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HAFTANIN ANALİZİ 
 
Değişim ve Dönüşüm 
Doç. Dr. Fahri Erenel-EPAM Müdürü 
 

İngiliz fizikçi ve felsefeci David Bohm’un “Doğada hiçbir şey sabit kalmaz. 
Her şey sürekli bir dönüşüm, hareket ve değişim halindedir” sözü günümüzde 
yaşadığımız süreci anlatır niteliktedir. Değişim, hiçbir doğrultuyu ifade etmeyen 
yani ilerleme ya da gerileme biçiminde gerçekleşebilen, bir değer yargısı 
taşımayan ve önceki durum ve davranıştan farklılaşma; bir bütünün öğelerinde, 
öğelerinin birbirleriyle ilişkilerinde, öncekine göre nicelik ve nitelikçe 
gözlenebilir bir farklılığın olmasıdır.Dönüşüm ise olduğundan başka bir biçime 
girme, şekil değiştirme  olarak tanımlanabilmektedir. 

Coronavirüs salgını ile birlikte bu kavramlar çok sık kullanılmaya başlandı. 
Değişim olacağı kuşkusuz. İş yapma biçimleri, sosyalleşme,eğitim, devletlerarası 
ilişkiler, ticaret yapma biçimleri,hukuk vb. her alanda bu değişimi göreceğiz. Peki 
bu değişim dönüşümü gerçekleştirebilecek mi? Dönüşüm denilince aklımıza ilk 
gelen Franz Kafka’nın  “Dönüşüm” adlı eseridir.Bu eserin dönüşüm konusunda 
bize bir fikir vereceğini düşündüğümden aşağıda bu ölümsüz eserden alıntılara 
yer verdim. 

Roman ve hikaye yazarı Franz Kafka’nın 1915 yılında yayımlanan Türkçeye 
“Dönüşüm” olarak çevrilmiş eseri onun en tanınmış öyküsüdür.  
 

 
 
 
Kumaş pazarlamacısı Gregor Samsa’nın bir sabah böceğe dönüşerek uyanmasıyla 
başlayan öyküde, bu olayın sonucunda aniden değişen sosyal ilişkiler betimleyici 
bir tarzda ele alınmıştır. Hikâyedeki kahramanların her biri modern toplumun 
üyelerini temsil etmektedir. Hikâyenin baş kahramanı Gregor Samsa aynı 
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zamanda sanayi toplumunun yalnız ve çaresiz bir üyesi olarak sunulmaktadır. 
Hikayeden bazı bölümleri hatırlayalım: 
 
- Kendini yatağında kocaman bir böceğe dönüşmüş bulan Gregor, ilk başta ne 
olduğunu anlamaz ve böceğe dönüşmesini unutulması gereken bir saçmalık 
olarak görür. Gregor, henüz yatağından kalkmadan kendi mesleğine ve insan 
ilişkilerine ilişkin düşüncesini şu şekilde aklından geçirir:  
 
“Nasıl da güç bir mesleği seçmişim kendime. Her gün yoldayım. Bütün bunlar 
bürodaki asıl işlerden daha yorucu, üstelik bunlar yetmiyormuş gibi bir de 
yolculuğun çilesi, aktarma trenlerinin stresi, düzensiz kötü yemekler, sürekli 
değişen, hiç kalıcı ve samimi olmayan insan ilişkileri. Şeytan görsün hepsinin 
yüzünü”  
 
-Gregor, doğrulamadığından yataktan kalkamaz. Onun her gece kapıları 
kilitleyerek yatma alışkanlığı vardır. Bu nedenle evdekiler ilk başta Gregor’un 
böceğe dönüştüğünün farkında değildir. Annesi, uyanamadığından işe geç 
kaldığını düşünerek Gregor’un yattığı odanın kapısına vurur ve ona seslenir. 
Çoktan uyanmış olan Gregor ise kendi sesine acı bir ıslık sesi karıştırarak 
annesine cevap verir. Böceğe dönüşmesi nedeniyle sesi değişen Gregor, annesine 
cevap vermesiyle birlikte sesindeki değişikliğin farkına varmaya başlar.  

-Gregor işe gidemediğinden firmanın temsilcisi evine gelir. Temsilci, Gregor’un 
sabah treniyle neden yola çıkmadığını öğrenmek ister. Oda kapısının arkasından 
seslenen firma temsilcisi Gregor’a, “sizi savunmak için en ufak bir isteğim bile 
kalmadı, bundan böyle işteki konumunuz pek sağlam değil” der. Bunun üzerine 
Gregor, telaşla kapıyı hemen açarak yola çıkacağını ve birazdan büroda olacağını 
söyler.  

-Gregor, böceğe dönüşmesini kendisi için önemli bir sorun olarak görmemektedir. 
Böceğe dönüşmüş olmasına rağmen bilincinde hiçbir değişim olmamıştır. Ona 
göre, en büyük sorun, işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmasıydı. Bu nedenle 
böceğe dönüşse de işe gitmek için elinden geleni yapmaya çalışmıştır. 

- Firma temsilcisi için önemli olan Gregor’un vaktinde işe gitmesiydi. O, 
Gregor’un değerini sadece yaptığı işle ölçüyordu. Bu nedenle Gregor ile birlikte 
büroya gidemeyeceğini anlayınca hemen evden uzaklaşır. Temsilcinin Gregor’a 
biçtiği değer, modern toplumlardaki bireyin toplum içindeki konumuna karşılık 
gelmektedir.  

Gregor Samsa’nın, asıl böceğe dönüşmeden önce insanlıktan çıkmış olduğu 
söylenebilir. Çünkü patron, Gregor’un bireysel tercihlerine ve duygularına 
kayıtsız kalıyor onu soğuk ve katı bir varlık olarak düşünüyordu. Eserde 
Gregor’un durumu şu şekilde ifade edilmiştir:  
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“O, patronun bir piyonuydu, kişiliksiz ve akılsız biriydi. Peki ya hasta olduğunu 
bildirirse? Fakat bu kendisi için utanç verici olurdu ve kuşku yaratırdı, çünkü 
Gregor beş yıllık iş yaşamında bir kez olsun hastalanmamıştı”  

Gregor acınacak halde olmasına rağmen, babası ona düşmanca davranıyordu. 
Fiziksel değişim geçirdikten sonra daha ezik hale gelen Gregor, değişim 
geçirmeden önce ezik olsa da ailenin geçimini sağlamakla görevli olduğundan 
ailede birinci plandaydı. Görülüyor ki, aile içindeki ilişkileri para belirlemektedir. 
Bu bağlamda düşünüldüğünde eserde, paranın modern toplumlarda her şeyin 
önüne geçtiği, toplumsal ilişkileri de doğrudan etkilediği mesajı verilmektedir.  

Kontrol altına alınamayan içgüdüler, tutkular ve yerleşik alışkanlıklar nedeniyle 
insanın kendisine, kendi gerçek özüne yabancı hale gelmesi sürecini tanımlayan 
yabancılaşma kavramı felsefe ve sosyoloji tarihinde çok farklı anlamlarda 
kullanılmış ve diğer disiplinlerin de ilgilendiği bir kavram haline gelmiştir.  

Kafka’nın söz konusu eserinde  endüstri toplumunda bireyin içinde bulunduğu 
hayata yabancılaşması ve bireyin hayatta değer yüklediği her şeyin önemini 
kaybetmesi ve sadece sanal bir varoluştan ibaret olması üzerinde durmuştur. Söz 
konusu eserde bu sanal varoluş ve mevcut düzenin bireysel yabancılaşmaya neden 
olması aynı zamanda bu durumun bireye yansımasının eleştirisi ön plandadır.  

Yaşadığımız dönemde, modern toplumun bir üyesi olmak ve var olan sistem 
içinde sorumlulukların yerine getirilmesi en büyük zorunluluk olarak 
nitelendirilmekte ve bu da bireyin kendi özünden uzaklaşmasına, başka bir deyişle 
yabancılaşmasına neden olmaktadır.  

Modern hayat, bireyi özgürleştirmek yerine mevcut sisteme daha bağımlı hale 
getirdiğinden köleleştirmiştir. Bu da insanın yabancılaşmasına neden olmuştur. 
Bu bağlamda yabancılaşmanın kavramının öykünün ana unsurunu oluşturduğu 
söylenebilir. Birey ürettiğine ve çevresine yabancı ama bir o kadar da sistemin bir 
parçasıdır.Toplumsal ilişkilerini sağlıklı kuramayan ve iş dışında bir sosyal hayatı 
olmayan birey yaşadığı yabancılaşmanın etkisiyle psikolojik travmalar da 
yaşamaktadır.  
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