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NELLY SACHS, 1891’de Schöneberg’de doğdu. Asıl adı Leonie Sachs’tır.  
Varlıklı bir Yahudi aileye mensuptu. İyi bir eğitim aldı. Çok etkilendiği  İs-
veçli yazar Selma Lagerlöf’le otuz beş yıl mektuplaştı. İlk şiirleri, 1921’de 
Stefan Zweig’ın desteğiyle yayımlandı.  Şiirlerini 1920’lerin sonuna ka-
dar, Berlin’in çeşitli gazete ve dergilerinde yayımladı. Nazilerin iktidara 
gelmesinden sonra, Lagerlöf’ün aracılığıyla 1940’ta annesiyle birlikte 
Berlin’den Stockholm’e kaçtı. Tevrat ve Yahudi geleneğinden beslenen 
şiirlerinde genelde savaşı ve savaşın insanda yol açtığı yıkımları, özel-
deyse Yahudi halkının çilesini anlattı. 1960’da kendisine verilen bir ödülü 
almak için, yirmi yıl üzerine Al man ya’ya gitti ve Stockholm’e dönüşün-
de sinir buhranı geçirerek üç yıl bir klinikte kaldı. 1966 yılında Nobel 
Edebiyat Ödülü’nü Şmuel Yosef Agnon’la paylaştı. Nelly Sachs, 1970’te 
Stockholm’de öldü.

MELİKE ÖZTÜRK, 1974 yılında Nürnberg’de (Almanya) bir işçi ailesi-
nin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkgençlik yıllarında otodidakt 
bir çevirmen olarak ilk ürünlerini verirken, hemşire kimliğiyle 12 yıl 
boyunca Almanya’da uyuşturucu kullananlara yardım eden bir dernek-
te ve çeşitli kurumlarda gezici hemşire olarak çalıştı. İkinci öğrenimini 
seramik üzerine gören Melike Öztürk, 2009 yılında Türkiye’ye yerleşti. 
Çevirinin yanı sıra seramik çalışmalarına İstanbul’daki atölyesinde de-
vam etmektedir. Çevirileri: Annemarie Schwarzenbach, İran’da Ölüm,  
E.W. Heine, Mozart’ı Kim Öldürdü? Haydn’ın Kafasını Kim Kesti?
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Nelly Sachs 1966’da Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldığı za-
man ödül komitesi onun şiirinin etkili bir duygu yoğunluğuyla 
Yahudi halkının evrensel trajedisini lirik ağıtlar ve dramatik ya-
şam kesitleri olarak dile getirdiğini belirtmişti. Gerçekten de 
Nelly Sachs, Hitler döneminde Almanya’da yaşanan büyük 
kıyım trajedisinin doğrudan doğruya bir kurbanı olmamakla 
birlikte, hem kendi ailesinden birçok yakınını hem de bir par-
çası olduğu Yahudi topluluğunu yok etmeye kalkışan dehşet 
verici bir girişimin tanığı olmuştu. 

Varlıklı bir ailenin kızı olarak 1891’de Berlin’de doğan 
Nelly Sachs sağlık nedenleri yüzünden eğitimini özel öğret-
menlerle sürdürdü. Ailesi onun müzik ve dans eğitimi  almasını 
da sağladı. Ama o genç yaşta babasının desteğiyle daha çok ede-
biyata büyük bir sevgiyle bağlandı. İlk şiirleri on yedi yaşınday-
ken dergilerde yayımlandı. Kukla tiyatrosu için oyunlar yazdı. 
On beş yaşındayken babasının ona hediye ettiği Selma La gerlöf’ 
ün Gösta Berling Efsanesi yüzünden büyük hayranlık duyduğu 
1909 Nobel Edebiyat ödülü sahibi bu İsveçli yazarla mektup-
laşmaya başladı ve ona yazdığı ilk şiirlerini gönderdi. Bu mek-
tuplaşmalar Lagerlöf’ün 1940’da ölümüne kadar sürdü. Gene 
bu mektuplaşmalarla başlayan dostluk sayesinde, evlerinin Ges
tapo tarafından aranması üzerine, Gudrun Dähnert adlı bir Al-
man arkadaşının aracılığıyla  Selma Lagerlöf,  İsveç Kraliyet aile
sinden Prens Eugen’in desteğiyle Nelly’nin ve annesinin İs veç’e 
sığınmalarını sağladı. Ancak Nelly Sachs İsveç’e ulaşmadan Sel-
ma Lagerlöf ölmüştü.     

Önsöz
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Nelly Sachs’ın 1921’de yayımlanan Legenden und Erzaeh-
lungen (Efsaneler ve Masallar) kitabı Hıristiyan mistisizmin-
den izler taşıyordu. Şair gerçek kimliğini II. Dünya Savaşı yıl-
larından sonra buldu. Gerek Nazi yönetiminin Yahudilere ya-
şama hakkı tanımadığı yıllardaki Almanya’da, gerekse daha 
sonra 1970 yılında ölünceye kadar yaşadığı İsveç’te yazdığı 
şiirlerde Nelly Sachs o yılların dehşet dolu yaşantılarını eşsiz 
bir duyarlıkla yansıttı. Bir yandan öğrendiği İsveççeyle Al man
caya çeviriler yaparak İsveç şiiriyle Almanya arasında önemli 
bir köprü kuruyor, bir yandan da kendisi için ürpertici bir esin 
kaynağı olan o büyük kıyımın trajedisinden özgün bir ağıt dili 
yaratıyordu.

Bu kitapta bir araya getirilen şiirler “Ölümün Evlerinde”, 
“Yıldız Karartması”, “Ve Gerisini Bilen Yok”, “Kaçış ve Dönü-
şüm”, “Tozsuz Olana Yolculuk” ve “Ölüm ki Hâlâ Yaşamı Kut-
lamakta” başlıklarını taşıyor.  Bu başlıklardan da anlaşılacağı 
gibi “ölüm” ve “karanlık”, “kaçma” ve “kovalama” gibi temalar 
şairin üzerinde en çok durduğu temalar. Ancak bu şiirlerde 
çekilen bütün acılara karşın bir kin ve nefret, bir öç alma duy-
gusuna rastlayamazsınız. Nitekim 1950’li yılların sonuna doğ-
ru Hans Magnus Enzesberger, Alfred Andersch, Ingeborg 
Bachman ve Paul Celan gibi Almancanın önemli şair ve yazar-
ları Nelly Sachs’ın Almanya’da yeniden keşfedilmesini sağla-
dılar. Kendisine 1959’da Alman Endüstrisi Birliği Edebiyat 
Ödülü, 1960’ta Meersburger Droste Ödülü verildi.  1961’de 
ise daha sonra kendi adını taşıyacak olan bir edebiyat ödülü-
nün ilk sahibi oldu.   

1965’te Alman Kitap Yayıncıları Birliği kendisine Barış 
Ödülü verdiğinde, “Geçmişin bütün korkunç olaylarına karşın 
size inanıyorum. Gelin birlikte yeni bir geleceğe yürüyelim,” 
diyen Sachs hep kaçan ve kovalanan olduklarına, ama bu yüz-
den hiçbir zaman kovalayan olmaları gerekmediğine de içten-
likle inanıyordu. “Ben her zaman söylenemeyeni  bu engeli 
aşacak bir düzeye getirmeye ve onu dayanılabilir kılmaya ça-
lıştım; ve bu gecelerin gecesinde, kutsal karanlıkta gizli olan 
ürpertinin ve acının ne olduğu konusunda bir fikir vermek is-
tedim,” diyordu Nelly Sachs. Son şiirlerinde (Spaete Gedichte)  
“Gluehende Raestel” adını verdiği bir bölümdeki şiirleri Nec-
mi Zekâ Akkor Bilmeceler adıyla Türkçeye çevirmiş ve bizi ya-
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şanan bu büyük trajedinin yakıcı bilmeceleriyle karşı karşıya 
getirmişti. Melike Öztürk’ün bu çevirilerinde de Nelly Sachs’ 
ın yapıtlarından yansıyan o derinden gelen sesi, bir ermişin, bir 
bilgenin sesini duyacağız. 

CEVAT ÇAPAN
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Ölümün Evlerinde
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EY AĞLAYAN ÇOCUKLARI gecenin!
Ölümüne imlenen çocukları gecenin!
Girişi yok artık uykunun.
O kadınlar, ki ürkütücü bekçiler
Anaların yerini alıp,
Yalancı ölümü el kaslarına gerdiler,
Kirişlere, onu duvarlara ektiler–
Kuluçkaya yatıldı dehşetin yuvalarında.
Bebeler ana sütü yerine korku emiyor.

Ana daha dün yanımıza
Ak bir ay gibi çekti uykuyu,
Öpmeye doyulamayan elma yanaklarıyla 

oyuncak bebekti gelen
Bir kolunda,
İçi doldurulmuş hayvan, capcanlı
Olmuş haliyle artık sevgiden,
Öbür kolunda,–
Ölüm rüzgârı eser şimdi,
Mintanları sıyırarak başların,
Artık kimsenin taramayacağı saçların üzerinden.



22

HANGİ GİZLİ ARZULARI kanın,
Sanrı düşlerinin ve binlerce kez
Katledilmiş yeryüzünün
O korkunç kuklacıyı ortaya çıkardı?

O ki köpüren ağzıyla
Dehşetengiz üfürükler saçtı
İşlerinin dönenen çember sahnesine
Çekilen külrengi ufkuyla korkunun!

Kötücül ayla kurulan katilleri oynar gibi
Heyhat! O kül tepeleri:

Kaldır indir kolları,
Kaldır indir bacakları
Sina halkının batan güneşi
Ayaklar altındaki kırmızı halı gibi.

Kaldır indir kolları,
Kaldır indir bacakları
Ve çekilen kül rengi ufkuyla korkunun 
Çağların saati gibi duran
Devasa yıldızı ölümün.
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SİZ SEYRE DALANLAR

BAKIŞLARININ ALTINDA insanların öldürüldüğü.
Nasıl hissedilirse sırtta bakış,
Canlarınızda hissedin siz de
Ölülerin bakışlarını.

Kaç kırıcı göz bakacak size
Saklandığınız yerden çıkıp

bir menekşeyi kopardığınızda?
Kaç yükselip yakaran el 
Yaşlı meşelerin
Martirler1 gibi dolanmış dalları arasından?
Akşam güneşinin kanında 
Anıların ne kadarı büyür?

Ey söylenmemiş ninniler 
Ki gece çağrısı üveyikte–
İndirebilecekken yıldızları aşağıya,
Şimdi yaşlı kuyu yapacak bunu onun yerine!

Siz seyre dalanlar,
Katil ellerini kaldırmayanlar,
Hasretten ama silkeleyemeyenler tozu
Kalakalanlar, orada, ışığa
Dönüşürken o.

1. (Fr. Martyr) İnancı uğruna işkence gören, hatta öldürülen kişi. (Y.N.)
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SENİN İÇİN yaktığım mum,
Zelzele konuşur havasıyla alev dilinin,
Mezardan, gözden damlayan su olur da
Tozunu, senin sonsuz yaşama çağırdığı duyulur.

Ey kendine fukaralığı mesken tutan yüksek buluşmalar.
Bir bilebilseydim ne demek istediklerini elementlerin;
Sana çıkıyor, her şey sana çıkıyor
Sana; ağlamaktan başka elimden bir şey gelmiyor.
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Giysileri sabahın
Akşamınkilere eş değildir.

SEFER HAZOHAR1

ISTIRAP, yabancı bir yıldızın zamanölçeri,
Her dakikayı ayrı bir karanlığa boyayan– 
Kırılan kapının ıstırabı,
Bölünen uykunun senin,
Uzaklaşan adımlarının,
Ki son yaşamı sayıyorlardı,
O üzerine basılan adımların,
Sürüye sürüye attığın adımların,
Kesene kadar onlar kulaklarım için adım olmayı.
Biten adımlarının ıstırabı
Bir parmaklığın önünde,
Ardında hasret koridorumuzun dalgalanmaya başladığı–
Zaman ki, ey, yalnızca ölmeyi hesap eder 
Bu uzun provanın ardından ölüm ne de kolay gelecek.

1. Nur Kitabı. Yahudi mistisizminin en önemli dayanaklarından biri olan bir 
Kabala metni. (Y.N.)
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SEHER vakti,
bir kuş uyanışa durmuşsa –
Tozların tümünün özlem vakti gelmiştir
Ölümün bırakıverdiği.

Ey doğumlar saati,
Dönenerek acıdan, içerisinde yepyeni bir insanın
İlk kaburgasının oluştuğu.

Sevdiğim, özlemi senin tozunun
Hızla geçiyor yüreğimden.
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