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FRANZ KAFKA 1883’te Prag’da doğdu. Kaf ka’nın ai le siy le olan iliş ki si, 
Ya hu di asıl  lı olu şu, için de ya şadığı top lum ve si ya sal or tam, çev re si ne ya
bancılaş masına yol açtı. 1906’da hu kuk dok to rasını ta mam  la yan Kaf
ka’nın ilk yapıtları Bir Kavganın Tas vi ri ve Taş ra da Dü  ğün Hazırlıkları, 
1912’den önce yayımlandı. 1912’den baş  la ya rak Dönüşüm, Ame ri ka, Da va 
adlı baş ya pıt la rı bir bi ri ni iz le di. Ce za Ko lo ni inde adlı öyküsü –suç so ru nu
nu iş le me si açı  sından– Da va ile iliş ki liy di. 1924’te Vi ya na’da öldü ve 
Prag’da top ra ğa ve ril di. Şato adlı son romanı yarım kalan Kafka, ya pıt la
rın da  çağımız in sa nı nın kor  ku larını, yalnızlığını, ken di ken di ne ya 
bancılaş ma sını ve çev  re siy le ile ti şim siz li ği ni di le ge ti rdi. Kaf ka, tüm 
yapıt la rı  nın yakılmasını va si yet et miş ol sa da, dos   tu Max Brod bu is te   ği ni 
ye ri ne ge tir me di ve onun eserini XX. yüzyıl edebiyat tarihine kazandırdı.

TEVFİK TURAN 1954’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde Al
man Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi ve Pedagoji okudu. 1981’den bu yana 
Hamburg Üniversitesi Türkoloji Kürsüsü’nde Türkçe okutmanlığı yapı
yor. Yabancılar için bir Türkçe kitabı (Langenscheidts Praktiches Lehrbuch 
Türkich), iki sözlük çalışması (Langenscheidt) var. Patrick Süskind’in Gü-
vercin, Herr Sommer’in Öyküsü ve Kontrbas adlı yapıt   larının yanı sıra Sten 
Nadolny’nin Yavaşlığın Keşfi, Walter Benjamin’in Tek Yol ve Berlin’de Ço-
cukluk, Peter Handke’nin Kalecinin Penaltı Anındaki Endişesi ve Solak Ka-
dın, Ernst Jandl’ın Daha İyii Saksofon, Cees Noteboom’un İşte Şu Hikâye 
adlı kitaplarını dilimize kazandırdı.



İni yapıp bitirdim, gayet de iyi olmuşa benziyor. Dışarı
dan aslında sadece büyük bir kovuk görünüyor; ama bu 
gerçekte hiçbir yere ulaşmıyor, daha birkaç adım son

ra insan doğal, sert kayayla burun buruna geliyor. Bu hileyi 
kasten yapmış olmakla övünmeyeyim, daha çok, boşa giden 
o birçok yapı denemesinden birinden geriye kalan bir şey 
ama sonunda, bu bir kovuğu kapatmadan bırakmak gözü
me avantajlı göründü. Elbette bazı hileler o kadar incedir ki, 
kendi kendini öldürür, ben bunu herhangi birinden çok daha 
iyi bilirim, ayrıca bu kovuk vasıtasıyla, burada araştırılmaya 
değer bir şey bulunduğu ihtimaline dikkati çekmek de cü
ret işidir tabii. Gene de, korkak olduğumu ve inimi sadece 
korkaklıktan filan yaptığımı sanacak kişi beni tanımıyor de
mektir. Bu kovuktan rahat bin adım uzaktadır, kaldırılabilen 
bir yosun tabakasının altındadır inin asıl girişi, öyle emni
yete alınmıştır ki, dünyada herhangi bir şey ancak bu kadar 
emniyete alınabilir, elbette, birisi yosuna basabilir veya bir 
çomak sokabilir, o zaman ortaya çıkmış demektir benim in, 
üstelik canı isteyen –ne var ki, şunu belirteyim, bunun için 
de belli, pek de sık rastlanmayan yetenekler gerekmekte
dir– içeri girebilir ve her şeyi bir daha dönüşü olmayacak 
şekilde mahvedebilir. Bunu pekâlâ biliyorum ve hayatımın, 
şimdi ulaştığı zirve noktasında bile, tamamen huzur içinde 
geçen bir saati olsun yok, o karanlık yosunlukta ölümlüyüm 
ve rüyalarımda hırslı bir hayvan sık sık, koku almaya çalışa
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rak buraları dolaşıp duruyor. Denecektir ki, bu giriş kovu
ğunu üstte ince bir tabaka halinde sıkı, daha aşağıda gevşek 
toprakla örtüp kapatabilirdim, öyle ki pek az bir zahmet 
olurdu, her seferinde çıkış yolumu yeniden açmam. Fakat 
bu mümkün değil, tam da ihtiyatlılık gerektiriyor acil bir 
çıkış imkânımın olmasını, tam da ihtiyatlılık gerektiriyor, 
maalesef pek sık olduğu gibi, hayatı tehlikeye atmayı. Bütün 
bunlar epey zahmetli hesaplar, zeki bir kafanın kendi başı
na duyduğu sevinç de zaten bazen hesaba devam etmenin 
tek sebebi oluyor. Elimde hemen çıkıp kaçma imkânı olmasa 
olmaz, peki bütün uyanıklığıma rağmen hiç beklenmedik 
bir taraftan saldırıya uğrayamaz mıyım? Yuvamın ta içinde 
huzurlu yaşıyorum ve bu arada yavaşça, sessizce, düşmanım 
bir taraflardan bana yaklaşıyor. Onun benden iyi iz sürdü
ğünü söyleyecek değilim; belki o da benim varlığımın, aynı 
benim onun farkında olduğum kadar az farkında. Ama tut
kulu saldırganlar var, körlemesine toprağı eşip deşen; benim 
inimin alabildiğine yaygın olduğu düşünülürse, bir yerlerde 
benim yollarımdan birine çıkacaklarını onlar bile ümit ede
bilir. Elbette benim avantajım, kendi evimde olmam, bütün 
yolları da, yönleri de inceden inceye bilmem. O saldırgan 
kolaylıkla bana av olabilir, hem de pek lezzetli bir av. Fakat 
yaşlanıyorum, benden kuvvetli olan niceleri var ve benim 
düşmanlarım sayısız; olabilir, bir düşmandan kaçıyorumdur 
da öbürünün pençelerine koşuyorumdur. Ah, neler olamaz 
ki! Ama ne olursa olsun güvenebilmeliyim, bir yerlerde belki 
kolayca ulaşılabilecek, tamamen açık, dışarı çıkabilmek için 
uzun uzadıya didinmemi gerektirmeyecek bir çıkış olduğu
na, yani ben orada canımı dişime takmış, gevşek toprağın 
içinde bile olsa, eşelenirken, aniden –Tanrı korusun!– düş
manımın dişlerini uyluğumda hissetmeyeceğim bir yer ol
duğuna. Bu arada, sadece dış düşmanlar değil, beni tehdit 
edenler. Toprağın içinde de var düşman. Onları hiç görmüş 
değilim ama efsanelerde bahisleri geçiyor, ben de tamamen 
inanıyorum varlıklarına. Bunlar toprak içinin varlıkları; ef
sane bile tasvir edemiyor onları. Kurbanı olanlar bile pek 
görebilmiş değil; geliyorlar, kişi onların pençelerinin kazı
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ma seslerini hemen altında, unsurları olan toprağın içinde 
duyuyor, hemen de işi bitmiş oluyor. Burada, kişinin kendi 
evinde olması da geçerli değil, daha çok onların evinde olu
nuyor. Beni onların elinden o çıkış da kurtaramaz, zaten hiç 
mi hiç kurtaramayacak, daha çok mahvedecek olduğu gibi 
ama bir ümittir çıkış ve onsuz yaşayamam. Bu büyük yol
dan başka beni dış dünyaya bağlayan iyice dar, oldukça teh
likesiz, bana soluyacak havayı getiren yollar da var. Orman 
fareleri yapmış. Ben bunları kendi inimle iyice bütünleştir
mesini bildim. Bana çok uzaklardan koku alma imkânını da 
veriyor, böylece koruma sağlıyorlar. Ayrıca bu yollardan her 
çeşit ufak tefek ahali geliyor bana, onları yiyorum, böyle
ce mütevazı şartlarda hayatımı devam ettirmeme yetecek 
kadar bir avlağım bile oluyor, inimden hiç çıkmak zorunda 
kalmadan; tabii bu çok değerli bir şey.

Fakat inimin en güzel tarafı, sessizliği. Elbette, aldatıcı 
bu sessizlik. Aniden kesilebilir ve her şey bitmiş demektir. 
Ama şimdilik, daha yerinde. Saatlerce dolaşabilirim tünelle
rimde, hiçbir şey işitmem, herhangi bir küçük hayvanın hı
şırtısından başka –o sesi de hemen dişlerimin arasında sus
tururum– veya toprağın dökülüşünün sesinden başka, ki bu 
da bana hemen yapılması gereken bir tamiri gösterir; bunun 
dışında sessizdir ortalık. Ormanın havası eser içeriye, aynı 
zamanda hem ılık, hem serindir. Bazen uzanırım, keyiften 
dönüp dururum tünelde. Güzel bir şey, önümdeki yaşlılık 
bakımından, böyle bir inimin olması, başımı sokacak bir 
evimin olması, sonbahar başladığında. Tünelleri her yüz 
metrede bir küçük, yuvarlak meydanlar yapacak şekilde ge
nişlettim, buralarda rahatça kıvrılabilir, kendimi kendimle 
ısıtıp yatabilirim. Buralarda tatlı uykusunu uyurum huzu
run, giderilmiş arzunun, erişilmiş ev sahipliği hedefinin. 
Bilmiyorum, eski zamanlardan gelen bir alışkanlık mıdır, 
yoksa bu evin de tehlikelerinin yeterince büyük olması mı
dır beni uyandıran: Düzenli olarak, zaman zaman derin uy
kumdan dehşetle sıçrar, kulak veririm, burada gece gündüz 
değişmeden hüküm süren sessizliğe kulak veririm, içim ya
tışmış olarak gülümser ve iyice gevşemiş olarak daha da de
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Fakat açik havaya kavuşmuş değilim aslında, artık 
daracık koridorlardan sıyrılıp geçmeye çalışmıyor, ormanın 

serbestliğinde koşturuyorsam da, vücudumda öyle yeni 
kuvvetler hissediyorum ki, bunlara inde bir bakıma yer yok, 
isterse on kat daha büyük olsun, kale meydanında bile yok. 
Dışarıda beslenme de daha iyi bir beslenme, avlanmak gerçi 

daha güç, başarı daha nadir, fakat sonuç her bakımdan 
daha yüksek olarak değerlendirilebilir, bütün bunları inkâr 
etmiyorum, algılamasını ve tadını çıkarmasını biliyorum, en 
azından başka herkes kadar iyi biliyorum; ama herhalde çok 
daha iyi biliyorum, çünkü ben berduşun teki gibi hafiflikten 
veya yeisten değil, hedef  gözeterek ve sakin sakin avlanırım. 

* * *
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