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ÇEVİREN Tanıl Bora

RONALD GRAY’İN ÖNSÖZÜ VE  
ELISEO VIVAS’IN SONSÖZÜYLE



FRANZ KAFKA 3 Temmuz 1883’te Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na bağlı Prag 
kentinde Aşkenaz Musevi bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Ailesi Prag’da pera-
kendecilik ve mağazacılık işindeydi. Üç kız kardeşi olan Kafka, ilkokuldan itibaren 
Almanca eğitim gördü; liseyi Kinský Sarayı yakınlarındaki Altstädter Deutsches Gym-
nasium’da bitirdi. 1901 yılında Prag Karl Üniversitesi’nin Alman edebiyatı bölümüne 
girdi; daha sonra hukuk fakültesine yazıldı. İleride yakın dostu ve editörü olacak Max 
Brod ile üniversite yıllarında tanıştı. Üniversite yıllarında denemeler ve öyküler kaleme 
aldıysa da bunları tamamlamadı ve yayımlamadı. Üniversiteden sonra bir yıl avukatlık 
yaptı; önce Trieste merkezli bir sigorta şirketinde, 1908’de ise Bohemya devletine 
(daha sonra Çekoslovakya Cumhuriyeti’ne) ait bir kamu sigorta şirketinde çalışmaya 
başladı. Edebiyatla yarı zamanlı ilgilenmek durumundaydı. Hayatı ve edebiyatı babası-
nın baskın karakterinden, kadınlarla olan inişli çıkışlı ve kötü biten ilişkilerinden etki-
lendi. Kendisinden dört yaş küçük Felice Bauer ile 1912’de tanıştı, 1914 ve 1916’da iki 
kez nişanlandılar ama evlenmediler. 1919 yılında yirmi sekiz yaşında bir memur olan 
Julie Wohryzek ile kısa bir nişanlılığı oldu. Eserlerini Çekçeye çevirecek olan gazeteci 
Milena Jesenská ile bu dönemde tanıştı. Jesenská Viyana’da yaşadığı için ilişkileri uzun 
sürmedi. Kafka’nın hayatının son yılları uzun sağlık izinleriyle sanatoryumlarda geçti; 
bazen aylarca senatoryumda kalıyor ve burada yazıyordu. 1922 yılında sigorta şirke-
tinden sabit bir aylıkla emekli oldu ve bir dağ otelinde konakladı, burada Şato’yu yazdı. 
Dora Diamant adlı bir Musevi ile tanıştı, bir süre Berlin’de yaşadılar. Ancak kötüleşen 
sağlık durumu nedeniyle bu kez Viyana yakınlarında bir sanatoryuma yattı ve burada 
3 Haziran 1924 günü hayata gözlerini yumdu. 11 Haziran’da cenazesi Prag’da Yeni 
Musevi Mezarlığı’na defnedildi. Öykülerinin çok küçük bir kısmı o yaşarken yayımla-
nabilmiştir: Dönüşüm (1915), Hüküm (1916) Ceza Sömürgesi (1919) ve Bir Köy Hekimi 
(1920). Max Brod’a vasiyeti, tüm yazdıklarının –yayımlananlar dahil– yok edilmesiydi; 
ancak Brod’un buna içi el vermedi. Yazarın tamamlanmamış üç romanı olan Dava 
(1925), Şato (1926) ve Amerika (1927) Max Brod’un editörlüğüyle yayımlandı. Diğer 
kısa öyküleri de zaman içerisinde okurla buluştu. Eserleri bugün edebiyatta moderniz-
min yapıtaşlarından sayılmaktadır.
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Birinci Bölüm

Birisi Josef K.’ya iftira atmış olmalıydı, çünkü fena bir şey 
yapmamış olmasına rağmen bir sabah tutukladılar onu. Oda 
kiraladığı pansiyonun sahibesi Bayan Grubach’ın aşçısı, ona 
her sabah sekize doğru kahvaltısını getiren kadın, bu defa 
gelmedi. Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı. K. birazcık 
bekledi, kafasını yastıktan kaldırmadan bakıp, karşı pence-
rede oturan ve onu gayet alışılmadık bir hayretle süzen yaşlı 
kadını gördü, sonra ama, hem şaşırmış hem de acıkmış, zili 
çaldı. O anda kapıya vuruldu ve daha önce bu evde hiç gör-
mediği bir adam içeri girdi. Kısa boylu olmakla birlikte sağ-
lam yapılıydı, bedenine oturan bir siyah elbisesi vardı, seya-
hatte giyilen kıyafetlere benzeyen, muhtelif pililer, cepler, 
tokalar, düğmeler ve bir kemerle donanmış bir elbiseydi bu 
ve ne işe yarayacağı anlaşılamamakla beraber pek kullanış-
lı görünüyordu. “Siz kimsiniz?” diye sordu K. ve yatakta ya-
rı yarıya doğruluverdi. Ama adam orada belirişini gayet do-
ğal kabul etmek gerekirmişçesine duymazdan geldi soruyu, 
sadece: “Zili siz mi çaldınız?” dedi. “Anna’nın bana kahval-
tı getirmesi gerekirdi,” dedi K. ve önce sessiz kalarak, dikka-
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tini vererek ve düşünerek, adamın neyin nesi olduğunu be-
lirlemeye çalıştı. Ama beriki kendini daha fazla onun bakış-
larına teslim etmedi, azıcık araladığı kapıya dönüp belli ki 
hemen kapı arkasında bekleyen birisine seslendi: “Anna’nın 
ona kahvaltı getirmesini istiyor.” Yan odadan hafif bir kah-
kaha işitildi, seslerden gülüşmelere birden çok mu kişinin 
katıldığı tam anlaşılmıyordu. Yabancı adam, bu şekilde ön-
ceden bilmediği bir şeyi öğrenmiş olamayacak olmasına rağ-
men, sanki K.’ya bir havadis veren bir ses tonuyla “İmkân-
sız,” dedi. “Görülmüş şey değil,” dedi K., yataktan fırladı ve 
çarçabuk pantolonunu giydi. “Yan odadakiler nasıl adamlar-
mış, bir görmek istiyorum, hem de Bayan Grubach bu sıkın-
tıyı bana nasıl açıklayacak bakalım.” Gerçi hemen o anda, 
bunu yüksek sesle söylememesi gerektiğini, çünkü söyle-
yince yabancıya bir nevi teftiş hakkını tanımış olacağını fark 
etti ama bu şimdi ona o kadar önemli görünmedi. Yine de 
yabancı bunu öyle anladı, “Burada kalsanız daha iyi olmaz 
mı?” dedi zira. “Ne burada kalmak istiyorum, ne de kendi-
nizi tanıtmadıkça sizinle muhatap olmak istiyorum.” “Mak-
sadım iyiydi,” dedi yabancı ve gönül rızasıyla kapıyı açtı. 
K.’nın niyet ettiğinden daha yavaş adımlarla girdiği yan oda, 
ilk bakışta tıpkı önceki akşam olduğu gibi görünüyordu. Ba-
yan Grubach’ın oturma odasıydı burası, belki mobilyalar, ör-
tüler, porselen ve fotoğraflarla tıklım tıklım dolu olan odada 
bugün her zamankinden biraz daha fazla boşluk vardı; he-
men fark edilmiyordu bu, esas değişiklik bir adamın mevcu-
diyetinden kaynaklandığı için daha da zor fark ediliyordu; 
adam açık pencerenin önünde elinde bir kitapla oturuyordu, 
kitaptan kafasını kaldırıp sordu: “Odanızda kalmalıydınız! 
Franz söylemedi mi bunu size?” “Evet, ne istiyorsunuz?” 
dedi K. ve bakışlarını bu yeni tanıştan Franz denen adama 
çevirdi, sonra tekrar ötekine döndü. Açık pencereden yine 
yaşlı kadın görülebiliyordu, sahiden ihtiyarlara mahsus bir 
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merakla, her şeyi görmeye devam edebilmek için şimdi de 
bu odanın karşısındaki pencereye geçmişti. “Bayan Gruba-
ch’ı...” dedi K., kendini iki adamdan kurtaracakmış gibi bir 
hareket yaptı, oysa uzağında duruyorlardı; ve yürüyüp git-
meye yeltendi. “Hayır,” dedi pencere önündeki adam, kita-
bı bir sehpaya fırlatıp ayağa kalktı. “Bir yere ayrılamazsınız, 
tutuklusunuz ya.” “Öyle görünüyor,” dedi K. “Peki sebep?” 
diye sordu sonra. “Bunu size söylemeye yetkimiz yok. Oda-
nıza gidin ve bekleyin. İşlemler başlamış bir kere, her şeyi 
vakti gelince öğreneceksiniz. Sizle böyle dostane konuşmak-
la vazifemin ötesine geçmiş oluyorum. Ama bunu Franz’dan 
başka kimsenin işitmeyeceğini ümit ediyorum, zaten o da 
bütün talimatları çiğneyerek dostane davranıyor size. Şayet 
size mukayyet olacak kolluk görevlilerinin tayinindeki bu 
talihiniz devam ederse, iyimser olabilirsiniz.” K. oturmak is-
tedi ama tüm odada pencere önündeki koltuktan başka otu-
racak yer olmadığını fark etti. Franz “Bunların hepsinin na-
sıl hakikat olduğunu anlayacaksınız,” dedi ve bunu derken 
öteki adamla birlikte ona doğru yöneldi. Özellikle bu öte-
ki K.’dan epey uzundu ve sık sık omuzuna vuruyordu. İki-
si K.’nın pijama üstünü incelediler, şimdi çok daha kötü bir 
gömlek giymesi gerekeceğini söylediler, fakat bu giysiyi di-
ğer bütün çamaşırlarıyla beraber muhafaza edecek, dava le-
hine sonuçlanırsa ona geri vereceklerdi. “En iyisi eşyanızı 
emanete teslim edeceğinize bize verin,” dediler, “emanette 
hırsızlık çok oluyor çünkü, ayrıca bir zaman sonra, alakadar 
kişinin mahkemesinin sona erip ermediğine hiç bakmadan 
satışa çıkarıyorlar oradaki eşyaları. Üstelik böyle davalar na-
sıl da uzun sürüyor, hele şu son zamanlarda! Gerçi işin so-
nunda eşyaların satışından gelen parayı alırsınız, ama önce-
likle bu para zaten çok az olur, çünkü satışta belirleyici olan 
malın değeri değil rüşvetin miktarıdır, ayrıca tecrübeyle sa-
bit, bu satışlardan elde edilen gelirler, el değiştirdikçe, yıl-
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lar geçtikçe hep düşer.” K. bu konuşmalara pek kulak ver-
medi, hâlâ bunların sahibiyse eğer, eşyaları üzerindeki tasar-
ruf hakkının fazla bir ehemmiyeti yoktu onun için, durumu-
nun açıklık kazanması daha önemliydi; bu adamlar yanın-
dayken doğru dürüst düşünemiyordu bile, ikinci bekçinin –
ancak bekçi olabilirdi bunlar– karnı mahsus dostluk göste-
rircesine habire ona yaslanıyordu, sonra bu şişman gövdeye 
hiç uymayan, iri ve kudretli burunlu, kuru, kemikli bir sura-
tın, onun başının üzerinden öteki bekçiyle işaretleştiğini gö-
rüyordu. Ne biçim insanlardı bunlar? Neden bahsediyorlar-
dı? Hangi resmî makama bağlıydılar? K. bir hukuk devletin-
de yaşıyordu, her yerde barış hüküm sürüyordu, bütün ka-
nunlar sapasağlam yürürlükteydi, kim ona kendi konutunda 
tasallutta bulunmaya cesaret ediyordu böyle? O hep her şeyi 
olabildiğince hafife alma eğilimindeydi, kötüye ancak en be-
teri gelip çattığında inanır, dört bir yandan tehdit altınday-
ken bile geleceğe dönük önlem almazdı. Ama şimdi böyle 
davranmak doğru görünmüyordu ona. Gerçi bütün bunlara 
şaka gözüyle bakılabilirdi, bilmediği bir sebebi olan kaba bir 
şaka. Belki de bugün otuzuncu yaş günü olduğu için banka-
daki iş arkadaşlarının tertip ettikleri bir şakaydı, pekâlâ öy-
le olabilirdi, belki de bir biçimde bekçilerin suratına kahka-
ha atması yeterdi, onlar da kahkahalara katılacaklardı, bel-
ki de sokak başındaki getir götürcülerdi bunlar, biraz benzi-
yorlardı da onlara – yine de bu defa, tam olarak Bekçi Franz’ı 
ilk gördüğünden itibaren, bu adamlara karşı sahip olabilece-
ği en ufak bir üstünlüğü bile elinden çıkarmamaya kararlıy-
dı. Sonradan şakadan anlamadığının söylenmesini çok ufak 
bir tehlike olarak görüyordu K., buna mukabil aslında ken-
di içinde önemsiz olan fakat bilinçli arkadaşlarından farklı 
olarak, muhtemel sonuçlarına ilişkin hiçbir sezgi taşımadan, 
dikkatsizce davrandığı ve sonuçta bunun cezasını çektiği ba-
zı vakalar vardı hatırladığı – aslında tecrübelerden öğrenme 
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itiyadında da değildi. Bir defa daha tekrarlanmamalıydı bu, 
en azından bu sefer tekrarlanmamalıydı; eğer bir komediyse 
de, kendi rolünü oynayacaktı.

Henüz serbestti. “İzninizle,” dedi, bekçilerin arasından 
aceleyle odasına geçti. Arkasından “Makul gibi görünüyor,” 
dendiğini duydu. Odasına girince derhal yazı masasının çek-
mecesine asılıp açtı, her şey gayet tertipli görünüyordu fa-
kat aradığı ehliyetname belgelerini hemen bulamadı, heye-
canından ötürü. Nihayet bisiklet ehliyetini buldu, onu alıp 
bekçilerin yanına gidecekti ama bu kâğıt fazla ehemmiyet-
siz göründü gözüne, doğum belgesini bulana kadar arama-
ya devam etti. Tekrar yan odaya döndüğü sırada kapı açıl-
dı ve Bayan Grubach içeri girmeye yeltendi. Sadece bir anlı-
ğına görmek mümkün oldu onu, zira K.’yı fark edince ayan 
beyan şaşırdı, özür diledi, gözden kayboldu ve kapıyı da bü-
yük bir dikkatle kapadı arkasından. K. ancak “Gelsenize içe-
ri,” diyebildi. Fakat şimdi elinde kâğıtlarla odanın ortasın-
da dikiliyordu, tekrar açılmayan kapıya bakakalmıştı, ancak 
bekçilerin bir seslenişiyle irkilip kendine geldi, K.’nın o sı-
ra fark ettiği gibi açık pencerenin önündeki sehpanın başın-
da oturmuş onun kahvaltısını mideye indiriyorlardı. “Niye 
içeri girmedi ki?” diye sordu. Büyük bekçi “Giremez,” dedi, 
“tutuklusunuz ya.” “Nasıl tutuklanmış olabilirim ki? Hem 
de bu biçimde?” “Demek baştan başlıyorsunuz,” dedi bekçi, 
tereyağı sürülü bir dilim ekmeği bal kâsesine batırdı. “Böy-
le sorulara cevap vermeyiz.” “Mecburen vereceksiniz,” dedi 
K. “İşte ehliyetnamelerim, şimdi de sizinkileri gösterin ba-
na, asıl önemlisi tutuklama emrini gösterin.” “Aman Tan-
rım,” dedi bekçi. “Bir türlü durumunuza uyum göstermiyor, 
bizi tahrik etmeyi iş edinmiş görünüyorsunuz, üstelik biz 
hayatınızdaki bütün insanlar içinde muhtemelen şimdi size 
en yakın olanlarız!” “Öyle, inanın buna,” dedi Franz, elinde 
tuttuğu kahve fincanını ağzına götürmek yerine K.’ya uzun, 
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muhtemelen derin anlamlı ama anlaşılmaz bir bakışla bak-
tı. K., gayrı iradî olarak Franz’la bakışarak sessiz bir diyalo-
ğa girdi ama sonra elini kâğıtlarının üzerine vurup “İşte eh-
liyetnamelerim,” dedi. Büyük bekçi hemen “Bunlardan bi-
ze ne ki?” diye seslendi. “Bir çocuktan daha beter davranı-
yorsunuz. Ne istiyorsunuz? Bizle, kollukla ehliyet ve tutuk-
lama emri tartışmasına tutuşarak lanet olası büyük davanızı 
çabuk sonlandıracağını mı zannediyorsunuz? Biz ufak me-
murlarız, ehliyet kâğıdına bakınca bir şey anlamayız, sizin 
meselenizle de günde on saat başınızda nöbet tutup karşılı-
ğında ücret almaktan öte bir alakamız yok. Cürmümüz bu 
kadar ama yine de emrinde bulunduğumuz yüksek makam-
ların böyle bir tutuklama tasarrufunda bulunmadan önce 
tutuklamanın nedenleri ve tutuklananın şahsiyeti hakkında 
gayet iyi malumat topladığını bilecek kadar ferasetimiz var-
dır. Bu işte yanlışlık olmaz. Bağlı olduğumuz daire, bildiğim 
kadarıyla, ki ben sadece en alt düzey makamları bilirim, ke-
sinlikle suçu ahalinin içinde aramaz, kanunda yazdığı gibi 
suç onu bir yere celp eder, o da biz kolluk görevlilerini oraya 
gönderir. Kanun budur. Nasıl bir yanılgı olabilir ki burada?” 
“Bu kanunu bilmiyorum ben,” dedi K. “Bilmiyorsanız sizin 
için daha kötü,” dedi bekçi. “Galiba o kanun sadece sizin 
kafalarınızda var,” dedi K., bir yolunu bulup bekçilerin dü-
şüncelerine sızmak, o düşünceleri kendi lehine döndürmek 
veya oraya yerleşmek istiyordu. Ne var ki baştan savar bir 
edayla “Gayet iyi hissedeceksiniz,” dedi sadece. Franz lafa 
karıştı, dedi ki: “Bak, Willem, kanunu bilmediğini ikrar edi-
yor, hem de bir yandan suçsuz olduğu iddiasında.” “Tama-
men haklısın ama bir şey anlatmak mümkün değil ki ona,” 
dedi öteki. K. artık cevap vermedi; bu en aşağı organların  
–bizzat kendileri böyle olduğunu söylüyorlar– zevzekliğine 
kapılıp iyice kafamı karıştırtmaya mecbur muyum, diye dü-
şündü. Hiç anlamadıkları şeylerden bahsettikleri kesin ama. 
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Bu kadar emin olmaları ancak aptallıkla mümkündür. Ken-
dime denk insanlarla konuşacağım bir-iki laf, bunlarla ya-
pacağım en uzun konuşmalardan çok daha fazla açıklık ka-
zandıracaktır her şeye. Birkaç defa odanın boşluğunda aşa-
ğı yukarı yürüdü, karşıda yaşlı kadını gördü, yanına çok da-
ha ihtiyar birini pencereye sürüklemiş, ona sıkıca sarılmış-
tı. K.’nın bu teşhir haline bir son vermesi gerekiyordu: “Be-
ni amirinize götürün,” dedi. Willem diye anılan bekçi, “O 
istediğinde götürürüz; daha önce olmaz,” dedi. “Şimdi si-
ze tavsiyem,” diye ekledi, “odanıza gitmeniz, sakin davran-
manız ve hakkınızdaki hükmü beklemenizdir. Size tavsiye-
miz, lüzumsuz düşüncelerle kafanızı dağıtmayın, kendini-
zi toplayın, hakkınızda önemli iddialar ileri sürülecek. Si-
ze karşı muamelemizle hak ettiğimiz gibi davranmadınız bi-
ze, her ne olursak olalım, en azından şu anda size nazaran 
özgür adamlar olduğumuzu unutuyorsunuz, bu az bir üs-
tünlük değildir. Buna rağmen, şayet paranız varsa, karşıdaki 
kahvehaneden size küçük bir kahvaltı getirmeye de hazırız.”

K. bu teklife cevap vermeden bir an sessiz kaldı. Belki de 
öteki odanın hatta ön odanın kapısını açacak olursa bu iki-
si ona engel olmaya cesaret edemeyecekti, belki de bütün 
bunların en basit çözümü işi tırmandırmaktaydı. Ama belki 
de onu yakalayacaklardı ve bir kez böyle bozguna uğratılır-
sa, bu adamlar karşısında bir bakıma hâlâ koruduğu ağırlığı-
nı kaybederdi. Bu nedenle doğal akışın beraberinde getirme-
si icap eden çözümü tercih etti, odasına döndü, kendisinin 
veya bekçilerin başka bir söz sarf etmesine gerek kalmadan.

Kendini yatağına bıraktı, komodinden güzel bir elma al-
dı, onu dün akşamdan kahvaltı için ayırmıştı. Şimdi yegâne 
kahvaltısı buydu ve ne olursa olsun, bekçilerin himmetiyle 
o pis gece kahvehanesinden gelebilecek kahvaltıdan çok da-
ha iyiydi, ilk büyük lokmayı ısırdığında kendi kendine böy-
le telkin etti. Kendini iyi ve emin hissediyordu, gerçi bugün 
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bankada öğleden önce mesaisinden geri kalacaktı fakat ora-
daki nispeten yüksek mevkii düşünüldüğünde kolayca ma-
zur görülebilirdi bu. Gerçek mazeretini beyan etmeli miy-
di acaba? Öyle yapmayı düşündü. Eğer ona inanmazlarsa, 
ki bu vakada pekâlâ mümkündü, Bayan Grubach’ı veya şim-
di muhtemelen karşısındaki pencereye doğru yürüyüşe geç-
miş bulunan şu yan binadaki iki ihtiyarı tanık gösterebilirdi. 
K. onu odasına sürüp orada yalnız bırakmalarına hayret et-
ti, en azından bekçilerin düşünce akışı bakımından etti, öy-
le ya, burada kendini öldürmeye on defa fırsat bulabilirdi. 
Aynı zamanda, bu defa kendi düşünce akışıyla, böyle bir şey 
yapmak için ne sebebi olacağını sordu kendine. Şu ikisi yan 
odada oturdular da kahvaltısına el koydular diye mi? Kendi-
ni öldürmesi o kadar anlamsızdı ki, bunu isteyecek olsa bile, 
anlamsızlığından ötürü elinden gelmezdi. Bekçilerin zihin-
sel yeteneklerinin kısıtlılığı bu kadar aşikâr olmasa, onların 
da aynı güvenden ötürü kendisini yalnız bırakmakta bir teh-
like görmedikleri varsayılabilirdi. Şimdi isteseler, nasıl iyi 
bir şnaps sakladığı küçük gömme dolaba gidişini, önce kah-
valtı yerine geçmek üzere bir kadehi boşaltışını, sonra ikin-
ci bir kadehi cesaretlenmek için dolduruşunu, sonuncusunu 
da aslında ihtimal dışı olan bir durum için, belki gerekir di-
ye ihtiyaten içişini izleyebilirlerdi.

O esnada yan odadan bir sesleniş onu öyle ürküttü ki, diş-
leri kadehe vurdu. “Müfettiş sizi çağırıyor,” deniyordu. Onu 
ürküten sadece bağırıştı, Bekçi Franz’tan hiç beklemeyece-
ği o satırla doğranmışçasına kesik, kısa askerî bağırış. Em-
rin kendisi tam gönlüne göreydi. “Nihayet!” diye seslendi o 
da, gömme dolabı kapattı, hemen yan odaya seğirtti. İki bek-
çi oradaydı ve onu hemen odasına geri kovaladılar, gayet ola-
ğan bir şey yaparcasına. “Siz ne zannediyorsunuz?” diye ba-
ğırdılar. “Müfettişin önüne pijamayla mı çıkacaksınız! Sizi 
dayaktan geçirir, sizle beraber bizi de!” Gardırobuna kadar 
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itelenmiş olan K. “Bıraksanıza beni, lanet olsun!” diye bağır-
dı, “Yatakta baskın verirseniz, tören kıyafetiyle hazır bulun-
mamı bekleyemezsiniz benden.” “Yararı yok,” dedi bekçiler, 
K. her bağırdığında sessizleşiyor hatta neredeyse üzgünleşi-
yorlar, böylece onu şaşırtıyor veya bir bakıma kendine getiri-
yorlardı. O, “Gülünç seremoniler!” diye homurdanmaya de-
vam etti fakat bir yandan da sandalyeye asılı duran ceketi al-
dı, bekçilerin değerlendirmesine sunarcasına bir müddet tut-
tu ellerinde. Kafalarını salladılar. “Siyah bir ceket olması la-
zım,” dediler. K. bunun üzerine ceketi yere fırlattı, “esas du-
ruşma değil ya bu herhalde,” dedi – bunu ne anlamda söyle-
diğini kendi de bilmiyordu. Bekçiler gülümsediler fakat “Si-
yah bir ceket olması lazım”larında ısrar ettiler. “İşi bu şekil-
de hızlandıracaksam, bana uyar,” dedi K., gardırobunu açıp 
bir yığın elbiseyi karıştırıp arandı, en iyi siyah elbisesini seçti, 
beline iyi oturan, ahbapları arasında handiyse caka sattığı bir 
takımdı bu, başka bir gömlek de çıkarttı ve özenle giyinme-
ye koyuldu. Bekçilerin onu banyo yapmaya zorlamayı unut-
maları sayesinde, bütün bunların çabuklaşmasını sağladığına 
inanıyordu gizli gizli. Acaba bunu hatırlarlar mı diye bakış-
larıyla yokladı onları ama tabii hiç akıllarına gelmedi. Buna 
karşılık Willem, K.’nın giyinmekte olduğunu haber vermesi 
için Franz’ı müfettişe göndermeyi unutmadı.

Giyinmesini tamamlayınca, ensesinde ayrılmayan Wil-
lem’le beraber boş yan odadan geçip, kapısının iki kana-
dı açılmış bulunan sonraki odaya geçmesi gerekti. Bu oda-
da, K.’nın gayet iyi bildiği üzere, kısa bir süredir genç kadın 
Bürstner kalıyordu, sabah çok erkenden işe giden bir dakti-
lo kızdı bu, eve geç dönüyor ve K. ile selam sabahtan baş-
ka bir şey konuşmuyordu. Şimdi yatağının başucundaki ko-
modin odanın ortasına çekilmiş müzakere masası yapılmış-
tı, müfettiş arkasında duruyordu. Bacak bacak üstüne atmış, 
bir kolunu iskemlenin arkalığına dayamıştı.


