












































































































PINK FLOYD
Ahmet ÖĞRETİR – Ankara Üniversitesi 1. Sınıf Öğrencisi

	 Pink	Floyd,	dünyaca	ünlü	 ingiliz	progressive,	psychedelic	rock	grubudur.	Aşk	gibi	klasik	konulardan	
bahsetmektense	felsefik,	düşündüren	şarkı	sözleriyle	ve	etkileyici	sahne	performanslarıyla	tanınmışlardır.	Gü-
nümüzde	üretilen	çoğu	müziğin	aksine	sanat	olan	müziğin	nasıl	olabileceğini	bize	gösterdiler.	Ayrıca	güzel	mü-
zik	yapmak	için	çok	fazla	notaya	ihtiyacımız	olmadığını	gösterdiler	(Set	the	Controls	for	the	Heart	of	the	Sun).	
Herhangi	bir	şarkılarını	dinlerken	“Acaba	burada	nereye	gönderme	yapıyorlar?”	ya	da	“Burada	neyi	eleştiriyor-
lar?”	gibi	sorular	sorulmadan	edilmiyor.	Onları	dinlerken	dünyada	kurulu	olan	düzenden	tutun	hayatın	anlamı-
na	kadar	her	şeyi	düşünebilir,	kullandıkları	seslere	hayret	ederek	işinize	odaklanabilirsiniz.	

	 Grup,	Syd	Barrett’ın	liderliğiyle	kuruldu	ve	ilk	
üyeleri	şöyleydi:	Syd	Barrett	(Gitar,	Vokal),	Roger	Wa-
ters	(Bas	Gitar),	Nick	Mason	(Davul),	Rick	Wright	(Klav-
ye).	Yeraltı	müzik	dünyasında	konserler	vererek	popü-
lerlik	kazandılar.	1967	yılında	ilk	albümleri	The	Piper	at	
the	Gates	of	Dawn’ı	 yayımladılar.	Aynı	 yıl	 gruba	daha	
sonra	uzun	yıllar	devam	edecek	olan	David	Gimour	(Gi-
tar,	Vokal)	katıldı.	1968	yılında	Syd	Barrett,	fazla	uyuş-
turucu	kullanımı	sonucu	olarak	zihinsel	sorunlar	yaşa-
maya	 başladı.	Gruba	 gerek	 sahnede	 gerek	 provalarda	
zorluk	 çıkardığı	 için	 gruptan	 ayrıldı.	 Pink	 Floyd,	 söz	
yazarını	kaybetmişti	ve	bir	yol	belirlemesi	gerekiyordu.	
Bir	albüm	üzerine	çalışmaya	başladılar	ve	bu	album	tüm	
zamanların	 en	 çok	 zirvede	 kalacak	 albümü	 olacaktı.	

	 Roger	Waters,	Pink	Floyd	ismini	kendi	amaç-
ları	için	kullanmak	istiyordu.	Bu	yüzden	grupta	anlaş-
mazlık	çıkmaya	başladı.	Rick	Wright,	1979	yılında,	Wa-
ters	ise	1985	yılında	gruptan	ayrıldı.	Gilmour	ve	Mason,	
Pink	Floyd	olarak	müzik	hayatlarına	devam	ediyordu.	
Wright,	 grup	 elemanı	 olarak	 Pink	 Floyd’a	 dahil	 oldu.	
Waters,	Pink	Floyd’un	bir	araya	gelmeyeceğini	 söylü-
yor	ve	grubu	dağıtmak	istiyordu.	Uzun	hukuksal	süreç-
lerin	 ardından	 davayı	Gilmour	 kazandı	 ve	 Pink	 Floyd	
ismi	yaşamaya	devam	etti.	Roger	ise	daha	
sonra	pişman	olmuş	ve	özür	dilemişti.	

	 Grup,	 2005’te	 hayır	 amaçlı	 düzenlenen	 Live	
8	konserinde	24	yılın	ardından	 tekrar	bir	 araya	geldi.	
Pink	 Floyd,	 Live	 8’in	 uğraştığı	 problemlerin	 yanın-
da	 kendi	 problemlerinin	 ne	 kadar	 önemsiz	 kaldığı-
nın	 farkındaydı.	 Konsere	 çıktıklarında	 arkalarında	
kocaman	 bir	 “No	 More	 Excuses!”	 yazısı	 vardı.	 Pink	
Floyd,	güzel	bir	amaç	için	bir	araya	gelmişti	ve	insan-
ların	güzel	 işler	yapmamak	 için	artık	bahanesi	 yoktu.

	 2006	 yılında	 Syd	 Barrett,	 2008	 yılında	 ise	
Rick	 Wright	 hayatını	 kaybetti.	 Diğer	 grup	 üyeleri	
ise	 hala	 hayatta	 ve	 müzik	 yapmaya	 devam	 ediyorlar.	

https://pinkfloydturk.wordpress.com

Longfellow,	M.	(Yönetmen),	Pink	Floyd	-	The	Making	
of	The	Dark	Side	of	the	Moon,	Grunwald,	N.	D.(Yapım-
cı),	Smith,	M.	R.(Yapımcı),	İngiltere	2003.

Berber,	F.,	Pink	Floyd	-	Kilidi	Açamazsan	Kır	Kapıyı.		

Kuruluş	ve	Yükseliş

Dağılış
Meraklısına...



THE WALL(1979)

	 “Dady	is	gone,	crossed	the	
ocean.”	 sözüyle	 savaşta	 kaybetti-
ği	babasından,	“We	don’t	need	no	
education.”	ile	sınıfta	şiiri	aşağıla-
yan	eğitim	sisteminden	bahseder	
ve	bunlar	 sadece	duvardaki	birer	
tuğladır.	

	 Bu	 şarkı	 da	 annesinden	
tavsiye	 isteyen,	 kendisini	 koru-
masını	 isteyen	bir	 çocuk	hakkın-
dadır.	Bu	çocuk	tabii	ki	Waters’ın	
kendisidir.	

	 Grubun	 kurucusu	 Syd’in	
konser	sırasında	yaşadığı	uyuştu-
rucu	 sorunu	 hakkındadır.	 Syd	 ve	
kendisini	 iyileştirmek	 isteyen	 bir	
doktor	 arasında	 geçen	 dialogdan	
oluşur.

THE 
DARK SIDE 
OF THE MOON (1973)

WISH YOU WERE HERE (1975) ANIMALS (1977)

	 Şu	an	dünya	üzerinde	bu	albümden	herhangi	bir	şarkıyı	dinleyen	bir	sürü	insan	vardır.	Buna	emin	ola-
bilirsiniz.	1973’te	yayımlandı.	İngiltere	listesinde	2.;	ABD	listesinde	1.	Sırada	yer	aldı.	

	 Roger	kendisinden	ve	Syd’den	yola	çıkarak	insanların	kendi	etrafına	ördüğü	duvardan	bahset-
mek	ister.	2.	Dünya	Savaşı	sırasında	doğan	Roger,	savaşın	getirdiği	zorluklara	bu	albümde	yer	verir.	

 Roger Waters bu şarkıyı 28 
yaşında yazdı. Başarıya ulaşmak üze-
re olan birinin zamanın bu kadar 
hızlı akmasına itafen yazdığı bir şarkı 
olarak dinleyince oldukça anlamlı bir 
şarkıdır. Gilmour ise bu şarkıda akıl-
lara kazınan bir solo yazmıştır.

 Kaybettikleri arkadaşları 
Syd hakkında yaptıkları 
albümdür. Syd Barrett 
bu albümün kayıtları 
sırasında stüdyoya 
gelmiş ve grup-
ta duygusal anlar 
yaşanmıştır. Albüm-
de Syd’den deliliği-
ne vurgu yaparak 
“Crazy Diamond 
(Çılgın Elmas)” olarak 
bahsederler. 

George Orwell’ın Hay-
van Çiftliği kitabından 
esinlenerek kapitalizm 
eleştirisi yapmışlardır. 

Domuzlar, iktidarda-
kileri; köpekler, iktidar 
yandaşlarını; koyunlar 

ise sömürülen, kullanı-
lanları temsil eder.

 Bu şarkı paranın getirebile-
ceği kötü şeyleri anlatıyor. Bu albüm, 
34 milyon kopya satarak ironik bir 
şekilde Pink Floyd’a çokça para ka-
zandırmıştır.

 “Us And Them” dikkati sava-
şa çekiyor. Savaşa değindikleri tek 
şarkı bu olmadı daha sonraları da 
şarkılarında bu konuya değindiler. 
Şarkı aynı zamanda ırçılıktan da bah-
seder.

TIME

ANOTHER	BRICK	IN	THE	WALL MOTHER COMFORTABLY	NUMB

MONEY US	AND	THEM



PINK FLOYD
Ahmet ÖĞRETİR – Ankara University 1st Year Student

 Pink Floyd is a world-famous English progressive, psychedelic rock band. They are known for their phi-
losophical, suggestive lyrics and impressive stage performances, rather than talking about classical topics such 
as love. They showed us how music, which is art, unlike most music produced today, can be. They also showed 
that we don’t need too many notes to make beautiful music (Set the Controls for the Heart of the Sun). When lis-
tening to any of their songs, you find yourself asking questions like “I wonder where are they referring to here?” 
or “What are they criticizing here?” While listening to them, you can think about everything from the order 
established in the world to the meaning of everyday life, focus on your work, marveling at the sounds they use.

 The band was formed under the leadership 
of Syd Barrett, and its first members were as follows: 
Syd Barrett (Guitar, Vocals), Roger Waters (Bass Gui-
tar), Nick Mason (Drums), and Rick Wright (Keyboar-
ds). They gained popularity in the underground music 
world by giving concerts. They released their debut 
album, The Piper at the Gates of Dawn, in 1967. In the 
same year, the band was joined by David Gilmour (Gu-
itar, Vocals), who would later continue for many years. 
in 1968, Syd Barrett began to have mental problems 
as a result of excessive drug use. He left the band be-
cause he was having difficulties with the band both 
on stage and in rehearsals. Pink Floyd had lost its 
songwriter and needed to figure out a way forward. 
They started working on an album, and this album 
would become the most peaking album of all time.

 Roger Waters wanted to use the name Pink 
Floyd for his purposes. That’s why there began to be 
disagreements in the group. Rick Wright left the band 
in 1979, and Waters left the band in 1985. Gilmour and 
Mason were continuing their musical lives as Pink 
Floyd. Wright joined Pink Floyd as a band member. 
Waters says that Pink Floyd would not get together 
and wanted to disband. After long legal pro-
cesses, Gilmour won the case and the 
name Pink Floyd continued to live 
on. Roger, on the other hand, la-
ter regretted it and apologized.

 The band reunited after 24 years at the 
Live concert held for charity in 2005. Pink Floyd 
was aware of how insignificant their problems re-
mained next to the problems of Live 8. When they 
went to the concert, they had a big “No More Excu-
ses!” inscription behind their back. Pink Floyd had 
come together for a beautiful purpose, and people 
no longer had an excuse not to do beautiful things.

 Syd Barrett died in 2006 and Rick Wright died 
in 2008. The other band members are still alive and 
continue to make music.

https://pinkfloydturk.wordpress.com

Longfellow, M. (Yönetmen), Pink Floyd - The Making 
of The Dark Side of the Moon, Grunwald, N. D.(Yapım-
cı), Smith, M. R.(Yapımcı), İngiltere 2003.

Berber, F., Pink Floyd - Kilidi Açamazsan Kır Kapıyı.  

Establishment and Ascension
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For the Enthusiast…



THE WALL(1979)

 “Daddy is gone, crossed 
the ocean.“ he said of his father, 
whom he lost in the war,  “We 
don’t need no education,” he men-
tions the education system that 
degrades poetry in the classroom, 
and they are just bricks in the wall.

 This song is also about a 
boy who wants advice from his 
mother and wants her to protect 
herself. Of course, this boy is Wa-
ters himself.

 It is about the drug prob-
lem that the founder of the band 
Syd had during the concert. It 
consists of a dialogue between 
Syd and a doctor who wants to 
heal himself.

THE 
DARK SIDE 
OF THE MOON (1973)

WISH YOU WERE HERE (1975) ANIMALS (1977)

 There are a lot of people listening to any song from this album on the world right now. You can be sure 
of that. It was published in 1973. It took the 2nd place on the UK chart and 1st on the US chart.

 Roger wants to talk about himself and Syd, about the wall that people are building around 
themselves. Roger, who was born during World War II, gives the challenges of the war in this album.

 Roger Waters wrote this 
song at the age of 28. It is a very me-
aningful song when you listen to it 
as a song written by someone who is 
about to achieve success in obedien-
ce to the fact that time flows so fast. 
Gilmour, on the other hand, has writ-
ten a memorable solo in this song.

 It’s an album they made 
about their lost friend 
Syd. Syd Barrett came 
to the studio du-
ring the recording 
of this album and 
there were emotio-
nal moments in the 
band. In the album, 
they mention Syd 
as “Crazy Diamond”, 
emphasizing his insa-
nity.

They were inspired by 
George Orwell’s book 

Animal Farm and made 
a critique of capitalism. 
Pigs represent those in 
power, dogs represent 

supporters of power, 
and sheep represent 

those who are exploited 
and used.

 This song talks about the bad 
things money can bring. Ironically, 
this album made Pink Floyd a lot of 
money by selling 34 million copies.

 “Us And Them” draws atten-
tion to the war. This was not the only 
song they touched on the war, and 
later they touched on this topic in 
their songs. The song also mentions 
racism.

TIME

ANOTHER BRICK IN THE WALL MOTHER COMFORTABLY NUMB

MONEY US AND THEM



OLAĞAN ŞÜPHELİLER / THE USUAL SUSPECTS
Nisa YARIMDAĞ –  Ankara Üniversitesi 1. Sınıf Öğrencisi / Ankara University 1st Grade Student

 Filmin konusu bir suç işledikleri ve olağan şüphe-
liler oldukları için tutuklanan beş adamın bu süreçte ya-
şadıklarıdır. Film Keyzer Söze’nin yaralı halde olan Keaton 
karakteriyle bir gemi güvertesinde konuşmasıyla başlar. 
İkilinin kısa süren konuşması; yüzü görünmeyen Keyzer’in, 
Keaton’ı vurması ve ardından gemi alevler içinde kalmasıyla 
son bulur.

 The plot of the movie is the experience of five men 
arrested for committing a crime and being the usual sus-
pects. The movie begins with Keyzer Söze talking to the 
injured Keaton on the deck of a ship. The brief conversation 
between the two ends when Keyzer, whose face is invisible, 
shoots Keaton and then the ship bursts into flames.

 Bir gün sonra FBI ajanı Baer ve Gümrük özel ajanı 
görevli Kujan, gemide olan patlama hakkında yürüttükleri 
birbirinden bağımsız olan soruşturmaları için San Pedro’ya 
gelirler. Gemideki patlamadan sonra 27 kişi ölmüş, sadece 
iki kişi hayatta kalmıştır. Biri ağır yaralı ve korkmuş Macar 
bir suçlu, diğeri ise Roger ‘Verbal’ Kint adında bir dolandırı-
cıdır. Baer, bir tercüman aracılığıyla Macar suçluyu sorgu-
ya çeker ve efsanevi bir üne sahip Türk suç dehası Keyzer 
Söze’nin limandaki ölümlere sebep olduğu yönünde bir id-
dia ile karşılaşır. Ardından Macar, Söze’yi tarif eder ve bir 
polis eskiz sanatçısı eşkâli resmeder. Bu sırada Verbal Kint 
bildiği her şeyi ‘dokunulmazlık’ karşılığında yetkililere an-
latmaya başlar. Bildiği her şeyi bölge savcısına anlattıktan 
sonra polis karakoluna götürülür. Orada hikâyeyi baştan 
sona dinlemek isteyen Çavuş Jeff Rabin’e ve Kujan’a her şeyi 
en başından yani 6 hafta öncesinden silah dolu kamyonun 
kaçırılması olayından itibaren anlatmaya başlar...

 After a day, FBI agent Baer and Customs special 
agent officer Kujan arrive in San Pedro for their indepen-
dent investigation of the explosion on the ship. 27 people 
died and only two people survived in the explosion. One 
is a seriously injured and frightened Hungarian criminal, 
and the other is a swindler named Roger ‘Verbal’ Kint. Baer 
interrogates the Hungarian criminal through a translator 
and comes across a claim that the legendary Turkish crimi-
nal mastermind Keyzer Söze caused the deaths in the port. 
Then the Hungarian describes Söze and a police officer 
sketches the description. Meanwhile, Verbal Kint begins 
to tell the authorities everything he knows in exchange for 
‘immunity’. After telling the district attorney everything he 
knows, Kint is taken to the police station. There he begins 
to tell everything to Sergeant Jeff Rabin and Kujan, who 
wants to hear the whole story from the very beginning. So, 
he starts the story beginning from the hijacking of a truck 
full of weapons incident 6 weeks ago...

 Filmin seyirciye sorduğu en gizemli soru aslında 
Keyzer Söze’nin kim olduğudur ve filmin sonuna kadar da bu 
sorunun cevabını bulmak kolay değildir. Filmi klasikler kate-
gorisine dâhil eden özelliği; merakı ve gizemi filmin sonuna 
kadar canlı tutması ve seyirciyi hiç beklenilmeyen bir son-
la karşılaştırmasıdır. Filmin ilerleyişi biraz yavaş olmasına 
rağmen ilk 20 dakikadan sonra gayet ilgi çekici hale geliyor. 
IMDB’nin en iyi filmler listesinde 28. sırada olan ve birbirin-
den yetenekli oyuncuların rol aldığı bu kült film izleme liste-
nizde güzide bir yer kaplayacaktır.

 The most exciting and mysterious question that the 
movie asks the audience is who Keyzer Söze is, and it is not 
easy to find the answer to this question until the end of the 
movie. The feature that includes the film in the category of 
classics is that it keeps the curiosity and mystery alive un-
til the end of the movie and shocks the audience with an 
unexpected ending. The progress of the movie is a bit slow, 
but it becomes quite interesting after the first 20 minutes. 
Ranking 28th on IMDB’s list of best movies, this cult movie 
featuring incredibly talented actors will take a prominent 
place on your watch list.



İrem KIRIŞ –  Ankara Üniversitesi 1. Sınıf Öğrencisi / Ankara University 1st Grade Student
DÖNÜŞÜM / THE METAMORPHOSIS 

F  R  A  N  Z   K  A  F  K  A

 20. yüzyılın ve modern Alman edebiyatının önde 
gelen yazarlarından biri olan Kafka, en önemli eserlerinden 
olan Dönüşüm’ü 17 Kasım 1912 ve 6 Ocak 1913 tarihleri ara-
sında yazmıştır. Kafka’nın nişanlına küçük bir öykü atfede-
ceğini söylemesiyle yazılmaya başlayan Dönüşüm’ün oluşum 
süreci, yazarın nişanlısı Felice Bauer’e yazmış olduğu mek-
tuplardan takip edilebilmektedir. [1]

 Dönüşüm, bize genel hatlarıyla toplumun işleyişi-
ne uymayan insanların yine o toplum tarafından dışlanışını 
anlatır.  Kitap;  kendi benliğinden uzaklaşmış ve ruhsal çö-
küntülerinde kaybolan bireylerin dışında kendini dışlanmış, 
baskı altında ve başkalarının beklentileri ve istekleri için ya-
şıyormuş gibi hisseden,  en yakınlarına, hatta kendine bile, 
yabancılaşmış her çaresiz insanın mutlaka kendinden bir 
parça bulabileceği enfes bir eserdir. Yeri gelir okuyucunun 
gözünü açar, yeri gelir yalnızlığı konu almasına rağmen as-
lında insanın yalnız olmadığını hissettirir. Bir sabah uyandı-
ğınızda kendinizi omzunuzdaki yükler tarafından ezilmiş ve 
dört duvar arasında hapsolmuş bir böcekten ziyade özüyle 
barışmış ve özgürlüğüne ulaşmak için kanat çırpan bir kuş 
gibi hissetmeniz dileğiyle… 

KAYNAKÇA/RESOURCES:
[1] İlkılıç, S. Franz Kafka’nın ‘Dönüşüm’ Adlı Eserindeki Dönüşüm-
ler. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (24), 2020; 2, 85-396.

 Transformation tells us about the exclusion of people 
who do not fit into the functioning of society in general ter-
ms. Apart from individuals who are alienated from their self 
and lost in their mental depression, the book is an exquisite 
work in which every helpless person who feels excluded, under 
pressure, and as if they live for the expectations and wish for 
others, alienated from their closest relatives, even to their self, 
and can find a piece of their self. Sometimes it opens the eyes 
of the reader, sometimes it makes you feel that you are not 
alone, although it is about loneliness. When you wake up one 
morning, we wish you to feel like a bird that is at peace with 
its essence and flapping its wings to reach its freedom, rather 
than an insect crushed by the burdens on your shoulders and 
trapped between four walls…

 Kafka is one of the leading writers of the 20th cen-
tury and modern German literature. He wrote one of his most 
important works The Metamorphosis between the dates No-
vember 17th, 1912, and January 6th, 1913. The formation process 
of The Metamorphosis, which began to be written after Kafka 
said that he would attribute a small story to his fiancée, can be 
followed by the letters the author wrote to his fiancée, Felice 
Bauer [1]. 

 The story has three parts, and it begins when Gregor 
Samsa, who wakes up on a normal morning, suddenly finds 
himself in the form of a terrible, giant insect. This new body ta-
kes his life to a completely different point. Samsa is a robotized 
character who does not like the work he does, who would not 
want to work for a second if it were not for the debt his family 
must pay, and who cannot break away from the responsibilities 
his family places on him. And as a result, he is crushed under 
these burdens. Before he woke up that sad morning, he was 
continuing his life as a man who could give them what his fa-
mily wanted from him. He was leading a monotonous, unhappy, 
restless life, and what he was doing was trying to get out of the 
responsibilities that were imposed on him and not to frustrate 
expectations. At first, we, the readers, who were waiting for 
selfless questions such as “What exactly is this situation? Why 
did it happen all of a sudden, and how can we treat it?” to come 
to his family’s mind, encountered the tragic face of Samsa’s fa-
mily. Since Samsa is no longer able to work, we observed how 
his family’s attitude towards him changed after his illness, and 
the family’s digressing from the concept of love.

 Öyküdeki ‘dönüşüm’ kavramı, bedeni değişen Sam-
sa’nın zihninin hala aynı şekilde işlemesi etrafında işlenmiş-
tir ve bu dönüşümün ‘böcek’ adı altında somutlaştırılmasının 
ardındaki sebep böceklerin halk arasında tiksinç ve çirkin 
yaratıklar olarak nitelendirilmesidir. Samsa, toplumun istek-
lerini karşılamayı bırakan ve artık bu rutinleşmiş yaşamın bir 
parçası olmak istemeyen bir bireyin toplum tarafından yar-
gılanması sonucunda kendi kabuğuna çekilmesini ve ken-
disini gittikçe ezilmiş hissetmesini temsil etmektedir. Öy-
küdeki diğer karakterler ise Gregor’un kız kardeşi, annesi, 
babası; hizmetçiler ve kiracılardır. Karakterler bazen benzer 
bazen farklı yollarla Gregor’u önce kendilerinden sonra da 
dışarıdaki hayattan uzaklaştıran kapitalist düzeni temsil et-
mektedir. 

 The concept of ‘transformation’ in the story has been 
worked around the fact that Samsa’s mind, whose body has 
changed, still functions in the same way, and the reason behind 
the embodiment of this transformation under the name of ‘bug’ 
is that insects are described as disgusting and ugly creatures 
among the people. Samsa represents an individual who ceases 
to meet the demands of society and does not want to be a part 
of this routine life anymore, withdrawing into his shell and fe-
eling increasingly oppressed as a result of being judged by so-
ciety. Other characters in the story are Gregor’s sister, mother, 
father; servants, and tenants. The characters represent the ca-
pitalist order, which, in similar and sometimes different ways, 
alienates Gregor first from themselves and then from outside 
life.

 Üç bölüme sahip olan hikaye, normal bir sabaha 
uyanan Gregor Samsa’nın kendisini ansızın korkunç, dev 
bir böcek formunda bulması ile başlar ve bu yeni bedenin 
hayatını bambaşka bir noktaya götürmesini anlatır. Samsa; 
yaptığı işi sevmeyen, ailesinin ödemek zorunda olduğu borç 
olmasaydı belki de bir saniye bile çalışmak istemeyen ve ai-
lesinin ona yüklediği sorumluluklardan kopamayan, sonuç 
olarak bu yüklerin altında ezilen robotlaşmış bir karakterdi. 
O hazin sabaha uyanmadan önce ise ailesinin ondan iste-
diğini onlara verebilen bir birey olarak hayatına devam et-
mekteydi. Tekdüze, mutsuz ve huzursuz bir hayat sürdürü-
yordu ve yaptığı şey ona yüklenen sorumlulukların altından 
kalkmaya çalışmak ve beklentileri boşa çıkarmamak adına 
çalışmaktı. Olaylar, Samsa’nın kendisini bir ‘hastalık’ olarak 
nitelendirdiği böcek formunda bulduğunda başladı. Has-
talığa yakalandığı ilk zamanlarda ailesinin aklına ‘’Bu du-
rum tam olarak nedir? Neden bir anda oldu ve nasıl tedavi 
edebiliriz?’’ gibi diğerkam soruların gelmesini bekleyen biz 
okuyucular, aksine Samsa’nın ailesinin trajik yüzüyle karşı-
laştık. Samsa’nın artık çalışamayacak durumda olmasından 
dolayı ailesinin ona olan tutumunun hastalığı sonrasında 
ne şekilde değiştiğini, ailenin sevgi kavramından gitgide 
uzaklaştığını gözlemledik. 
























































