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JOHANN WOLFGANG VON GOETHE, 1749’da Frankfurt’ta doğdu. Alman edebiyatının 
coşkunluk akımı Sturm und Drang’ın, ayrıca Schiller’le birlikte klasik dönemin en büyük 
temsilcisidir. Yarım kalan hukuk eğitimini tamamlamak üzere Strasbourg’da geçirdiği bir 
buçuk yıl, Goethe’nin gerçek edebiyatçı kişiliğini bulmasını sağladı. Genç Werther’in Acıları, 
Goethe’nin Sturm und Drang dönemini yansıtır; bu dönemde Goethe, doğa karşısında ken-
dini kaptırdığı coşkuyu ve gem vuramadığı duygularını dile getirmek için yeni bir sanatsal 
arayışa girdi. Önemli yapıtlarından Wilhelm Meister’in Çıraklık Yılları’nı, dostu Schiller’in etki-
siyle tamamladı. Kendi Hayatımdan Şiir ve Gerçek, Gönül Yakınlıkları, Wilhelm Meister’in Seyahat 
Yılları, Doğu-Batı Divanı ve Faust, Goethe’nin geç dönem yapıtlarıdır. Goethe, 1832’de Wei-
mar’da öldü. 

NİHAT ÜLNER, 1958’de İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini 1962-1975 yılları arasında Al-
man  ya’da tamamladı. Daha sonra Türkiye’ye dönerek Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nde öğrenim gördü. Yüksek lisans ve doktora eğitimini de aynı bölümde 
tamamladı. Ulrich Beck’in Siyasallığın İcadı ve Max Horkheimer / Theo dor W. Adorno’nun 
Aydınlanmanın Diyalektiği eserlerini Türkçeye çevirdi. Ülner, halen Hacettepe Üniversitesi Al-
man Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.



Zavallı Werther’in öyküsü hakkında buldukları         mın tümünü elim-
den geldiği kadarıyla bir araya getirdim ve şim    di size sunuyorum. 
Bana müteşekkir kalacağınızı biliyorum. Ruhuna ve kişiliğine hayran-
lık ve sevgi bes                          lemekten, yazgısı karşısında gözyaşınızı dökmekten 
ken    dinizi alamayacaksınız. 

Şu anda onunla aynı duyguları paylaşanlara gelince; onun çektiği 
acılar sizi teselli etsin ve alın yazınızdan ya da kendi kabahatinizden 
ötürü daha yakın başka bir arkadaş bulamıyorsanız, bu kitap size ar-
kadaş olsun.



BİRİNCİ BÖLÜM



4 Mayıs 1771

İyi ki orada değilim! Sevgili dostum, insanın yüreği ne anlaşılmaz! 
Senin gibi sevdiğim, hiç kopamaz olduğum bir insandan ayrılıyorum 
ve üstelik buna seviniyorum! Ama beni bağışlayacağını biliyorum. 
Oradaki bütün diğer ilişkilerim, sanki yazgım tarafından benimki tü-
ründen bir yüreği kaygılandırmak için özellikle seçilmiş gibi değil miy-
di? Zavallı Leonore! Ama yine de suçsuzdum. Kız kardeşinin şımarık-
ça çekiciliği benim için hoş bir eğlence anlamına gelirken, onun zaval-
lı yüreğine bir tutkunun yerleşmesi benim suçum değildi herhalde. 
Ama yine de – tümüyle suçsuz muyum acaba? Onun duygularını bes-
lemedim mi ben? Kızın yüreğinden gelen –hiç gülünç olmamasına 
rağmen– hep güldüğümüz o tümüyle içten dışavurumlarından aslın-
da zevk almıyor muydum? Ben değil miydim... Kendinden yakınabilen 
insan ne anlaşılmazdır! Sevgili dostum, düzeleceğime söz veriyorum; 
her zaman yaptığım gibi yazgının önümüze çıkardığı her küçük kede-
ri artık eveleyip gevelemeyeceğim ve geçmiş benim için geçmişte ka-
lacak. Kuşkusuz haklısın arkadaşım; eğer insanlar –niçin böyle yaratıl-
mış olduklarını Tanrı bilir– imgelemleriyle geçmişteki kederin anıları-
nı çağrıştırmak uğruna bu denli çaba gösterecekleri yerde, kayıtsız bir 
şimdi’ye katlansalardı, çektikleri acı daha az olurdu. 

Anneme, işlerini en iyi şekilde takip edeceğimi ve en kısa zamanda 
ona bu konuda haber vereceğimi iletmeni rica ediyorum. Teyzemle 
konuştum ve anlattıkları o kötü niyetli kadınla karşılaşmadım. Teyzem 
hareketli, tezcanlı ve iyi yürekli bir insan. Ona, annemin alıkonmuş 
miras payıyla ilgili şikâyetlerimizi aktardım; o da bana kendi düşünce-



lerini, nedenlerini, hatta istediğimizden fazlasını verebilmek için ge-
reken koşulları açıkladı. – Kısacası, anneme her şeyin yoluna gireceği-
ni bildir, şu anda bu konuda daha fazla yazmak istemiyorum. Ancak 
bu küçük sorunu çözerken, sevgili dostum, dünyadaki karışıklıklara 
yol açan şeyin, kurnazlık ve kötü niyetten öte, belki de yanlış anlama-
lar ve atalet olduğunu bir kez daha saptadım. En azından ilk ikisine 
daha az rastlanıyor. 

Bu arada belirtmeliyim ki, burada kendimi oldukça iyi hissediyo-
rum. Yalnızlık, cenneti andıran bu çevrede benim kolayca ürperen 
yüreğim için tatlı bir deva, gençlik mevsimi yüreğimi bütün bereketiy-
le ısıtıyor. Her ağaç, her fundalık birer çiçek demeti adeta; insan bu 
misk kokulu denizde yüzüp bütün besinini ondan sağlayabilmek için 
bir mayısböceği olmak istiyor. 

Kentin içi bir beğeni uyandıracak nitelikte değil, ama çevrede anla-
tılmaz bir doğa güzelliği var. Bundan ötürü artık hayatta olmayan 
Kont M., her biri değişik güzellikte dalgalanan ve aralarında hoş vadi-
ler meydana getiren bu tepelerin birinde kendi bahçesini yaptırmaya 
karar vermiş. Bahçe oldukça yalın; daha ilk bakışta buranın planını 
bilgili bir bahçıvanın değil de, duyarlı bir yüreğin kendi keyfi için çiz-
diği hissediliyor. Merhumun en çok sevdiği yer şimdi yıkık duran kü-
çük kulübeymiş; en çok sevdiğim bu yerde kontun arkasından kaç kez 
gözyaşı döktüm. Yakında bahçenin efendisi ben olacağım; bahçıvan, 
bu kısa süre içinde bana ısındı, benim varlığımdan da ona bir zarar 
gelecek değil elbette. 

10 Mayıs

Bütün yüreğimle tadını çıkardığım tatlı ilkbahar sabahlarına ben-
zer bu harika neşe bütün ruhumu sarıyor. Tek başımayım ve sanki 
özellikle benimki türünden bir can için yaratılmış olan bu çevrede ya-
şamanın keyfini çıkarıyorum. O kadar mutluyum ki, dostum, dingin 
bir varoluş duygusuna öylesine dalıp gittim ki, sanatım bundan zarar



lı çıkıyor. Resim yapmak benim için olanaksız şu sıralarda, tek bir 
çizgi bile çizemem, ama hiçbir zaman şu anda olduğumdan daha bü-
yük bir ressam da olamamıştım. Sevgili ovamdan buğular yükseldi-
ğinde, tepedeki güneş, ormanımın geçit vermez karanlığının yüzeyine 
vurduğunda ve ancak tek tek ışınlar bu tapınağın içine gizlice ulaşa-
bildiğinde, ben de derenin aşağıya döküldüğü yerde, yüksek otların 
arasına uzanmış olarak topraktaki binlerce bitki türünü şaşkınlıkla 
izleyip otların arasındaki küçük dünyanın kaynaşmasına, küçücük 
kurtların ve böceklerin sayısız ve anlaşılmaz biçimlerine yürekten yak-
laştığımda ve bizi suretine göre yaratmış olan sınırsız kudretin varlığı-
nı, bizi sonsuz bir sevinç için   de yüzercesine taşıyan ve koruyan sınırsız 
sevginin esenliğini duyumsadığımda, sonra da dostum, alacakaranlı-
ğın gözlerime çökmesiyle, gökyüzü ve beni çevreleyen dünya bir sev-
gilinin görüntüsü gibi ruhuma çöktüğünde – işte o zaman, çoğu kez 
bir özlem duyuyorum ve düşünüyorum: Keşke –ruhum sonsuz Tan-
rı’yı yansıttığı gibi– içimdeki bu sıcak ve dolu yaşantıları ruhumun ay-
nası olarak dışa vurup onlara kâğıtta can verebilsem! – Ah, dostum! 
Ama bu yaşantılar beni çökertiyor, bende beliren bu oluşumlardaki 
görkemin şiddeti beni yıkıyor. 

12 Mayıs

Acaba aldatıcı cinler buralarda kol mu geziyor, yoksa yüreğimdeki 
sıcak, göksel hayal gücü mü çevremdeki her şeyi benim için bir cen-
nete çeviriyor? Kentin hemen dışında, Melusine’yle kız kardeşlerini 
tutsak eden o çeşme gibi, beni tutsak eden bir çeşme var. Küçük bir 
tepeden aşağıya doğru yürüyünce, yirmi basamak kadar inen bir iç-
menin girişini bulursun; basamakların sonunda, mermer kayaların 
arasından en berrağından bir su kaynıyor. Yukarıda bu yeri çevreleyen 
küçük duvar, gölge veren yüksek ağaçlar, mekânın serinliği, her şey o 
denli çekici, o denli ürpertici ki! Buraya bir saat de olsa oturmaya gel-
mediğim tek bir gün yok. Sonra su almak için kızlar gelir kentten; bir 



zamanlar bu önemsiz ama en gerekli işi kralların kızları yapardı. Bura-
da otururken, ataerkilliğin ideası, bütün o arkaik atalarımızın çeşme 
başında, oraya gelen genç kızlarla tanışıp onlara talip olmaları ve iyilik 
dolu perilerin çeşme ve kaynakların çevresinde uçuşmaları, canlı bir 
biçimde gözümün önünde beliriyor. Ah, bunları duyumsamayanlar, 
uzun bir pazar günü yürüyüşünden sonra bir çeşmenin serinliğini hiç 
tatmamış olsalar gerek. 

13 Mayıs

Kitaplarımı göndermeni isteyip istemediğimi soruyorsun – sevgili 
dostum, Tanrı adına senden dileğim, onları benden uzak tutman! 
Yönlendirilmek, cesaretlendirilmek, coşturulmak istemiyorum, bu 
yürek kendi kendine de yeterince kaynıyor; bana ninniler gerek, iste-
diklerimi de bol bol buldum Homeros’ta. Kaynayan kanımı çoğu za-
man Homeros okuyarak dinginleştirebildim; çünkü bu yürek kadar 
değişken, onun kadar kararsız bir şey görmemişsindir. Sana bunları 
anlatmam gerekir mi hiç, sevgili dostum; üzüntüden dizginsizliğe, 
tatlı bir karasevdadan beni çökerten bir tutkuya nasıl geçtiğimi gör-
mek, senin sık sık katlanmak zorunda olduğun bir yük değil miydi? 
Üstelik de yüreğime hasta bir çocuğa bakar gibi bakıyorum: Her iste-
ğine izin veriyorum. Ama bunu kimseye anlatma; bana sitem edecek 
insanlar yok değil çünkü. 

15 Mayıs

Kentin alt tabakasından olanlar beni şimdiden tanımaya ve sevme-
ye başladılar, özellikle de çocuklar. Başlangıçta aralarına karışıp onla-
ra şunun bunun hakkında arkadaşça sorular sorduğumda, araların-
dan bazıları alay etmek niyetinde olduğumu düşünüp bana oldukça 
kaba davrandı. Bense, hiç aldırmadım; ancak daha önceleri de birçok 
kez saptamış olduğum bir olguyu en canlı biçimiyle yeniden fark et



tim: Üst tabakadan olanlar kendileriyle sıradan halkın arasında so-
ğuk bir mesafe bırakacaklardır hep, onlara yaklaşmakla bir şey yitire-
ceklerine inanıyor gibiler; ayrıca da kent kaçkınları ve kötü niyetli şa-
kacılar da var ki, bunların taşkınlıkları zavallı halkı daha da kırılgan 
yapıyor. 

Eşit olmadığımızı ve eşit olamayacağımızı iyi biliyorum; ama say-
gınlıklarını korumak amacıyla, ayaktakımı dediklerinden uzak durma 
gereğini duyanların alt edileceklerini düşündükleri için, düşmanların-
dan gizlenen korkaklar kadar eleştirilmeyi hak ettikleri kanısındayım. 

Geçenlerde çeşmeye gittim; bir hizmetçi kız gördüm orada; su tes-
tisini merdivenin en alt basamağına koy     du, testiyi başına yerleştirme-
si için yardım edecek bir arkadaşını bekliyordu. Aşağıya indim ve ona 
baktım. – “Yardım etmemi ister misiniz, genç bayan?” dedim. – Kız 
iyice kızardı. “Yo, hayır, sayın bayım!” dedi. – “Hiç zahmet olmaz,” 
dedim. – Başının üzerindeki halkasını ayarladı, ben de ona yardım et-
tim. Teşekkür edip merdivenden yukarı çıktı. 

17 Mayıs

Birçok kişiyle tanıştım, ama henüz arkadaş edinemedim. İnsanlara 
neyimin çekici geldiğini anlamıyorum. Birçok insan benden hoşlanı-
yor ve peşimi bırakmıyor; böyle olunca da yollarımızın ancak kısa bir 
süre için yan yana gitmesinden ötürü onlara yazık oluyor. Eğer bura-
daki insanların nasıl olduklarını merak ediyorsan, sana şunu söyle-
mem gerekiyor: Her yerdeki gibiler! İnsan soyu tek bir kalıptan çıkma-
dır. Çoğu, yaşayabilmek için günlerinin büyük bir bölümünü çalışarak 
geçirir ve özgürlük olarak artakalan zaman onları o kadar kaygılandırır 
ki, ondan kurtulmak için denemedik şey bırakmazlar. Ey insanın alın 
yazısı! 

Ama bununla birlikte bura halkı çok iyi! Bazen kendimi unutup ar-
takalan zamanlarda eğlencelerden birine katılmak, bazı hoş kişilerle 
birlikte aynı masada içtenlikle şakalaşmak, bir araba gezisi, danslı bir 
eğlence düzenlemek gibi şeyler yapmak iyi bir etki yaratıyor üstümde; 




