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Üniversiteli Anselmus’un başına gelen aksilikler. – Müdür 
Muavini Paulmann’ın ucuz tütünü ve altın yeşili yılanlar.

İsa’nın Göğe Yükselişi Yortusu’nun kutlandığı gün, 
öğleden sonra saat üçte, genç bir adam Dresden’deki Si-
yah Kapı’dan1 koşarak geçerken, dosdoğru yaşlı ve çirkin 
bir kadının satmaya çalıştığı elmalar ve çöreklerle dolu 
sepetin içine düştü; sepette şans eseri ezilmemiş olan ne 
varsa hepsi etrafa saçıldı ve sokak çocukları sakar adamın 
önlerine attığı bu ganimeti neşeyle aralarında paylaştılar. 
Yaşlı kadının kopardığı yaygarayı duyan diğer satıcı ka-
dınlar, çörek ve konyak tezgâhlarını bırakıp genç adamın 
çevresini sardılar ve kaba küfürler savurarak onu öyle bir 
azarladılar ki genç adam utancından ve kızgınlığından bir 
tek kelime bile edemeden küçük para kesesini yaşlı kadı-
na uzattı. Kadın açgözlülükle içi pek de dolu olmayan 
para kesesini kapıp çabucak cebine attı. Bunun üzerine 
etrafını sımsıkı kuşatan çemberin dağılmaya başlamasını 
fırsat bilen genç adam kaçıp oradan uzaklaşırken yaşlı ka-

1.Almanya’nınElbeNehrikenarındayeralanveSaksonya’nınmerkeziolan
Dresdenkentindekuzeyşehirkapısı.(Ç.N.)

Birinci Gece Nöbeti
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dın arkasından bağırdı: “Haydi koş bakalım – koşmaya 
devam et, şeytanın oğlu – yolunun sonu, kristalin dibi – 
kristalin dibi!” – Yaşlı kadının karga çığlıklarını andıran 
kulak tırmalayıcı sesi öyle dehşet vericiydi ki yoldan ge-
çenler şaşkınlıkla oldukları yerde kalakaldılar ve ilk anda 
duyulan gülüşmeler birden kesildi. – Üniversiteli Ansel-
mus (yani bu genç adam) kadının bu tuhaf sözlerine hiç-
bir anlam veremediği halde, içini gayriihtiyari kaplayan 
garip bir hisle ürperdi, meraklı kalabalığın üzerine diktiği 
bakışlardan kurtulabilmek için adımlarını hızlandırdı. Te-
miz pak giyinmiş insan kalabalığının arasından kendine 
yol açmaya çalışırken kulağına her taraftan birtakım mı-
rıltılar geliyordu: “Zavallı genç adam – ah! – Lanet olası 
kadın!” – Çok tuhaf bir şekilde, yaşlı kadının esrarengiz 
sözleri bu gülünç olaya trajik bir hava katmıştı, öyle ki 
insanlar daha önce hiç dikkatlerini çekmeyen bu genç 
adamın arkasından şimdi acıyarak bakıyorlardı. Delikan-
lının hiddetten kıpkırmızı kesilen yüzü o kadar hoş ve 
beden yapısı o kadar güçlüydü ki kadınlar onun sakarlığı-
nı ve günün modasına uymayan kıyafetini mazur gördü-
ler. Mavimsi gri renkteki frakının kesimi, onu diken terzi-
nin günün modasını sadece kulaktan dolma bildiğini bel-
li ediyordu, siyah atlas kumaştan yapılma, eski ama iyi 
kullanılmış yeleği ise genç adama bir başöğretmen havası 
veriyordu ki bu onun duruşuna da, yürüyüşüne de hiç mi 
hiç uymuyordu. – Üniversiteli genç, Lincke1 Lokali’ne 
giden ağaçlıklı yolun sonuna vardığında nefes nefese kal-
mıştı. Artık adımlarını yavaşlatması gerekiyordu; ama ba-
şını kaldırıp etrafına bakmaya cesaret edemiyordu, çün-

1.DresdenyakınlarındaElbeNehrikıyısındailkaçıkhavahavuzlarınındayer
aldığıkaplıcatesislerininbulunduğualan,1766’daCarlChristianLincketara-
fındangezintiveeğlenceyeriolarakdüzenlenmiş,tesise1776’dayazlıktiyatro
vekonsersalonudaeklenmiştir.Hoffmann’ınDresden’deyaşadığıdönemde
buradaorkestraşefliğiyaptığıbilinmektedir.(Ç.N.)
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kü havada uçuşan elmalar ve çörekler gözünün önünden 
gitmiyordu, yanından geçen kızların tatlı bakışları bile 
ona Siyah Kapı’daki, “Oh olsun!” dercesine gülüşmelerin 
bir yansıması gibi geliyordu. Böylece Anselmus, Lincke 
Lokali’nin girişine vardı; bayramlıklarını giymiş sıra sıra 
insanlar oraya akın ediyorlardı. İçeriden nefesli enstrü-
manların sesleri geliyor, neşeli kalabalığın gürültüsü gide-
rek artıyordu. Zavallı üniversiteli Anselmus’un gözleri 
dolmuştu, çünkü daima özel bir gün olarak ailesiyle bir-
likte kutladıkları İsa’nın Göğe Yükselişi Yortusu’nda o da 
Lincke cennetinin sunduğu mutluluğa katılmak, hatta 
yarım fincan romlu kahve ve bir şişe sert biranın keyfini 
çıkarmak istemişti ve aslında müsrifliğin doğru olmadığı-
nı bildiği halde canının çektiği gibi harcayabilmek için 
yanına bolca para almıştı. Aksi gibi elma sepetinin içine 
düşmesi bütün parasına mal olmuştu. Kahve, sert bira, 
müzik, süslenmiş genç kız manzaraları –kısacası!– hayali-
ni kurduğu bütün zevkler uçup gitmişti; böylece ağır 
adımlarla sessizce oradan uzaklaşıp Elbe Nehri’ne doğru 
giden ıssız yolda yürümeye başladı. Duvardan fışkırmış 
olan bir mürver ağacının1 altında sevimli küçük bir çi-
menlik alan buldu ve oturdu; dostu Müdür Muavini 
Paulmann’ın verdiği ucuz tütünü piposuna doldurdu. – 
Hemen önünde güzel Elbe Nehri’nin altın sarısı dalgaları 
şırıldayıp çağıldıyor, arkasında muhteşem Dresden şehri 
cüretkâr ve gururlu bir edayla ışıklı kulelerini çiçekli ça-
yırların ve taze yeşillenen ormanların üzerini bir tül gibi 
kaplayan gökyüzüne doğru uzatıyordu, alacakaranlığın 
içinden yükselen dağların sivri dorukları uzaklardaki Bo-

1.Germenlerdemürverağacı,aileninveklanınkoruyucutanrıçasıHolda’nın
barınağıolarakkabulediliyordu.GrimmKardeşler’inmasallarındaFrauHol-
dekişileştirmesiyledekarşımızaçıkanHolda’nın,yaşamıkutsadığıvekaderin
tecellisindearacıolduğunainanılırdı.(Ç.N.)
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hemya topraklarının habercisi oluyordu. Üniversiteli An-
selmus ise asık bir yüz ifadesiyle gözlerini yere dikmiş, 
havaya dumanlar savuruyordu, sonunda içindeki sıkıntıyı 
şu sözlerle dile getirdi: “Ben dünyaya gerçekten her türlü 
azabı ve sefilliği çekmek için gelmişim! – Bir kere bile 
Fasulye Kral1 olmadım; tek mi, çift mi bahsinde hep yan-
lış tahmin ettim; tereyağlı ekmeğim hep yağlı tarafının 
üzerine düştü; bütün bu aksilikler bir yana, bundan sonra 
da korkunç kader peşimi bırakmayacak mı? Ben şeytana 
inat üniversite öğrencisi olmayı başarmama rağmen, 
ömür boyu burada ot gibi2 yaşayıp gitmek zorunda mı 
kalacağım? – Yeni bir ceketi giyer giymez hep üzerine 
yağ mı damlatacağım ya da eğreti çakılmış bir çiviye ta-
kıp iğrenç bir biçimde yırtacak mıyım? Bir saray müşavi-
ri beyefendiye ya da bir hanımefendiye selam vermek 
için şapkamı çıkardığımda, elimden düşürmeden ya da 
düz yolda ayağım takılıp düşmeden geçip gidemeyecek 
miyim? Halle’de3 her pazar kurulduğunda, şeytana uyup 
kır faresi gibi önüme ardıma bakmadan dosdoğru yürür-
ken kırdığım çanaklar için her defasında üç-beş kuruşum 
gitmedi mi? Bir kere olsun üniversitedeki derse ya da ka-
tılmam gereken toplantıya tam zamanında yetişebildim 
mi? Yarım saat önce evden çıkmamın ne yararı oldu? Gi-
deceğim yere zamanında vardığım halde, tam kapının 
tokmağını çalacakken şeytan başımdan aşağıya bir kova 

1.FasulyeKral,eskibirgelenekolarakheryıl6Ocak’takutlanırdı.Bugele-
neğegöre,Hz.İsadoğduğundagöktebelirdiğineinanılanBethlehemYıldızı’nı
temsilenbirfasulyetanesi,yapılankekiniçinegizlenir,fasulyetanesinibulan
kişi kral olur ve önce kendine bir kraliçe, ardından onlara hizmet edecek
hizmetçiler,soytarı,çalgıcılarvs.seçerveeğlencebaşlar.(Ç.N.)
2.Buradageçenveaslen“Kimyon-Türk”anlamınagelenKümmeltürkeifadesi,
18.yüzyılınsonlarındanitibarenüniversiteliöğrencijargonunda,okuduğuüni-
versitekentindedoğupbüyümüşveoradanhiççıkmamışöğrenciyitarifeden
alaycı,küçümseyicibirifadedir.(Ç.N.)
3.Dresdencivarındaküçükbirkent.(Ç.N.)
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su dökmedi mi ya da o sırada kapıdan çıkan biriyle çarpı-
şıp bitmek bilmeyen bir tartışmaya girdiğimizden her 
şeyi kaçırmadım mı? – Ah! Ah! Sır kâtipliği görevine ka-
dar yükselebileceğimi düşünerek gururlanırken gelecek-
teki mutluluk hayallerime ne oldu? Oysa kör talih bana 
en değerli velinimetlerimi düşman etmedi mi? – Örne-
ğin: Kendisine tavsiye edildiğim dışişleri müşavirinin kısa 
kesilmiş saçtan hiç hoşlanmadığını biliyorum, o nedenle 
kuaför kafamın arkasına zar zor küçük bir saç örgüsü ek-
liyor; ama daha ilk reveransta lanet olası bağcık kopunca, 
o sırada etrafımı koklayıp duran oyuncu buldok köpeği 
sevinç içinde saç örgüsünü kapıp dışişleri müşavirine gö-
türüyor. Ben telaşla köpeğin peşinden koşarken, müşavi-
rin bir yandan kahvaltı yaparak çalıştığı masasının üzeri-
ne kapaklanıyorum ve tabaklar, çanaklar, mürekkep hok-
kası – rıhdan1 şangırtılarla yerle bir oluyor, kakao ve mü-
rekkep karışımı sel olup müşavirin az önce yazıp bitirdiği 
raporun üzerini kaplıyor. Öfkeden deliye dönen dışişleri 
müşaviri, “Şeytan görsün yüzünüzü!” diye gürleyerek 
beni kapı dışarı ediyor. – Müdür Muavini Paulmann bana 
bir kâtiplik işi teklif ettiyse bile neye yarar? Kör talih 
gene peşimi bırakmaz ve buna izin vermez ki! – Üstelik 
bugün olanlar! – Tek istediğim İsa’nın Göğe Yükselişi 
Yortusu’nu keyifle kutlamaktı, bunun için yeterince pa-
rayı da gözden çıkarmıştım. Ben de Lincke Lokali’ndeki 
diğer müşteriler gibi, “Garson – bir şişe sert bira – ama en 
iyisinden lütfen!” diye gururla seslenebilirdim. – Akşamın 
geç saatlerine kadar orada oturabilirdim, üstelik de süs-
lenmiş güzel genç kızların yakınında. Eminim ki cesareti-
mi toplayıp bambaşka bir insan olabilirdim; hatta işi öyle 
bir raddeye vardırabilirdim ki genç kızlardan biri, “Saat 

1.Yazınınmürekkebinikurutmakiçinkullanılanözelkumunkonduğuüzeri
deliklikap.(Ç.N.)
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kaç acaba?” ya da “Şu anda hangi parçayı çalıyorlar?” diye 
sorduğunda bardağımı devirmeden ya da sandalyeye ta-
kılmadan, kibarca ayağa fırlar, reverans yaparak bir adım 
ilerler ve, “Emriniz olur, matmazel, bu parça Tuna Deniz 
Kızı1 operetinin giriş müziği” ya da “Saat altı olmak üze-
re,” diyebilirdim. – Bunda ne kötülük var! – Tabii ki yok! 
Genç kızlar tatlı tatlı gülümseyerek bakarlardı; zaten ben 
ne zaman cesaretimi toplayıp rahat ve centilmence bir 
tavırla küçükhanımlara hitap etmeyi bildiğimi gösterir-
sem, hep böyle olacağını hayal ederim. Ama ne oldu: 
Şeytan beni o lanet olası elma sepetine düşürdü, şimdi de 
tek başıma elimdeki ucuz tütünü tüttürmek zorunda 
kaldım–” Üniversiteli Anselmus’un kendi kendine konuş-
ması, o sırada ıslığa benzer, tuhaf bir hışırtı sesiyle kesildi, 
hemen yanı başındaki çimenlikten yükselen bu sesler, ba-
şının üzerine doğru eğilen mürver ağacının dallarına ve 
yapraklarına yayıldı. Anselmus kâh akşam rüzgârının 
yaprakları salladığını, kâh dallardaki minik kuşların ka-
natçıklarını neşeyle çırparak cıvıldadıklarını sandı. – Ar-
dından birtakım fısıltılar ve mırıltılar duyulmaya başladı; 
sanki çiçekler dallara asılmış minik kristal çıngıraklar gibi 
şıngırdıyorlardı. Anselmus kulak kabartmaya devam etti. 
Bir anda, kendisi de nasıl olduğunu anlamadan, duyduğu 
mırıltı, fısıltı ve çınlama sesleri rüzgâra karışan belli belir-
siz sözlere dönüştü:

“Fısıltıyla – hışırtıyla – süzülerek – filizlenen çiçekle-
rin – bir içinde – bir dışında sürünerek – dolaşırız – biz 
kardeşler – kız kardeşler – akşam güneşinin ışığında – 
sarılız dallara – bir aşağıya – bir yukarıya – ışıltılar saça-
rak – dolanırız – çiçeklerle şarkılar söyler – çiyle serin-
leriz – ıslık sesleriyle – yaprakları okşarcasına – yeşilin 

1.FerdinandKauer’in1798tarihli,üçsahneliopereti.(Ç.N.)
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içinde salınırız – yıldızlar çıkınca – aşağıya sallanır – çi-
menlere sızarız – kız kardeşler.” –

Bu şaşırtıcı konuşma böylece sürdü gitti. Üniversite-
li Anselmus, “Bu, akşam rüzgârının sesi olsa gerek,” diye 
düşündü, “ama bugün gayet anlaşılır sözler fısıldıyor.” – 
Fakat tam o sırada başının üzerinde üç kristal çıngırak 
birlikte çınlıyormuş gibi oldu; Anselmus başını kaldırıp 
bakınca yeşil altın renginde parlayan üç minik yılan gör-
dü, dallara sarılmış, minik başlarını akşam güneşine doğ-
ru uzatmışlardı. O sırada fısıltılar ve hışırtılar yeniden 
sözlere dönüştü, minik yılanlar dalların üstünde yaprak-
ları okşarcasına bir aşağı bir yukarı kayarak gidip gelmeye 
başladılar; o kadar hızlı hareket ediyorlardı ki mürver 
ağacının dalları sık yaprakların arasından adeta binlerce 
zümrüt ışıltısı saçıyordu. “Akşam güneşi mürver dallarına 
vuruyor herhalde,” diye düşündü Anselmus, ama tam o 
sırada çıngıraklar gene şıngırdamaya başladılar ve Ansel-
mus bir yılanın minik başını ona doğru uzattığını gördü. 
Birden bütün vücudu elektrik çarpmış gibi titredi, ruhu-
nun en derininden sarsıldığını hissediyordu – başını kal-
dırıp baktığında, karşısında olağanüstü güzellikte bir çift 
koyu mavi göz tarifsiz bir özlemle onu seyrediyordu, öyle 
ki o güne kadar hiç tatmadığı derin bir acıyla karışık bü-
yük bir mutluluk duygusu yüreğini parçalarcasına ruhu-
na doldu. Anselmus yakıcı bir arzuyla o büyüleyici gözle-
re baktıkça, kristal çıngıraklar tatlı akorlarla daha da kuv-
vetle şıngırdarken, ışıl ışıl zümrütler Anselmus’un üzeri-
ne yağmaya başladılar ve çevresinde ışıklar saçan binlerce 
minik kıvılcım halinde altın huzmeleriyle oynaşarak dört 
bir yanını sardılar. Mürver ağacı kıpırdadı ve dile geldi: 
“Sen benim gölgemde yattın, kokum dört bir yanını sar-
dı, ama sen beni anlamadın. Aşkın ateşiyle alevlendiğin-
de, koku benim dilim olur.” Akşam rüzgârı esip geçerken 
dile geldi: “Ben senin şakaklarını okşadım, ama sen beni 
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anlamadın. Aşkın ateşiyle alevlendiğinde, yel benim di-
lim olur.” Güneş bulutların arasından süzüldü ve hafifçe 
yakarken adeta şu sözlerle dile geldi: “Seni pırıl pırıl altı-
nımla sardım, ama sen beni anlamadın. Aşkın ateşiyle 
alevlendiğinde, kor benim dilim olur.”

Anselmus o olağanüstü güzel gözlerin derinliklerine 
daldıkça özlemi daha da yakıcı hale geliyor, arzusu daha 
da alevleniyordu. O anda her şey sevinçli bir yaşama uya-
nırmışçasına kıpırdayıp hareketlendi. Çiçekler ve tomur-
cuklar mis gibi kokularıyla etrafını sardılar, ıtırları binlerce 
flüt sesinden muhteşem ezgiler gibi havaya yayıldı ve o 
sırada üzerinden geçmekte olan altın pırıltılı akşam bulut-
ları bu ezgileri uzak diyarlara taşıdılar. Fakat güneşin son 
ışıkları hızla dağların arkasında gözden kaybolup alacaka-
ranlık kentin üzerini bir tül gibi örterken sanki çok uzak-
lardan, derinden gelen boğuk bir ses şöyle seslendi:  

“Hey, hey, oradaki fısıltılar, mırıltılar da ne? – Hey, 
hey, dağların arkasından güneşin ışınlarını kim çekip 
duruyor! – Yeter artık güneşlenmek, yeter şarkı söyle-
mek – hey, hey, çalıların ve çimenlerin arasından – çi-
menlerin ve nehrin içinden! – Haydi aşaaağıya! – Aşaaa
ğıya! – ” 

Böylece ses sanki uzaklardan duyulan bir gök gürül-
tüsünün uğultuları arasında kayboldu, kristal çıngıraklar 
ise keskin ve uyumsuz sesler çıkararak parçalandılar. Bir-
den her şey sessizliğe gömüldü. Anselmus üç yılanın ışıl-
tılar saçarak, pırıl pırıl parlayarak çimenden nehre doğru 
kayarcasına ilerlediklerini gördü; yılanlar hışırdayarak 
Elbe Nehri’ne daldılar. Onlar dalgaların arasında gözden 
kaybolurken yeşil bir alev çıtırdayarak havaya yükseldi 
ve şehre doğru kavislenerek son bir parıltıyla söndü.
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