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Tu tuk lan ma

Bi ri Jo sef K.’ ya if ti ra et miş ol ma lıy dı, çün kü kö tü bir şey yap ma mış 
ol ma sı na kar şın bir sa bah tu tuk lan dı. Oda  yı ona ki ra la yan Ba yan 
Grubach’ ın aş çı sı olan ve sa bah la rı saat se ki ze doğ ru K.’ ya kah val tı sı nı 
ge ti ren ka dın o gün gel me di. Bu da ha ön ce hiç ol ma mış tı. K. bi raz 
da ha bek le di, ba şı nı yas tık tan kal dır mak sı zın kar şı ev de otu ran ve 
ken di si ne me rak la ba kan yaş lı ka dı nı gör dü; ka dın ba kı mın dan do ğal 
sa yı la ma ya cak öl çü de bir me rak tı bu. K., hem te dir gin, hem de kar nı 
acık mış ola rak zi li çal dı. Ka pı he men vu rul du ve içe ri K.’ nın da ha ön ce 
bu ev de hiç gör me di ği bir adam gir di. İn ce, ama sağ lam ya pı lı bir 
adam dı, üs tü ne iyi otu ran giy si sin de yol cu luk giy si le rin de gö rü len tür-
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den çe şit li kıv rım lar, cep ler, to ka lar, düğ me ler ve bir ke mer var dı; bü-
tün bun lar dan ötü rü giy si, as lın da ne ye ya ra dı ğı pek an la şı la ma mak la 
bir lik te, çok kul la nış lı gö rü nü yor du. “Siz kimsiniz?”  di ye sor du K. ve 
he men doğ ru lup ya ta ğın da otur du. Gel ge le lim adam san ki ora da bu-
lun ma sı çok do ğal mış gi bi so ru yu duy maz lık tan gel di ve “Zi li siz mi 
çaldınız?”  di ye sor mak la ye tin di. “An na kah val tı yı getirsin,”  di yen K., 
ön ce ko nuş mak sı zın, yal nız ca dik ka ti ni top la yıp dü şü ne rek ada  mın 
kim ol du ğu nu çı kar ma ya ça lış tı. Fa kat adam onun ba kış la rı na da ha 
faz la he def ol mak sı zın dö nüp ka pı  yı ara la dı ve an la şıl dı ğı ka da rıy la 
ka pı nın he men ar ka sın da du ran bi ri ne, “Anna’ nın kah val tı yı ge tir me-
si ni is ti yor,”  de di. Bu nu yan da ki oda dan ge len ha fif bir gül me iz le  di, 
se se gö re bu gül me ye bir den çok ki şi nin ka tıl ma dı ğı söy le ne mez di. Ya-
ban cı ya ge lin ce, da ha ön ce bil me di ği bir şe yi ilk kez bu gül mey le öğ-
ren miş ola maz dı; bu na kar şın K. ile ha ber ve rir ton da ko nuş  tu: “Ola-
naksız.”  “Bu iyi işte!”  di yen K., ya ta ğın dan fır la dı ve he men pan to lo nu-
nu giy di. “Bi ti şik oda da ki le rin kim ol duk la rı nı ve Ba yan Gru bach’ın 



ba na bu ra hat sız lı ğın he sa bı nı na sıl ve re ce ği ni gör mek istiyorum.”  
Bun la rı yük sek ses le söy le me me si ge rek ti ği ni, çün kü böy le yap mak la 
ya ban cı nın onu gö ze tim al tın da tut ma hak kı nı bir öl çü de ta nı dı ğı nı 
ger çi he men an la mış tı, ama bu nok ta on ca şim di lik önem li de ğil di. 
Ada ma ge lin ce, söy le nen le ri ger çek ten de bu doğ rul tu da an la mış ol-
ma lıy dı, çün kü, “Bu ra da kal sa nız da ha iyi ol maz mı?”  de di. “Ne bu ra-
da kal mak, ne de kim ol du ğu nu zu söy le me di ği niz sü re ce si zin le ko-
nuş mak istiyorum.”  Ya ban cı, “Kö tü ni yet le söylememiştim,”  di ye rek 
bu kez ka pı yı ken di li ğin den aç tı. K.’ nın is te  di ğin den de da ha ağır yü-
rü ye rek gir di ği bi ti şik oda  da her şey bir ak şam ön ce na sıl idiy se, he-
men he men yi ne öy ley di. Bu ra sı, Ba yan Grubach’ ın otur ma oda sıy dı; 
her za man mo bil ya lar la, ör tü ler le, por se len ve re sim ler le tık lım tık lım 
do lu olan oda da bu gün bel ki bi raz da ha boş yer var dı, ama bu he men 
gö ze çarp mı yor du ve oda da ki baş lı ca de ği şik lik, ya ni açık pen ce re nin 
önün de elin de bir ki tap la otu ran bir ada mın var lı ğı, bu du ru mun gö ze 
çarp ma sı nı da ha da en gel le mek tey di; adam ba şı nı ki taptan kal dır-
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mış tı. “O da nız da kal ma nız ge re ki yor du! Franz bu nu söy le me di mi 
size?”  “Si zin is te di ği niz ne dir?”  di ye sor du K.; ba kış la rı nı bu ye ni ya-
ban cı dan ka pı da kal mış olan ve Franz adıy la anı lan ada ma, son ra yi ne 
ge  ri ye çe vir di. Açık pen ce re den yi ne yaş lı ka dın gö zük mek tey di, an-
cak çok yaş lı la ra öz gü me rak la bun dan böy le de hiç bir şey ka çır ma-
mak için, tam kar şı ya rast la yan pen  ce re ye gel miş ti. Ken di ni ger çek te 
epey uza ğın da ki iki ada mın elin den zor la kur ta rır mış ça sı na bir ha re-
ket ya  pıp yo lu na de vam et mek is te di. “Hayır,”  de di pen ce re nin ya nın-
da ki adam, ki ta bı kü çük bir ma sa nın üs tü ne fır  lat tı ve aya ğa kalk tı. 
“Gi de mez si niz, çün kü tutuklu su nuz.”  “Öy le gözüküyor,”  de di K., ar-
dın dan, “Pe ki ama ne den?”  di ye sor du. “Bu nu si ze söy le mek bi zim 
gö re vi miz de  ğil. Oda nı za gi din ve bek le yin. Ko vuş tur ma ar tık baş la  dı-
ğı na gö re, za ma nı gel di ğin de her şe yi öğ re ne cek si niz. Si zin le böy le 
dost ça ko nuş mak la gö re vi min sı nır la rı nı aşı yo rum. Ama uma rım bi zi 
Franz’ dan baş ka du yan yok tur ve za ten o da bü tün ku ral la ra kar şı ge-
le rek si ze dost ça dav ra nı yor. Ta li hi niz bun dan böy le de nö bet çi le ri ni -



zin atan ma sın da ol du ğu ka dar ya ver gi der se, o za man ge  le ce ğe gü-
ven le bakabilirsiniz.”  K. otur mak is te di, fa kat oda da pen ce re nin ya-
nın da ki kol tuk tan baş ka otu ra cak yer ol ma dı ğı nı gör dü. “Bü tün bun-
la rın ne ka dar doğ ru ol du ğu nu anlayacaksınız,”  de di Franz; ay nı za-
man da da öte ki adam la bir lik te K.’ ya doğ ru iler le di. Özel lik le öte ki 
adam K.’ dan epey uzun du; bir kaç kez K.’ nın om zu nu ok şa dı. İki si K.’ 
nın ge ce li ği ne bak tık tan son ra, ar tık çok da ha kö tü bir ge ce lik giy mek 
zo run da ka  la ca ğı nı, ama öte ki ça ma şır la rıy la bir lik te bu ge ce li ği de 
sak la ya cak la rı nı, olay iyi so nuç lan dı ğı tak dir de yi ne ge ri ve re cek le ri ni 
söy le di ler. “Eş ya la rı nı zı de po ye ri ne bi ze ver me niz da ha iyi olur,”  de di-
ler, “çün kü de po da sık sık hır sız lık olu yor, ay rı ca ora da ara dan bel li bir 
sü re geç tik ten son ra il gi li ko vuş tur ma nın bi tip bit me di ği ne bak mak-
sı zın her şe yi sa tı yor lar. Ve özel lik le son za man lar da bu tür da va lar o 
ka dar uzun sü rü yor ki! Ger çi so nun da de po dan eş ya la rın sa tış be de li-
ni ala bi lir si niz, ama bir kez bu be del za ten dü şük tür, çün kü sa tı şı ma-
lın de ğe ri de ğil, ve ri len rüş ve tin yük sek li ği be lir ler; ikin ci ola rak bu 
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be del le rin el den ele ve bir yıl dan öte ki ne ak ta rıl dık ça ek sil di ği de de-
ne yim ler le saptanmıştır.”  K. bu ko nuş ma la ra he men hiç dik kat et mi-
yor du, eş ya la rı üze rin de bel ki da ha yi tir me di ği kul la nım hak kı nı da 
pek önem se mi yor du, du ru mu nu ay dın lı ğa ka vuş tur mak onun için 
şim di çok da  ha önem liy di; gel ge le lim bu in san lar ya nın day ken dü-
şün  me yi bi le ba şa ra mı yor du, ikin ci nö bet çi nin –çün kü bun lar an cak 
nö bet çi ola bi lir ler di– gö be ği iyi den iyi ye dost ça bir ifa dey le iki de bir 
K.’ yı dür tü yor du, ama K. ba şı nı kal dı rıp bak tı ğın da bu şiş man be de ne 
hiç uy ma yan, ku ru, ke mik li, iri bur nu bi raz çar pık bir yüz le, ba şı nın 
üze rin den öte ki nö bet çiy le an la şan bir yüz le kar şı la şı yor du. Na sıl in-
san lar dı bun lar? Ne den söz edi yor lar dı? Han gi res mî ma kam dan dı lar? 
K., bir hu kuk dev le tin de ya şı yor du, her yer de ba rış ve hu zur var dı, 
tüm ya sa lar yü rür lük tey di, kim di bu du rum da evi ni bas ma cü re ti ni 
gös te ren? K.’ nın eği li mi her za man her şe yi el den gel di ğin ce olu ru na 
bı rak mak, en kö tü ye an cak en kö tü ger çek leş ti ğin de inan mak, her 
şey teh di de dö nüş tü ğün de bi le ge le cek için ön lem al ma mak tı. Fa kat 



bu ra da böy le bir tu tu mu doğ ru bul mu yor du; ger çi olup bi ten le re bir 
şa ka gö züy le, bil me di ği ne den ler den ötü rü, bel ki de bu gün otu zun cu 
yaş gü nü ol du ğu için ban ka da ki ar ka daş la rı nın dü zen le di ği ka ba bir 
şa ka gö züy le ba ka bi lir di, bir ola sı lık tı bu hiç kuş ku suz, bel ki de K.’ nın 
tek yap ma sı ge re ken, her han gi bir ba ha ney le nö bet çi le re gül mek ti ve 
o za man on lar da gü le bi lir ler di, bel ki de bu adam lar so kak tan pa ray la 
tu tul muş lar dı, ben ze mi yor da de ğil ler di ha ni – ama ne olur sa ol sun, 
K. bu kez, tam ola rak söy le mek ge re kir se nö bet çi Franz’ ı ilk gör dü ğü 
an dan baş la ya rak, bu adam la ra kar şı elin de bu lu na bi le cek en kü-
çük üs tün lü ğü bi le kap tır ma ma ya ka rar lıy dı. Son ra dan şa ka dan an-
la  ma dı ğı nı söy le me le ri ola sı lı ğı, K. için önem siz bir sa kın cay dı; ne var 
ki –de ne yim ler den öğ ren me gi bi bir alış kan lı ğı nın bu lun ma ma sı na 
kar şın– anım sa dı ğı ve as lın da tek baş la rı na ele alın dık la rın da önem siz 
sa yı la bi le cek bir kaç olay da, ar ka daş la rı nın yap tık la rı nın ter si ne, ola sı 
so nuç la rı ke sin lik le dü şün mek si zin, bi linç li ola rak dik kat siz dav ran-
mış, bun dan ötü rü de ger çek le şen so nuç lar dan ce za sı nı bul muş tu. 
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Bu bir da ha, en azın dan bu kez yi ne len me me liy di; eğer or ta da bir ko-
me di var sa, K. da rol al mak is ti yor du.

He nüz öz gür dü. “İzninizle,”  de yip nö bet çi le rin ara sın dan hız la ge-
çe rek oda sı na git ti. He men ya zı ma sa sı nın çek me ce le ri ni aç tı, her şey 
bü yük bir dü zen içeri sin de, yer li ye rin dey di, ama asıl ara dık la rı nı, ya ni 
kim lik bel ge le ri ni he ye can dan ilk an da bu la ma dı. So nun da bi sik let 
eh li ye ti ni bul du ve bu nun la nö bet çi le re git me ye dav ran dı, an cak he-
men ar dın dan bu bel ge yi ye ter siz bul du ve do ğum bel ge si ni bu la na 
ka dar ara ma yı sür dür dü. Ye ni den bi ti şik oda ya dön dü ğün de kar şı da ki 
ka pı da açıl dı ve Ba yan Gru bach içe ri gir mek is te di. Ka dın yal nız ca bir 
an gö zük tü, çün kü K.’ yı ta nır ta nı maz, utan dı ğın dan ola cak, özür di-
le yip ge ri çe kil di ve ka pı yı bü yük bir dik kat le ka pat tı. K., ol sa ol sa, 
“İ çe ri gelsenize,”  di ye cek ka dar za man bu la bi lir di. Şim di ise bel ge le-
riy le bir lik te öy le ce oda nın or ta sın da kal mış tı ve ba kış la rı hâlâ ka pan-
dık tan son ra bir da ha açıl ma yan ka pı ya di ki liy di; an cak nö bet çi le rin 
ses len me le riy le ir ki lip ye ni den ken di ne gel di; adam lar pen ce re nin 



önün de ki kü çük ma sa ya otur muş lar dı ve K.’ nın an cak şim di ayır dı na 
var dı ğı gi bi, onun kah val tı sı nı atış tır mak tay dı lar. “Ha nım ne den gir-
me di içeriye?”  di ye sor du K. “Gir me si ne izin yok,”  di ye kar şı lık ver di 
uzun boy lu nö bet çi, “çün kü siz tutuklusunuz.”  “Na sıl tu tuk lan mış ola-
bi li rim? He le böyle?”  “De mek yi ne başlıyorsunuz,”  de di nö bet çi ve 
te re ya ğı sü rül müş bir ek me ği bal ka bı na dal dır dı. “Böy le so ru la rı 
yanıtlamayız.”  “Ya nıt la mak zo run da kalacaksınız,”  de di K. “İş te kim lik 
bel ge le rim bu ra da, şim di siz de ba na si zin ki le ri, özel lik le de tu tuk la-
ma em ri ni gösterin.”  “Sen bi lir sin, Tanrım,”  di ye kar şı lık ver di nö bet çi. 
“Du ru mu nu za bir tür lü alı şa mı yor su nuz ve gö rü nü şe ba kı lır sa ama cı-
nız bi zi, ya ni bü tün in san la rın ara sın da şu an da bü yük bir ola sı lık la 
si ze en ya kın iki ki şi yi yok ye re sinirlendirmek!”  “Du rum ger çek ten 
böy le, inan ma lı sı nız artık,”  di ye ek le di Franz, elin de tut tu ğu kah ve 
fin ca nı nı ağ zı na gö tü re cek yer de bel ki an lam lı, ama an la şıl maz bir 
ba kış la uzun sü re K.’ ya bak tı. K., elin de ol mak sı zın Franz’ ın ba kış la rıy-
la iki li bir söy le şi ye gir di, ama son ra yi ne de kâğıt la rı na vu ra rak, “Kim-
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lik bel ge le rim burada,”  de di. “O bel ge ler den bi ze ne?”  di ye ya nıt ver di 
uzun boy lu nö bet çi, bu kez ar tık ba ğı rı yor du. “Bir ço cuk tan da be ter 
dav ra nı yor su nuz. Ne dir is te di ği niz? Bi zim le, ya ni nö bet çi ler le kim lik 
bel ge le ri ve tu tuk la ma em ri ko nu sun da tar tı şa rak bü yük da va nı zın, o 
kah ro la sı da va nı zın so nuç lan ma sı nı ça buk laş tır mak mı? Biz ler, bir 
kim lik bel ge sin den he men hiç an la ma yan kü çük gö rev li le riz, si zin 
ola yı nız la il gi miz ise yal nız ca gün de on saat ba şı nız da nö bet tut mak 
ve bu nun için pa ra al mak, o ka dar. Biz, hepsi hep si bu yuz iş te, ama 
yi ne de hiz me tin de ça lış tı ğı mız yük sek ma kam la rın böy le bir tu tuk la-
ma em ri ni ver me den ön ce tu tuk la ma nın ne den le riy le tu tuk la na nın 
ki şi li ği ko nu sun da çok ay rın tı lı bil gi edin dik le ri ni an la ya bi le cek du-
rum da yız. Bu ko nu da yan lış lık söz ko nu su ola maz. Ta nı dı ğım ka da rıy-
la bi zim ma kam, be nim an cak en alt ka de me le ri ni ta nı dı ğım ma kam, 
ör ne ğin hal kın içi ne ka rı şıp suç ara maz, ya sa da den di ği gi bi, suç onu 
ken di si ne çe ker, o za man il gi li ma kam da biz nö bet çi le ri gön der mek 
zo run da ka lır. Bu, ya sa ge re ği dir. Yan lış lık bu nun neresinde?”  “Ben bu 




