın bir ucunu havlunun altına çekip abandı; sarıldı.”176 

 

    İkinci örneğimiz ortalıkçı kadınla arasındaki tek taraflı ilişkidir. İletişimden yoksun 

bu iki insan arasındaki ilişki tek taraflıdır. Zebercet geceleri kadının odasına gider ve o 

uyurken onunla sevişir. Kadın herhangi bir tepki vermez; aralarında duygusal bir ilişki 

de yoktur. Ortalıkçı kadınla arasındaki ilişkiyi sadece cinsel yönden düşünmek bizi 

yanıltabilir; zira Zebercet, tüm insanlara karşı bencildir. Bu davranış bu tavrın bir 

uzantısıdır denebilir.    

    Zebercet’in homoseksüel ilişkiye yönelmesi horozcular kahvesinde tanıştığı Ekrem 

adlı oğlana sinemaya gittiklerinde duyduğu cinsel ilgiyle belirtilir. Fakat bilinçaltında 

bu tür cinsi sapıklıkların bir geçmişi vardır. Otele gelen erkek çiftlere geçmişte tanık 

olduğu bazı olaylardan dolayı pek güvenmez.  

                                                
171 Berna Moran,a.g.y.s.291 
172 H.Yavuz, “Roman Kavramı ve Türk Romanı”, Bilgi Yay.1977,s.142 (Alıntılanan Kaynak: Ahmet 
Oktay, a.g.y, 176–177) 
173 Ü.Onart, “Bir İletişim Çıkmazı: Zebercet” Yazı, sayı 2 s.127 (Alıntılanan Kaynak: Ahmet 
Oktay,a.g.y,s.176-177) 
174 Ahmet Oktay, a.g.y. s.185 
175 B.k.z 13 nolu dipnot 
176 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, s.41 
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    Hayvan sevicilik diye adlandırdığımız bir diğer sapkınlık Zebercet’in ortalıkçı kadını 

boğduğu gece kediye karşı duyduğu hazla ortaya çıkar. 

 

    “Elini sırtına götürdü. Boynundan kuyruğuna okşadı. Kedi ön ayaklarını bacağına 

dayadı; okşarken elinin geçtiği yerde sırtı kabarıyor, mırıldanıyor, ara sıra tırnaklarını 

bacağına batırıyordu. Elinin altında diriliğin sıcaklığını duyuyordu. Orası kabarmaya 

başladı.”177 

      

    Lezbiyen ilişkiye yapılan göndermeler yine Zebercet’in Keçecilerle ilgili anılarında 

belirir. Keçecilerin hizmetkârlarından olan Kadriye Kalfa’nın bir besleme ile arasındaki 

yakınlık bu ilişkiye örnek olarak verilebilir.178Zebercet’in bilinçaltında varlığını 

sürdüren bu tür sapmalar çeşitli zamanlarda bilinç akışı tekniği ile okuyuculara sunulur. 

Mesela duvarda asılı olan resimdeki kadına bakınca: 

 

    “… Belki bu kadın da uzun sıcak günlerde zenci kızların biriyle ya da ikisiyle…”179 

  

    Ensest olgusuna verebileceğimi iki örnekten biri ortalıkçı kadını başına gelen trajik 

durumdur. Yukarıda açıkladığız gibi kadının dayısı tarafından iğfal edildiği yazar 

tarafından ima yoluyla hissettirilir. 

 

    “Bir gece yatmışken kalktı, bitişik, odaya girdi, ışığı yaktı. Sıcaktı, örtüsüz uyuyordu; 

gömleği sıyrılmış. Kapıyı kapadı, yaklaştı. Düğmelerini çözdü. (…)Sarstı. Kadın 

kıpırdamadı; ‘Geldin mi dayı?’ dedi uykusunda.”180 

 

     İkinci örneğimiz ise Zebercet’in büyük dayısı Faruk Bey’in yengesi Semra’ya olan 

tek taraflı aşkıdır. Faruk Bey bu aşkın utancına dayanmayıp intihar eder. 

 

 

 

                                                
177 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, s.58 
178 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, s.55 
179 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, s.55 
180 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli s.14–15 
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5.2.5 Ekonomik Yönden Yabancılaşma 

 

    Genel olarak baktığımız zaman Zebercet’in küçük bir kasaba otelinin kâtipliğini 

yapmak zorunda oluşu ve bu işin getirdiği yaşam koşulları onu yabancılaşmaya iter. 

Zebercet’in  toplumsal statü açısından alt sınıfa bağlı olduğunu belirten Ahmet Oktay’a 

göre:  

 

    “ ( Zebercet’in) Keçecilerle kendisini öylesine özdeşleştirmesinde, ölümün eşiğinde 

tümünün serüvenini olanca canlılığıyla yaşamasında, belki de sülalenin yasal bir üyesi 

olamaması vardır. Bu yüzdendir kendini ‘Keçecilerin sonuncusu’ sayması: 

‘İstanbul’dakini saymıyordu. Doğduğu konağı unutmuştu o.’181 Zebercet’tir manevi 

kalıtçı. Ama bu sahipleniş mülkün ve sanın ortağı kılmaz onu. Bir ‘beslemeden’ 

farksızdır Zebercet de, bu yüzdendir otelde sadece bir ‘müstahdem’, bir ‘kâtip’ oluşu. 

Bir anlamda farkındadır da bunun. Çünkü paraları ‘el ayak çekildikten sonra demir 

kasaya koyarken otelin hesabından kendi hesabına bir liralar’ 182  aktarır.”183  

 

    Buradan bakıldığında, ekonomik açıdan güçsüzlük, toplumsal statü açısından astlık, 

Zebercet’in içe çekilmesinin ilk nedeni olmuştur denebilir. Küçük bir kasabanın, küçük 

bir otelinde yaşamın tekdüzeliği ve sıradanlığı yabancılaşmanın ekonomik boyutuyla 

yakından alakalıdır. Toplumsal statüsünün, yaşama karışmasını engellediği söylenebilir. 

 

 

5.2.6 Yaşama Yabancılaşma 

 

    Yaşama yabancılaşma olgusu Zebercet’in intiharıyla doruk noktaya çıkar. Durumunu 

kabullenen Zebercet, ölümü seçer. Zaten romanda Zebercet’in bilinçaltında birisi 

dolaylı yoldan olmak kaydıyla iki intihar hadisesi vardır. Bunlardan biri Faruk, öbürü de 

Nureddin dayısıdır. Yukarıda da anıldığı gibi Faruk dayısı kendini konakta tavana 

asarak intihar eder. Nureddin dayısı ise yasak sevgilisinin ilişkiyi öğrenen doktor kocası 

tarafından ağu ile zehirlenerek öldürülmesinin ardından katıldığı Halveti dergâhında 

                                                
181 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli s.100-101 
182Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli s.18 
183 Ahmet Oktay, a.g.y.s. 168 
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kırk günlük çilenin 22. günüde ölür. Kendi cezasını kendisi vermeye karar veren 

Zebercet, konakta dönme otelde intihar eder. 

    Yukarıda da belirtildiği gibi romanda cinayet birçok bölümde karşımıza çıkar.  

Zebercet, Zeynep’i cinsel ilişkide başarısız olduğu zaman boğarak öldürür. Kadını 

öldürdükten sonra gittiği mahkemede izlediği duruşmaların birinde damat, gerdek 

gecesi karısını başına sürahi vurarak öldürmüştür. Zebercet’in parkta tanıştığı yaşlı 

adamın ağabeyi, kumar masasında sırtından bıçaklanarak öldürülmüştür. Emekli subay 

olduğunu söyleyerek bir süre otelde kalan adam öz kızını boğarak öldürmüştür. 

    Kendi cezasını kendisi vermeye karar vererek intihar eden Zebercet’in bu tavrını ve 

romandaki cinayet olaylarının sıklıkla vurgulanmasını, yaşama yabancılaşma olarak 

adlandırabiliriz.  

    Zebercet’in yaşama yabancılaşmasına verilecek en önemli örnekse intihar etmeden 

birkaç gün önce yemek yediği aşevinin yanındaki kahvenin radyosunda kalın sesli bir 

erkeğin bağıra bağıra söylediği bir türküyü dinlerken duyduğu cümledir: “…Ne ölüyüm, 

ne sağım.”184  Zebercet bu cümleyi geçmişi yani Keçecilerle ilgili anıları hatırlamadan 

önce tekrarlar.185  Zebercet’in arada kalmışlığını ve yaşamasızlığını anlatan en önemli 

cümledir, denebilir: “… Ne ölüyüm, ne sağım.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
184 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli s.95 
185 Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli s.97-99 
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  6. İNCELENEN YAPITLARDA YALNIZLIK 

 

6.1 Die Verwandlung’da (Dönüşüm) Yalnızlık 

 

    Kafka, Samsa’nın yalnızlığını bedenini ve ruhunu bir böceğe; bu böceği de bir odaya 

kapatıp, kapıları üzerine kilitleyerek işler. Anlatının ilerleyen bölümlerinde Gregor, 

konuşmaz; sadece düşünür. Ailesinin hiçbir üyesi de onunla -kız kardeşinin annesinin 

bayılmasının ardından kızgın bir şekilde bağırmasından başka- konuşmaz. İletişimsizlik 

açıkça görülür. 

    Gregor Samsa’nın yalnızlığına ilk örnek bekâr bir erkek olmasıdır. Gregor evli 

olmadığından ve büyük bir borç içinde bulundukları için ailesiyle birlikte yaşar. Tüm 

kazancını ailesine verir. Yaşamında duygusal yakınlık içinde olduğu herhangi biri de 

yoktur. Bütün bunlara bir de yaptığı işin gezginlik boyutu eklendiğinde tablo 

tamamlanmış olur; gün aşırı farklı yerlerde olduğundan dolayı sosyal çevresi oldukça 

sınırlıdır. 

    Gregor’un yalnızlığına ilk olarak iş yaşamının ele alındığı birinci bölümde rastlarız. 

Bir kumaş firmasının gezgin pazarlamacılığını yapan Gregor, günübirlik yolculuklar, 

gezilerdeki tedirginlik ve telaş, aktarma trenlerini kaçırmamak için çekilen eziyetlerin 

yanı sıra gezi boyunca değişik insanlarla düşüp kalkmalardan, asla bir süreklilik, asla 

bir içtenlik kazanmayan ilişkilerden de hoşnut değildir. Yapmak zorunda olduğu bu zor 

meslekten anne ve babasının borcunu bitirir bitirmez ayrılmayı düşünür. Mesleği onun 

yalnızlığının nedenidir.  

    İkinci bölümde Gregor’un ailesiyle arasındaki ilişkiler ele alınır. Ailesi onu bir böcek 

olduğu için benimsemez ve dışlar. Dönüşümün ardından yalnızlığı öyle bir boyuta ulaşır 

ki kapının eşiğinden dahi geçemez. Kendi ailesi tarafından odasına kapatılarak yalıtılır. 

İletişim kurma çabaları da sonuçsuz kalır. Sadece oturma odasında yaşananları izler; 

aile aydınlık olan odada oturmuş konuşuyorken o, karanlıktadır ve sadece onları dinler.  

    Gregor’un kendisiyle ilişkilerinin ele alındığı üçüncü bölümde, ailenin tüm bireyleri 

çalışmaya başlar. Bu yüzden Gregor’la kimse ilgilenmez. Kendisine gerekli bakımı 

göstermedikleri için yüreğini hınç doldurur. Yalnızlığın gitgide arttığı bu bölümde kız 

kardeşi artık onun hoşlanıp hoşlanmayacağını göz önüne almaksızın sabahları işe 

giderken ayağıyla rast gele bir yiyeceği içeri iter. Akşam işten döndükten sonra da yenip 
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yenmediğine bakmaksızın süpürgenin ucuyla çekip dışarı alır. Odanın temizliğini de 

artık eskisi gibi yapmaz. Buna bir tepki olarak Gregor, kız kardeşi içeri girince odanın 

en pis köşesinde bekler; sitemde bulunmak ister. Kız kardeşi pisliği gördüğü halde el 

sürmez. Artık ailesinden hiç kimse Gregor’u önemsemiyordur; dönüşüm 

tamamlanmıştır. Gregor’un yalnızlığı; had safhaya varmıştır.  

    Dönüşümün başladığı günden itibaren Gregor ailesiyle iletişim kurmak ister. İlk 

girişiminde babasından sıkı bir tekme yer ve odasına geri gönderilir. İkinci girişiminde 

sonradan ölümüne neden olacak elma yarasıyla odasına geri döner. Üçüncü girişiminde 

ise kız kardeşinin artık onu sevmediğini, onu Gregor olarak değil de bir böcek olarak 

gördüğünü anlar ve aynı gecenin sabahında yalnızlık içinde ölür.  

    Yukarıda belirttiğimiz gibi sosyal yaşamı yok denecek kadar azdır, sınırlıdır. Adı 

geçen sınırlılığın Gregor’un bilinçaltında ağır ağır ilerleyerek ötekilerle diyalog 

kurmasında sorunlar yaşamasına neden olduğu söylenebilir. Dönüşümün gerçekleştiği 

sabah ailesi ve Müdür Bey’le sesi ıslık ve hayvan sesi gibi olmasına rağmen konuşur. 

Fakat değişim öğrenildikten sonra bir daha asla konuşmaz. İletişim sorunuyla karşı 

karşıyadır. Aslında bu iletişimsizlik Gregor dönüştükten sonra başlamaz; öncesinde de 

vardır. Örneğin babasının beş yıl önceki işinden iflas ederek ayrılmasının arsından hiç 

parası olmadığını zanneden Gregor, ailenin kimi maddi olanaklarının olduğunu 

dönüşüme uğradıktan sonra kapıyı dinlerken tesadüfen öğrenir.  

    Gregor’un ailesiyle arasındaki sınırlı ilişkiyi gösteren önemli bir örnek de Üç Kiracı 

Bay simgesel motifidir. Gregor’la özdeş tutulan bu üç adamla aile arasında, aynı evde 

yaşamalarına rağmen hiçbir iletişim yoktur. Gregor öldükten sonra bu üç esrarengiz 

adam da evden kovulur. 

    Gregor  ‘‘İntiharın kökeninde insanın kendini yapayalnız hissetmesi yatar.’’ diyen 

Durkheim’i kanıtlarcasına yalnızlığını anladıktan sonra ölür. 
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6.2 Anayurt Oteli’nde Yalnızlık  

 

   Yusuf Atılgan, Kafka’nın Gregor’u böcekleştirip bir odaya kilitleyerek vermek 

istediği mesajı, Zebercet’i ufak tefek, korkak bir zavallı olarak kurgulayıp tekdüze bir 

yaşama hapsederek verir. Anayurt Oteli’nin kahramanı Zebercet, toplumdan kopmuş 

yalnız bir kimsedir. Bekardır ve yalnızlığının çözümü ise ona göre tek bir kadınla 

iletişim kurabilmedir.  

    Zebercet’in günlük yaşamı, oteldeki anlamsız ve sıradan ilişkiler bütünüdür. Böyle 

bir yaşama yazgılı olan roman kahramanı, bir gece otele gecikmeli Ankara treniyle 

gelen kadına vurulur. Onu yalnızlıktan kurtuluş umudu olarak görür. Kadının 

havlusuyla sevişirken söylediği “Gelmeseydin ölürdüm.”186 sözleri takıntının boyutunu 

gözler önüne serer; kadın gelmezse ölecektir. Kadın gelmez ve Zebercet ölür. 

    Zebercet şizoid kişilik özellikleri gösterir. Şizoid insanlar bilindiği gibi insanlara 

duygusal açıdan yaklaşmaktan ve onlara bağlanmaktan müthiş korkarlar. İnsanlarla 

kolay iletişim kuramazlar. İçine dönük, toplumsal ilişkileri soğuk ve mesafeli, 

karşısındakilere güvensiz, kuşkucu ve ürkek bir insan olan Zebercet’in, küçük bir otel 

neredeyse bütün evrenini doldurmaya yetmektedir. Bu yüzden dışarıya pek çıkmaz. 

Olağan üstü bir durum olmazsa yılda ya da iki yılda bir terziye, ayda bir keselenmek 

için hamama, dört haftada bir saç tıraşına, ayda bir otelin paralarını İstanbul'a yerleşen 

Faruk Keçeci'ye göndermek için postaneye gider. Her çıkışında, özellikle hamama 

gittiğinde, o yokken otelde kötü bir şey olacakmış gibi tedirginlik duyar. Böylesi bir 

plan ve düzeninin dışına çıkma korkusu iletişimsizliğe yol açar. İletişimden kaçtığı için 

yalnızdır. Zebercet’in yalnızlığının en önemli nedeni kendisidir. Psikolojik yapısı onun 

yalnızlığa sürükler. 

    Berna Moran Zebercet’in yalnızlığının cinsel alanda yoğunlaştığını belirtir.187 

İnsanlara sadece cinsel yönden yaklaşan Zebercet, otelde ortalık işlerine bakan 

Zeynep’le de, kadının uykusu ağır olduğu için tek taraflı ilişki kurar. On yıldır otelde 

yaşayan bu iki insan arasında iletişim sorunu olduğu açıkça görülür. İki insanın 

birbirlerine en yakın olduğu tensel bir birleşme anında bile aralarında iletişim yoktur. 

Zeynep, otelde bir aksaklık olduğunu fark ettiği zaman belki de öleceğini anlayarak 

                                                
186 Yusuf Atılgan,Anayurt Oteli,s.41 
187 Berna Moran,a.g.y.s.294 
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köyüne gitmek ister. Zebercet’in Zeynep’i yalnız kalmaktan korktuğu için öldürdüğü 

söylenebilir.  

     Anayurt Oteli’nde yalnızlık imgesi sadece Zebercet’in yaşamı ile şekillenmez. 

Ortalıkçı Kadın Zeynep, yalnızlığın farklı bir boyutunu sergiler. Küçük yaşta yetim ve 

öksüz kalan Zeynep, on yedi yaşındayken evlendirilir. Fakat kız olmadığı için geri 

gönderilir. Daha sonra çevre köylerden bir dulla evlendirilen Zeynep, bu kez de çok 

uyuduğu için kocası tarafından geri getirilir. Romanda otelde yaşayan ve trajik bir 

yaşama yazgılı bu kadının yalnızlığı, Zebercet’inki kadar yoğun işlenir.  

    Romanda otel de bir iletişimsizlik ve yalnızlık simgesidir. Vaktiyle konak olan, 

feodal bir ailenin şatafatlı yaşamına tanıklık eden bu otel de Zebercet gibi çeşitli 

evrelerden geçerek ölür. Zebercet’in kapısına ‘Kapalı’ levhasını astığı an otel olmaktan 

çıkar ve dış dünyaya kapalı bir mekân olur188; otel, Dostoyevski’nin  ‘yeraltı’ diye 

adlandırdığı yer’dir artık. Zebercet’in da intihar etmesinin ardından otel iki insanın 

cesedini içinde barındıran bir mezar halini alır.  

    Zebercet de Gregor gibi  ‘‘İntiharın kökeninde insanın kendini yapayalnız hissetmesi 

yatar.’’ diyen Durkheim’i kanıtlarcasına yalnızlığını, her zaman yapayalnız kalacağını 

anladıktan sonra ölümü seçer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
188 Berna Moran,a.g.y.s.311 
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   7. KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 

    Bu bölümdeki amacımız, ilk baskısı 1912 yılında yapılmış olan modern dünya 

edebiyatının yapı taşlarından Franz Kafka’nın Die Verwandlung (Dönüşüm) adlı 

anlatısıyla, yine modern Türk Edebiyatının önemli romanlarından Anayurt Oteli’ni 

karşılaştırarak her iki yapıttaki benzer ve benzer olmayan özelliklerin, içerik ve 

kompozisyon değerlerinin, yabancılaşma ve yalnızlık temalarının nasıl yorumlandığını 

belirlemektir. 

    Her iki yazarda öykülerini tek karakter üzerine kurarlar. Franz Kafka, gezgin 

pazarlamacı Gregor Samsa’yı, Yusuf Atılgan ise küçük bir kasaba adamı olan, otel 

kâtibi Zebercet’i anlatır; her ikisinin de ortak özelliği, derin bir yalnızlık, yabancılaşma 

ve iletişimsizlik içinde olmalarıdır. Kafka, Gregor Samsa’nın yabancılaşmasını onu bir 

böceğe dönüştürerek işler; fantastik öğelerden faydalanır. Yusuf Atılgan ise roman 

kahramanı Zebercet’i, hasta ruhlu biri olarak kurgular. Çocukluğundan beri ailesi ve dış 

çevrenin alay ve baskılarına maruz kaldığı ve dış görünüşü nedeniyle toplum tarafından 

benimsenilmeyen biri olduğu için şizoid kişiliğe sahip olan Zebercet’in cinsel kökenli 

bunalımları marazi bir suçluluk psikozuna dönüştürülür ve roman bu doğrultuda 

oluşturulur.189   

    İncelenen yapıtların benzer olmayan özelliklerinin ilki ve en önemlisi 

yabancılaşmaya yaklaşımdır. Kafka yabancılaşmayı somut ve ekonomik koşulların 

belirlediği bir durum olarak ele alırken Yusuf Atılgan psikolojik bir kavram olarak 

yorumlar. Cinsellik Anayurt Oteli’nde ön plandayken, Die Verwandlung’da geri 

plandadır. 

    Üzerinde durulması gereken bir diğer nokta ise Anayurt Oteli tüm çağdaş tekniklerin 

kullanıldığı bir romanken, Die Verwandlung her ne kadar ele aldığı konu fantastik 

öğelerden yararlanıyorsa da geleneksel anlatı konvansiyonlarına uygun bir yapıttır.  

 

 

 

 

 

                                                
189 Hilmi Yavuz, Romanda Psikolojik Yabancılaşma (II),a.g.y.s.223-238 
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7.1 Benzer Özellikler 

 

    Hem Gregor Samsa hem de Zebercet yalnız kimselerdir. Gregor Samsa işi gereği 

çoğu zaman evinden ve ailesinden uzaktadır; Zebercet’in insanlarla arasında, otelde 

çalışan Zeynep adlı ortalık işlerine bakan kadınla arasındaki cinsel ilişki dışında her 

hangi bir bağ yoktur.  

    İçinde bulundukları bu durum her iki kurmaca kahramanın da yaşadıkları bir travma 

sonucu kırılır ve boyut değiştirir. Gregor Samsa bir sabah tedirgin düşlerinden 

uyandığında kendisini dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulur. Zebercet’in 

dönüşümünün nedeni ise monotonluğa varan tekdüze yaşamının planlı düzeninin, bir 

gece otele ‘gecikmeli Ankara treniyle gelen kadın’a duyduğu hastalıklı ilgi yüzünden 

bozulmasıdır.  

    Gregor ve Zebercet yaptıkları iş nedeniyle hem kendilerine hem ailelerine hem de 

tüm topluma yabancılaşmışlardır. Gregor gezgin pazarlamacılık işinin dönüşümünün 

nedeni olduğunu düşünür. Asla bir süreklilik ve içtenlik kazanmayan ilişkilerin ve 

değişik insanlarla düşüp kalkmaların onu bu hale getirdiğini zanneder. Zebercet tüm 

yaşamını geçirdiği Anayurt Oteli adlı bu mekânda, Samsa’nın yaşadıklarını sözü edilen 

ilişkilere tanık olarak, karşı taraftan yaşar.   

    Samsa’nın ailesinden istediği tek şey yaptığı fedakârlıkların içtenlikle kabul 

edilmesiyken Zebercet’in meselesi yasal bir üyesi olmadığı Keçecizade ailesinin 

temsilcisi olmaktır. 

    Nesneler her iki yazar tarafından da yukarıda ayrıntılarıyla açıklandığı gibi dekoratif 

birer öğe olarak kullanılmıştır. Burada göz ardı etmememiz gereken nokta bir öncü 

olarak Kafka’nın Atılgan’ı etkilediğidir. Zaten Atılgan’da Kafka’nın bu özelliği 

üzerinde durur ve şunları söyler: “…Yapıtlarını gerçek dışı öğelerden de yararlanarak 

yapanlar içinde ‘duygusal- düşünsel-simgesel-nesnel’ bütünlüğü, bu organik bütünlüğü 

sağlayabilen, kendi evrenini yaratan bir tek sanatçı var hala: Kafka.”190   

    Kafka kapı, pencere, kanepe, mobilyalar, oda, resim gibi birçok topografik simgeye 

sembolik anlamlar yükleyerek  ‘duygusal- düşünsel-simgesel-nesnel’ bütünlüğü sağlar. 

Yusuf Atılgan yine benzer bir yönteme başvurarak bıyık, havlu, otel tabelası, çay 

bardağı, bardaktaki şekerlerin sayısı gibi dekoratif öğeleri, sayıları tekrarlayarak, aynı 

                                                
190 Yusuf Atılgan, Kitap-lık 42, Fotobiyografi IV 
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kavramları yineleyerek ‘duygusal- düşünsel-simgesel-nesnel’ bütünlüğe varmaya 

çalışır.  

    Her iki yazar da insanın kendi bedenine yabancılaşmasını ayrıntılarıyla işler. Gregor 

Samsa bir böceğe dönüşür. Buna rağmen hiçbir şey olmamış gibi davranır. İnsan gibi 

düşünür; devinmeye çalışır. Dönüşmüş olduğunu anlaması için zaman gereklidir. 

Zebercet’te de benzer bir değişimi gözlemleriz. Romanın başında bıyıklı olan Zebercet, 

bir süre sonra bıyıklı olup olmadığından emin olmaz. Ülker Onart, bu bıyık takıntısının 

Zebercet’in zihinsel fonksiyonlarının bozulmaya başladığının anlatısal bir uyarısı 

olduğunu düşünür.191Bıyık olgusunun Zebercet’in bakış açısına göre, onun yetişkinler, 

erkekler dünyasındaki yerini belirlediği, gücün ve iktidarın sembolü olduğu da 

söylenmiştir.192 Bize göre bıyık takıntısı, Zebercet’in kendisine yabancılaşmasının bir 

örneğidir. 

    Her iki kahramanda açık veya gizli olarak babalarından etkilenmişlerdir. Die 

Verwandlung’da baba rolünün tekliğini kaybederek ikiye bölündüğünü açıkça görürüz 

Çünkü baba, aile reisliği konumunu oğluna bırakarak geriye çekilmiştir; evin geçimi 

oğul tarafından sağlanır. Bu da babayı geri plana iter. Bu durum baba ile oğul arasında 

bir iktidar çekişmesine neden olur. Her ikisi de ailenin reisi olmayı dener mesela 

Gregor, anne ve babası karşı çıkmasına rağmen kız kardeşini konservatuara göndermeyi 

kafasına koyar. Kız kardeşine ‘babalık’ yapamaya niyetlenir. Bu tür çıkışların babasının 

ondan nefret etmesine yol açtığı düşünülebilir. 

    Zebercet örtülü olarak babasının rolünü oynar. Babası gibi bir otel kâtibidir. 

Babasının ona çizdiği bir yaşama yazgılıdır. Şaşırtıcı şekilde o da babası gibi karanlıkta 

kalamaz.193 

    Gregor gezgin bir pazarlamacı olduğundan kadınlarla diyalogu da diğer tüm insan 

ilişkilerde de gördüğümüz gibi sınırlıdır. Hatta bu öylesine ileri gitmiştir ki anlatı 

boyunca bir taşra otelindeki oda hizmetçisini tatlı bir anımsama ile sözü edilen bir şapka 

mağazasındaki kasadar kız dışında kürk atkılı kadın resmi, bu tipik bekârın biricik 

cinsel yaşantısını da oluşturuyor benzemektedir. Gregor karşı cinse cinsel yönden 

yabancılaşmış olduğunu kadınlarla sınırlı bir ilişkisi olmasından anlayabiliriz. 

                                                
191 Ahmet Oktay,a.g.y.s.187 
192 Güven Turan, “Yusuf Atılgan’da Kıl-Tüy”,Kitap-lık 42,a.g.y.s.103 
193 Ahmet Oktay,a.g.y.,s.169 
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Zebercet’in de Gregor gibi kadınlarla arasındaki diyalog sınırlıdır; onun tek isteği cinsel 

ilişkide sıcak bir beraberlik yaşayacağı birini bulmaktır. 

    Gregor Samsa yabancılaşmasının yani böcekleşmesinin nedenin işi olduğunu 

düşünür.194 Günübirlik ilişkilerin onu bu hale getirdiğinden emindir. Zebercet’te statü 

açısından alt sınıfa bağlıdır ve toplumsal statü açısından astlık içe çekilmesinin ilk 

nedenidir denebilir.195 Kendisini son temsilcisi saydığı ailenin otelinde küçük bir 

kâtiptir ve bu iş onu yaşama ekonomik yönden yabancılaştırmıştır, denebilir. 

    Her iki yapıt arasındaki tespit ettiğimiz son benzerlik söyleyiş biçimlerinin aykırı 

özellikler göstermesidir. ‘Die Verwandlung’da Yabancılaşma ve Yalnızlık ile İlgili 

Unsurlar: Dönüşüm; Hayvan Figürü’ alt başlığında da belirttiğimiz gibi dönüşüm 

olgusuyla genellikle masallarda karşılaşırız. Dönüşen masal kahramanları, sonradan dış 

bir etki yardımıyla yeniden eski hallerine dönerler. Öpücükle insan haline geri dönen 

kurbağa prensin masalı buna örnektir. Fakat Die Verwandlung’da geri dönüşüm 

gerçekleşmez. Bu anlamda Die Verwandlung, bir antimasaldır. 

    Yusuf Atılgan ise Anayurt Oteli’nde değişik ve dolaylı bir yöntemi dener ve romanı 

Saçma kuramının göstergesi olarak kurar. Ne karakter çizmede, ne olay örgüsü kurmada 

ne de kullandığı anlatıcı konusunda geleneksel roman konvansiyonlarına uyar. Bu 

anlamda Anayurt Oteli bir antiromandır.196       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
194 Franz Kafka,Die Verwandlung ,s.56 
195 Ahmet Oktay,a.g.y.,s.168 
196 Berna Moran, a.g.y.s.294 
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7.2 Benzer Olmayan Özellikler 

 

    Her ne kadar iki yapıtta da benzer özellikler ağırlıktaysa da benzer olmayan noktalar 

da vardır. Her şeyden önce bu kurguda kendini gösterir. Franz Kafka Die 

Verwandlung’da fantastik öğelerden yararlanır. Yusuf Atılgan ise Anayurt Oteli’ni 

korkak ve zavallı bir karakteri eksen alarak ‘karşıtlıklar üzerine kur(ar).’197 

    Kafka yabancılaşmayı olması gerektiği gibi yani somut ve ekonomik koşulların 

belirlediği bir durum olarak ele alır. Fakat Atılgan yabancılaşmayı psikolojik bir kavram 

şeklinde yorumlar. Roman bu yüzden cinsel kökenli bunalımları marazi bir suçluluk 

psikozuna dönüşen Zebercet tipinin oluşturulması doğrultusunda kurulmuş.” 198 

    Mekân bağlamında Die Verwandlung’un neredeyse tümü evin içinde geçer. Gregor 

içeriye çekilerek yani bir odaya kapatılarak ölümü bekler. Anayurt Oteli’nde ise dış 

mekânlarda iç mekânlar kadar önemlidir.  

    Zebercet içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için dış dünyaya açılır. Değişik 

deneyimler yaşamaya çalışır. Her şeyin on yıl önce bıraktığı gibi olduğunu görünce de 

yeraltına geri döner. Gregor Samsa ise dönüşümün ardından toplumsal yaşama 

katılmaya yönelik genel bir çaba içerisine girmez; sadece aile yaşamına kabul edilmeyi 

ister. Dış dünyayla tek bağlantısı pencereden bakmaktır. 

    Gregor gezgin bir pazarlamacı olduğundan kadınlarla diyalogu da diğer tüm insan 

ilişkilerde de gördüğümüz gibi sınırlıdır. Hatta bu öylesine ileri gitmiştir ki anlatı 

boyunca bir taşra otelindeki oda hizmetçisini tatlı bir anımsama ile sözü edilen bir şapka 

mağazasındaki kasadar kız dışında kürk atkılı kadın resmi, bu tipik bekârın biricik 

cinsel yaşantısını da oluşturuyor benzemektedir. 199 Cinsellik konusu görünürde ön 

planda değildir. 

    Anayurt Oteli’nde ise romanın başlangıç zamanı olan 20 Ekim 1963 Pazar gününden 

itibaren, Zebercet’in ölümüne değin geçen 22 günlük süre boyunca cinsel saplantılarının 

gitgide arttığını görürüz. Romanda mastürbasyon, tecavüz diyebileceğimiz tek taraflı 

ilişki, homoseksüellik, hayvansevicilik, lezbiyen ilişki, ensest, fetişizm gibi bütün cinsel 

sapmalara göndermeler yapıldığını fark edebiliriz. Zebercet’in bütün meselesinin de 

                                                
197 Berna Moran,a.g.y.s. 294 
198 Hilmi Yavuz,  “Romanda Psikolojik Yabancılaşma (II)”,a.g.y, s.233–238 
199 Franz Kafka, Değişim, s.85 
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cinsellik anlamında sıcak ilişki yaşayabileceği bir kadın bulmak olduğunu hatırlamamız 

gerekiyor. 

    Benzer olmayan bir diğer önemli nokta da ölüm kavramına yaklaşımdır. Die 

Verwandlung anlatısında bir tek ölüm olayıyla karşılaşırız. Gregor bir gece sabaha karşı 

ölür. Ölüm olayı ailesi için bir kurtuluştur zira o ölür ölmez güneş doğar. Anayurt 

Oteli’nde ise ölüm olayları sıklıkla tekrarlanır. Zebercet Zeynep’i boğarak öldürür. 

Mahkemesinin izlediği damat, gelini öldürmüştür. Otelde kalan müşterilerden biri olan 

ve emekli subay olduğunu söyleyen adam, öz kızını boğarak öldürmüştür. Romanın 

sonunda Zebercet intihar eder.  
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7.3 Sonuç 

 

    Franz Kafka, yabancılaşma denince akla gelen ilk edebi yapıtlardan olan Die 

Verwandlung (Dönüşüm)  adlı anlatıda, Gregor Samsa’yı böceğe dönüştürerek onun 

yalnızlık, yabancılaşma ve iletişimsizliğini fantastik öğelerden yararlanarak 

kurgulamıştır. Kafka’nın genel bir eğilimi öykülerini, geleneksel romanının 

zamandizimsel art ardalığı içinde anlatıyormuş gibi yaparken, metnin temeline 

yerleştirdiği grotesk mantıkla, yapıyı içten, anlam düzleminde bozması burada da 

görülür.200 

    Okuyucu öykünün büyüleyici havasına kendini kaptırır ve geri dönüşümün 

gerçekleşeceği anı beklemek gibi sorunu kalmaz. Anlatıda nesnelere sembolik anlamlar 

yükleyerek ‘duygusal- düşünsel-simgesel-nesnel’ bütünlüğü sağlamıştır. Kafka, Die 

Verwandlung’da modern bireyin bunalımları olan yalnızlık, yabancılaşma ve 

iletişimsizlik temalarını ele alarak gelecekte insanın nasıl insanlıktan çıkacağının, 

değişeceğinin habercisi olmuştur. Sanatının geleceği görme özelliği, bu anlatıda insanı 

hayrete düşürecek kadar belirgindir. Brecht’e göre geleceği sezen bir sanatçı olarak 

Kafka, yaklaşan şeyi, yaklaşanın gerçekte ne olduğunu görmeden görmüştür. 201 

    Heinz Politzer’in belirttiği gibi, ‘Kafka devcileyin böceğin tablosunu öylesine 

birkezliğine ve yerinden oynatılmaz biçimde ampirik gerçeğin üzerine geçirmiştir ki, 

söz konusu gerçek böyle bir böceğin ortada belirmesiyle bütün zamanlar için geçerli bir 

dönüşüme uğramıştır. Üzerinde devinip durduğumuz dünya, Gregor Samsa’nın 

dönüşümünden beri başkalaşmıştır.’202 

    Yusuf Atılgan Anayurt Oteli’nde neden-sonuç ilişkisinin yok edildiği kafkaesk bir 

ortamda,  20.yüzyıl insanın evrensel sorunları olan yabancılaşma, yalnızlık ve iletişim 

kopukluğunu odağa alır.203  Yazar, romanın içine dağılan birbiriyle ilintisiz olayların 

çözümünü okura bırakır.204  

 

                                                
200 Yıldız Ecevit,a.g.y.s.45 
201 http://www.halksahnesi.org/yazilar/brecht_soylesiler_benjamin/brecht_soylesiler_benjamin.htm 
Erişim: 10.05.2006 
202 Franz Kafka,Değişim,a.g.y., s.105 
203 Yıldız Ecevit,a.g.y.s.88 
204 Berna Moran,a.g.y.s. 295 
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    Anayurt Oteli’nde konaktan dönme bir otelin içine hapsettiği ilkokul mezunu bir 

kasaba adamının, Zebercet’in yaşamını sergileyerek yabancılaşmanın evrensel bir sorun 

olduğunu vurgular. Yasal üyesi olmadığı bir ailenin konaktan dönme otelinin kâtipliğini 

yapması, ailenin tüm geçmişine sahip çıkarak kendisini onların sonuncusu sayması onun 

yabancılaşmasının nedenlerindendir, denebilir.   

    Romana adını veren Anayurt Oteli, tarihi açıklanırken yapılan ima yollu göndermeler 

ve bir yalnızlık mekânı olarak taşıdığı topografik simgeyle bir karakter olarak öne çıkar.  

Kasaba ya da kent diye adlandırdığı dış mekân da otel kadar önemlidir. Romanda 

nesnelere yüklenen sembolik anlamlarla, Atılgan’ın da Kafka’ya özgü ‘duygusal- 

düşünsel-simgesel-nesnel’ bütünlüğe ulaşmaya çalıştığı açıkça görülür. 

    Romanda cinselliğin önemle vurgulandığı, roman kahramanının yalnızlığını 

giderecek tek yolun, cinsel yönden sıcak ilişki kurabileceği bir kadın olduğunu 

düşündüğü ve bu isteğin git gide artarak bir sapkınlığa dönüştüğü belirgindir. 
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ÖZET 

   

  Bu çalışmanın amacı, farklı iki zaman diliminde ve kültür dünyasında yaşamış Türk 

yazar Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli adlı romanını ve Almanca yazan Yahudi kökenli 

bir Çek olan Kafka’nın Die Verwandlung adlı anlatısını yabancılaşma ve yalnızlık 

yönünden ayrıntılı biçimde incelemektir. Çalışma her iki yazarın adı geçen yapıtlarında 

çağımız insanının en temel problemlerinden olan yabancılaşma ve yalnızlık temalarını  

nasıl yorumladığını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. 

    Her iki yazar da yapıtların odağına yalnız  bireyleri almışlar ve yabancılaşmayı onları 

eksen alarak anlatmışlardır. 

    Yedi bölümden oluşmuş bu çalışmada, yapıtlar önce içerik yönünden incelemiş, 

ardından tespit edilen yabancılaşma ve yalnızlık temaları karşılıklı olarak 

değerlendirilmiştir. 
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ABSTRACT 

 

    The aim of this work is to examine Turkish writer Yusuf Atılgan’s novel Anayurt 

Oteli and Jewish origined and German wrote Czech writer Franz Kafka’s story Die 

Verwandlung considering the theme of Loneliness and Alienation in detail and different 

periods of time and culture world in which they lived. 

    This work aims to reveal how both of these two writers interpret the theme of 

loneliness and alienation which are main problems of this century in their studies 

mentioned. 

    Both of these writers just focused on individuals and they told alienation taking these 

individuals into consideration. 

    This work which is composed of seven chapters, are initially analyzed considering 

the contents of them Then the confirmed loneliness and alienation themes are criticized 

by comparing them with each other.          

 

 

 

 

 

 

 

 


