Milenaya Mektuplar

Kafka Pragda tanistigi gazeteci Milenanin
oykulerini Cekceye cevirmesini ister.
Kafkanin bu istegi iliskilerinin baslangici
ve aralarindaki yazismalarin toplandigi
Milenaya Mektuplar adli eserin ortaya
cikmasina neden olmustur. Kafkanin
hayatinin sonuna kadar suregelen ve bir
roman havasinda ortaya cikan bu
yazismalar umitsizligin, caresizligin ve
tikanmisligin
tasvirine
donusmustur.
Kafkanin de altini cizdigi gibi, Mektup
yazmak, hayaletlerin onunde soyunmak
demektir, cunku onlarda ac kurtlar gibi
bunu bekler zaten. Yaziya dokulen
opucukler yerlerine ulasamaz, hayaletler
yolda yalayip yutarlar onlari. (Tanitim
Bulteninden)

En cok okunan klasikler, ozenli cevirilerle ve alan?nda uzman akademisyenlerin editorlugunde okuyucuyla bulus uc
yas?nda mutsuz bir hayataMilenaya Mektuplar by Franz Kafka and a great selection of similar Used, New and
Collectible Books available now at .Franz Kafka, Pragda bir dost meclisinde tan?st?g? gazeteci Milena Jesenskadan
oykulerini Cekceye cevirmesini ister. Kafka ile Milenan?n yollar?n? kesismesineBekliyorum. Icim icime s?gmadan.
Pazar gunune kadar mektup yazar m?s?n?z bana? Delilik gibi geliyor bu istekler? Tek mektup yetersiz mi? Milena sen
simdiKafka ile Milenan?n yollar?n?n kesismesine neden olan bu dilek, bir iliskinin baslang?c?, Milenaya Mektuplar
basl?g? alt?nda toplanan bu yaz?smalarsa k?s?tl? bir As?klar ilham als?n diye Kafkan?n kavusamad?g? sevgilisine
yazd?g? mektuplar?n derlendigi Milenaya Mektuplar kitab?ndan en guzel sat?rlar?Sevgili Bayan Milena diye baslay?p
siz diliyle yaz?lan mektuplar, bir sure sonra Milenaya Mektuplar, denebilir ki, Kafkan?n karmas?k kisiligine ve
eserlerininkafkanin duygularini kag?da doktugu muhtesem eser. yay?nlanmas?n? istemiyormus. tabi simdi hepsini
okuyoruz. zaman zaman da icinde kendimizi bulabiliyoruz.Sevgili Bayan Milena diye baslay?p siz diliyle yaz?lan
mektuplar, bir sure sonra Milenaya Mektuplar, denebilir ki, Kafkan?n karmas?k kisiligine ve eserlerininYaz?m
Hatalar?!!! Bir kitap al?rken yay?nevinin ne kadar onemli oldugunu bu kitapla anlad?m. Say?s?z yaz?m hatas? var ve
gercekten kitaptan soguttu 02.12.2014.Her seye ragmen, mutluluktan olunebiliyorsa, o zaman kesinlikle bu sekilde
olecegim. Ayr?ca, olum dosegindeki birisi, mutluluk sayesinde hayataFranz Kafkan?n hayat?n?n en buyuk ask?
Milenaya yazd?g? ve bir anlamda ask?n?n siire dokulmus hali say?lan mektuplar gunumuzde de ask? en yal?n
haliyleKafkan?n Milenaya Mektuplar? ilk kez 1952de yay?mlanm?st?. O bask?da, Kafkan?n kendisinin karalad?g?
parcalar d?s?nda, kisilik haklar?na sayg? nedeniyle de
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