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Avrupa Parlamentosu
Baﬂkan›
Heinrich Böll’ün 10. ölüm y›l› nedeniyle
düzenlenen sergi katalo¤una önsöz

‹kinci Dünya Savaﬂ› sonras› Alman edebiyat›n›n en büyük ismi olan Nobel ödüllü yazar
Heinrich Böll, ayn› zamanda yeni demokratikleﬂmiﬂ Almanya için ahlaki bir otoriteydi.
Böll, bunu parma¤›n› sallay›p ikaz ederek de¤il, Marcel Reich-Ranicki’nin dedi¤i gibi
“palyaçoyu and›ran bir vaiz” edas›yla ayna tutarak gerçekleﬂtiriyordu. Asl›nda,
rahats›zl›k veren ve kavgac› üslubu ile o zaman henüz genç olan Alman
demokrasisine, Avrupal› komﬂular›n›n güven duymalar› ve bu güveni güçlendirmeleri
konusunda çok de¤erli katk›lar sa¤lam›ﬂt›r. Ve bu nedenle kendine özgü yoldan
giderek, Almanya’y› özgür halklar›n aras›na, yani Avrupa Birli¤i’ne sokan Alman
yazard› Böll.
Heinrich Böll, savaﬂ ve tutsakl›k y›llar›n›n ard›ndan 1945’te yerle bir olmuﬂ memleketi
Köln’e geri döndü. Alman ‹mparatorlu¤u’nun, nefret, kan, ölüm ve y›k›m cehennemi
içinde tarihe gömülüﬂünü yaﬂam›ﬂt›. Bu deneyim onu uzlaﬂma ve bar›ﬂ taraftar› cesur
ve aktif bir muhalif, ve yorulmaz bir insan haklar› savunucusu yapt›. Böll iﬂte bu
nedenle de büyük bir Avrupal›’yd›. Son söyleﬂilerinden birinde 1945 y›l›n›n umutsuz
atmosferi hakk›nda ﬂunlar› söylemiﬂti: “Güzel bir ﬂey de¤ildi Alman olmak. En
aﬂa¤›lay›c› s›fatlardan biriydi neredeyse ‘Alman’ sözcü¤ü”. Böll, Almanya’n›n Avrupa
halklar› aras›nda sayg›nl›¤›n› tekrar kazanmas› için, herkesin bildi¤inden ve inanmak
istedi¤inden çok daha fazlas›n› yapt›.
Heinrich Böll’ün rahats›zl›k veren, ikaz eden sesinin, ölümünden on y›l sonra bugün de
söyleyecekleri var bize. K›rk afiﬂin yer ald›¤› bu kalaydeskopun insan ve yazar
Heinrich Böll’ün an›s›n› canl› tutuyor olmas› ne kadar iyi.

Klaus HÄNSCH

Çocukluk ve Gençlik Yılları
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Çocukluk ve Gençlik Y›llar›
1. Heinrich Böll’ün anne ve babas›, Viktor ve Maria
(Hermanns) Böll
2. Viktor Böll’ün ailesinin nüfus kütü¤ü. Son sat›rdaki
do¤um kayd›: Heinrich Theodor, 21.12.1917
3. Heinrich Böll’ün 7 yaﬂ›ndaki kesme resmi
4. Köln Raderberg ‹lkokulu s›n›f arkadaﬂlar› ile birlikte
5. Kaiser-Wilhelm Lisesi s›n›f arkadaﬂlar› ile birlikte
6. Heinrich Böll 1926’da Kreuznacher Straße 49
numaradaki evlerine yak›n Vorgebirgspark’ta
7. Heinrich Böll 1936
8. Henüz yedi yaﬂ›nda Heinrich Böll’ün çizdi¤i bir
resim: Adem ile Havva
9. Heinrich Böll’ün derste kulland›¤› Tacitus-bask›s›.
Kapaktaki not: Nasyonalsosyalizm ç›lg›nl›¤›
yerleﬂiyor (1.2.1937)
10.Lise diplomas› 1937
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Kronoloji
1917 Heinrich Böll 21 Aral›k’ta, Birinci Dünya Savaﬂ›’n›n en kötü açl›k y›l›nda,
marangoz ustas› ve ahﬂap
yontucu olan Viktor Böll ile
eﬂi Maria’n›n alt›nc› çocu¤u
olarak Köln’de do¤ar.
Eski bir Roma ﬂehri olan
Köln, 1814’ten beri Prusya’n›n parças›d›r. 1917’de
kentte ço¤unlu¤u (%78) Katolik olan 648.800 insan yaﬂamaktad›r.
1921 Aile, Köln’ün güneyindeki eski yerleﬂim bölgesinden ﬂehrin banliyölerindeki
Köln-Raderberg’e taﬂ›n›r.
1924-1928 Köln-Raderthal’de
ilkokula gider.
1928 Köln’de hümanist Kaiser-Wilhelm Devlet Lisesi’ne
devam eder.
1929 Büyük dünya ekonomik
krizi sonucunda, Viktor
Böll’ün de hisse sahibi oldu¤u, küçük bir esnaf kooperatif bankas› batar. Raderberg’teki ev sat›lmak zorunda kal›r. Böll ailesi tekrar
Köln’ün güney bölgesine taﬂ›n›r. Bundan sonraki dönemde durumlar› üç milyon
iﬂsizin herhangi birinden daha iyi de¤ildir. Rehincilere
baﬂvurma, haciz memurlar›n›n kap›ya dayanmas› ve hacizler art›k günlük hayat›n bir
parças›d›r.
1933-1936 30 Ocak’ta Hitler
ﬂansölye olur. Nazi terörü
Köln’de de yay›lmaya baﬂlar.
Böll ailesi içinde aç›kça ve
s›k s›k siyasi geliﬂmeler hakk›nda konuﬂulmaktad›r. Heinrich’in annesi Hitler’in seçilmesini ﬂöyle yorumlar: “Bu,
savaﬂ anlam›n› taﬂ›yor!”
Böll’lerin evinde Katolik
gençlik gruplar›n›n gizli toplant›lar› yap›l›r.
Ölümünden sonra bulunan
elyazmalar›, k›sa hikâyeler
ve ﬂiirlerdeki tarihlerden anlaﬂ›laca¤› gibi Böll 1936’da
yazmaya baﬂlar.
1937 Heinrich Böll liseyi bitirir ve Bonn’daki Math. Lemperz adl› kitapç›da k›sa bir
süre sonra yar›da kesece¤i
meslek e¤itimine baﬂlar.

Kendime Dair
Otobiyografik deneme, 1956
Ben Köln’de do¤dum. Ren nehrinin, orta kesimlerindeki yumuﬂakl›¤›ndan b›k›p geniﬂledi¤i,
uçsuz bucaks›z düzlüklere ve
Kuzey Denizi’nin sislerine do¤ru
akt›¤›; dünyevi erkin asla çok
ciddiye al›nmad›¤›, ruhani erkin
ise, Almanya’da genel olarak
inan›ld›¤›n›n tersine, daha az
ciddiye al›nd›¤›; Hitler’in kafas›na
çiçek saks›lar›n›n f›rlat›ld›¤› ve
Göring’le aç›kça alay edilen
Köln’de. […] Benim do¤du¤um
ﬂehir, Romal›lar›n yapt›¤› kiliselerle ünlü olmas› gerekirken, Gotik Katedrali sayesinde üne kavuﬂmuﬂ, Almanya’n›n en eski Yahudi cemaatini bar›nd›rm›ﬂ ve
onu gözden ç›karm›ﬂ bir ﬂehirdir.
ﬁehrin Katedrali kadar ünlü bir
baﬂka yan› mizah anlay›ﬂ› ise
Nazizm belas›na karﬂ› koyamayacak. O mizah anlaﬂ›y› ki, resmi
ﬂekliyle ürkütücü olmas›na ra¤men sokakta bazen büyüklük ve
erdem ifade ederdi. Babam›n
muhaf›z subay› olarak görevde
oldu¤u bir s›rada, 21 Aral›k
1917’de Köln’de do¤dum. Katolik olan baba taraf›m, yüzy›llar
önce Britanya adalar›ndan gelmiﬂ ve VIII. Henry’nin dayatt›¤›
devlet dinine karﬂ›, göçmenli¤i
tercih etmiﬂ. Gemi imalatç›s› olan
baba taraf›m, Hollanda üzerinden Ren’e do¤ru uzanm›ﬂ, k›rsal
bölgelerden çok ﬂehirlerde yaﬂam›ﬂ ve denizden uzakta olduklar› için marangozluk yapmaya
baﬂlam›ﬂ. Anne taraf›m çiftçi ve
bira imalatç›s›ym›ﬂ. Bir nesil zengin ve çal›ﬂkanken, bir sonraki
nesil savurganl›¤› benimsemiﬂ,
daha sonraki nesil fakirken, tekrar çal›ﬂkan olan› ortaya ç›kartm›ﬂ ve annemin aile kökeni olan
son nesil ise tüm dünyadan nefret etmiﬂ ve neslin kökü kurumuﬂ.
‹lk an›m: Hindenburg’un savaﬂtan geri dönen ordusu, gri, düzenli, umutsuz atlar› ve toplar›yla
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penceremizin önünden geçiyordu. Annemin kuca¤›nda, sonu
gelmeyen konvoyun uygun
ad›mlarla Ren köprüsüne do¤ru
yürüdükleri soka¤a bak›yordum.
Sonralar›, a¤aç kokusu, tutkal,
boya ve bezir ya¤› kokular›, yeni
rendelenmiﬂ tahtalar›n görünümü, atölyenin bulundu¤u kiral›k
bloklar›n arka bölümü… Orada
baz› köylerden daha fazla insan
yaﬂ›yordu. Bu insanlar ﬂark› söylüyor, küfrediyor, çamaﬂ›rlar›n›
as›yordu. Daha sonralar›, oynad›¤›m sokaklar›n kula¤a hoﬂ gelen Cermen adlar›: Teuteburger,
Eburonen, Veleda sokaklar›. Ve
taﬂ›nmalar, babam›n sevdi¤i gibi
mobilya arabalar›, bira içen hamallar, kahve suyunu neredeyse
buharlaﬂma noktas›na kadar
üzerinde tutmay› becerdi¤i oca¤›n› seven annemin kafa sallamalar›. […] Elime geçen ilk paradan akl›mda kalanlar: Ald›¤›m
banknotun üzerindeki rakam,
Rockefeller’in banka hesab›yla
yar›ﬂabilecek düzeydeydi: 1 Milyar Mark, onunla bir çubuk ﬂeker
alabildim. Babam, yard›mc›lar›n›n maaﬂlar›n› bankadan kamyonla getiriyordu. Birkaç y›l sonra, stabilize edilen Mark’›n kuruﬂlar› piyasada azalm›ﬂt›. Teneffüste okul arkadaﬂlar›m benden bir
parça ekmek dileniyorlard›, babalar› iﬂsizdi. Bisikletle okula gitmek için Köln’ün kalabal›k semtlerinden geçerken, çat›ﬂmalar,
grevler ve k›rm›z› bayraklar görüyordum. Birkaç y›l sonra iﬂsizler,
polis, asker, cellat oldular veya
savaﬂ sanayisinde iﬂçi olarak iﬂe
yerleﬂtirildiler – geri kalanlar› toplama kamplar›na gönderildi, ve
böylece istatistik rakamlar› düzeltildi. […]
Hep yazmak istedim, gençlik ça¤›nda yazmay› denedim, ancak
kelimeleri daha sonralar› buldum.

Yüksek Öğrenim ve Savaş Yılları
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1. Köln Üniversitesi kay›t belgesi. Savaﬂ öncesi (13.4.1939) ve savaﬂ sonras›
(20.5.1946) okul kay›tlar›.
2. Böll’ün, Germanistik ve klasik filoloji derslerine kat›ld›¤›n› gösteren belge.
3. Alman Ordusu’nun askere ça¤›rma belgesi.
4. Onbaﬂ› Heinrich Böll’ün yevmiye defteri.
5. Asker Heinrich Böll.
6. Heinrich Böll 1941’de Paris’te.
7. Nikâh ilan›.
8. Heinrich ve Annemarie Böll nikâhtan sonra Köln Belediye Binas› önünde.
9. Aile içinde yap›lan dü¤ün töreninden bir foto¤raf.
10.Dizanteri hastal›¤› nedeniyle askeri hastanede kald›¤›n› gösteren belge, 1940.

Kronoloji
1938 Böll zorunlu çal›ﬂma hizmetine celbedilir, yaz›n Köln
Üniversitesine kayd›n› yapt›r›r.
1939 Sonbaharda askere ça¤›r›l›r.

Kartpostal
K›sa öykü, 1951
(…) Anlams›z olmas›na karﬂ›n
“Posta geldi mi?” diye sordum,
çünkü annemin ufak k›rm›z› eli,
üzerinde gazetenin bulundu¤u
küçük paketin üstündeydi.
“Evet” dedi ve paketi bana do¤ru
itti. Annem bana ya¤l› ekmek haz›rlamaya baﬂlad›¤› s›rada, gazeteyi açt›m. Gazetenin birinci sayfas›ndaki flaﬂ haber ﬂöyleydi:
“Tampon bölgesinde Almanlara
karﬂ› süren eziyetler!” Buna benzer haberler haftalard›r gazetelerin birinci sayfas›nda yer al›yordu.
Polonya s›n›r›nda patlamalar ve
Polonya’n›n ﬂiddetinden Alman
‹mparatorlu¤u’na kaçanlara iliﬂkin haberler. Gazeteyi bir kenara
koydum. Sonra babam hayattayken bize mal gönderen ﬂarap
fabrikas›n›n reklam broﬂürünü
okudum. Herhangi bir beyaz ﬂarab›n abart›l› tan›t›m› yap›l›yordu.
Broﬂürü de bir kenara koydum.
Bu arada annem ekme¤i haz›rlay›p, taba¤›ma koydu: “Bir ﬂeyler
ye!” dedi ve sars›la sars›la h›çk›rmaya baﬂlad›. Ona bakmaya cesaret edemedim. Gerçekten ac›
çeken insana bakamam, ama o
anda postayla ilgili bir ﬂey olabilece¤ini anlad›m. Nedeni posta
olmak zorundayd›. Sigaray› söndürdüm, ekme¤imden bir parça
›s›rd›m ve di¤er mektubu ald›m.
Onu al›rken, alt›nda bir kartpostal›n daha oldu¤unu gördüm. Ancak, bugün hâlâ saklad›¤›m ve
benim duygusal olarak tan›nmama neden olan o ufak kâ¤›t parças›n›, o taahhütlü bildirim kâ¤›d›-

n› görmedim. Bundan dolay› önce birinci mektubu okudum. Mektup Edi amcadand›. Edi amca,
uzun y›llar aday ö¤retmenlikten
sonra nihayet kadrolu ö¤retmen
oldu¤unu yaz›yordu. Ama Hunsrück’de ufak bir yere gitmek zorunda kalm›ﬂt›. En kötü s›n›fa düﬂtü¤ü için, durumunda maddi olarak bir düzelme söz konusu de¤ilmiﬂ. Çocuklar› bo¤maca geçirmiﬂler ve her ﬂey onun midesini
buland›r›yormuﬂ ve ona göre biz
bunun nedenini biliyormuﬂuz.
Evet nedenini biliyorduk, çünkü
bizim de midemiz bulan›yordu.
Birçok insan›n da midesi bulan›yordu.
Kartpostal› almak istedi¤imde,
orada olmad›¤›n› gördüm. Annem
alm›ﬂ ve gözünü ona dikmiﬂti.
Ben ›s›r›lm›ﬂ ekme¤ime gözlerimi
dikmiﬂ, kahvemi kar›ﬂt›r›yor ve
bekliyordum. Bunu unutam›yorum. Annem yaln›z bir sefer böyle
ac› a¤lam›ﬂt›. Babam öldü¤ünde
ve o zaman da ona bakmaya cesaret edememiﬂtim. Ad›n› koyamad›¤›m bir ürkeklik, onu teselli
etmemi engellemiﬂti.
Ekme¤i ›s›rmay› denedim, ancak
bo¤az›ma dü¤ümlendi, çünkü bir
anda anneme bu kadar kendini
kaybettirecek olay›n sadece benimle ilgili bir ﬂey oldu¤unu kavram›ﬂt›m. Annem anlamad›¤›m bir
ﬂeyler söyledi ve kart› bana verdi,
o anda kart›n üzerinde taahhüt
etiketini gördüm: küçü¤ünde koyu siyah harfle R ve büyü¤ünde
“Duesseldorf” ve 634 say›s› yaz›l›, k›rm›z› bir çizgiyle iki bölüme
ayr›lm›ﬂ, o k›rm›z› çerçeveli dikdörtgeni gördüm. Bunun d›ﬂ›nda
kartpostal al›ﬂ›lagelmiﬂ biçimdeydi, bana gönderilmiﬂti ve arkas›nda “Bay Bruno Schneider! Sekiz
haftal›k talime kat›lmak üzere,
5.8.39 tarihinde Adenbrück’teki
Schlieffen k›ﬂlas›na gelmeniz gerekiyor” yaz›yordu. Bruno Schneider, tarih ve Adenbrück kelimesi
daktilo ile yaz›lm›ﬂ, di¤er ﬂeyler
ise matbu yaz›lard› ve alt›nda imza yerinde bir karalama ile yine
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bas›l› olarak “Albay” kelimesi geçiyordu.
Bugün, bu imzan›n gereksiz oldu¤unu biliyorum. Ayn› iﬂi Albay, imza makinesi ile de yapabilirdi.
Önemli olan, annemin imza atmak zorunda kald›¤› o yap›ﬂt›r›lm›ﬂ kâ¤›tt›.
Elimi annemin koluna koyup, “Ne
var can›m, sadece sekiz haftal›¤›na,” dedim. Annem ise “Öyle mi”
dedi. Yalan söyledi¤imi bilerek
“Sadece sekiz hafta” dedim. Annem gözyaﬂlar›n› sildi ve “Tabii ki
öyle” dedi. ‹kimiz de neden yalan
söyledi¤imizi bilmeden, yalan
söyledik. Yalan söyledi¤imizi bilemezdik ama yalan söyledik ve
bunu biliyorduk. (…)

İkinci Dünya Savaşında

Savaş sırasında kaldığı yerlerin kendi elyazısı ile dökümü
A¤ustos 1939 – May›s 1940
May›s 1940 – Haziran 1940
Haziran 1940 – Eylül 1940
Eylül 1940 – Aral›k 1940
Aral›k 1940
Aral›k – Ocak 1941
Ocak 1941 – Ocak 1942
Ocak 1942
Ocak 1942 – Mart 1942
Mart 1942 – May›s 1942
May›s 1942 – Eylül 1942

Eylül 1942 – ﬁubat 1943

ﬁubat 1943 – May›s 1943
May›s 1943 – Haziran 1943
Temmuz 1943 – Eylül 1943
Ekim 1943-Aral›k 1943
Aral›k 1943-ﬁubat 1944
Mart 1944
May›s 1944
Haziran 1944-Temmuz 1944
A¤ustos 1944
Eylül 1944
Eylül 1944
Ekim 1944
Kas›m-Aral›k
Ocak-Nisan
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Osnabrück
Bromberg
Fransa/Albert, Miniens,Beancourt,
Amiens, Dury, Berck-Plage
Mülheim
Lüdenscheid
Bielefeld
Köln-Müngensdorf (AntwerpenBrüksel-Le Mans-Amiens-Paris)
Köln-Riehl (Barbara K›ﬂlas›)
Köln-Mülheim
Köln-Kalk
Fransa (Lumbres, St. Omer,
Blendeques, Crecy, Dohen,
Pihen-Cap Griz Nez-SirenenbuchtCalais-Tardinghen-WissentAuxdresseles-Marquise-Campagne
les Guines)
Fransa (Rouen-Levry (Aras)-Pont de
l’Arche (Elbeuf) Rouen-Longeaux
Pare-Saint Valery sur Somme –
(Tully)-Amiens (Askeri Hastane)
(Rouen-Paris)
Le Treport (Paris-Çevirmenlik
s›nav›) 15.-18.3., 29.3,
Tully (izin)
Cayeux-Yzengremer-Woincourt
Rusya-Lemberg-WinnizaKalinovka-Odessa K›r›m
Askeri Hastane-OdessaRaschelnaja-Odessa-Selz am
See-Stanislau
St. Avold – Bitche (Fransa)
Jassy (Romanya)
Seppsistengörgy Askeri Hastanesi
(Romanya)-Debrecen/Szentes
(Macaristan)
Metz (Fransa)
Ahrweiler
Dresden
Bad Neuenahr
Bonn-Siegburg-Mainz
Idar Oberstein-Rammstein-Siegburg
Oberauel-Waldbröl-Tutsakl›k

Kronoloji
1.9.1939 tarihinde Almanya,
savaﬂ ilan etmeden, Polonya’ya sald›r›s›yla ‹kinci Dünya
Savaﬂ›’n› baﬂlat›yor. Bunun
üzerine Fransa ve ‹ngiltere,
Almanya’ya karﬂ› savaﬂ ilan
ediyor.
10.5.1940 tarihinde Hollanda,
Belçika ve Lüksemburg’un
ulusal tarafs›zl›¤›n› çi¤neyen
Almanya’n›n, Bat› sald›r›s›
baﬂl›yor.
22.6.1941 Sovyetler Birli¤i’ne
sald›r› baﬂl›yor.
11.12.1941 Almanya, ABD’ye
savaﬂ ilan ediyor.
31.1.1943 Alman 6. Ordusu’nun Stalingard’da yenilgisi.
6.6.1944 Müttefik Ordular›n
Normandiya k›y›s›na ç›k›ﬂlar›.
30.4.1945 Hitler’in intihar›.
8.5.1945 Savaﬂ›n bitiﬂinin ilan›. ‹kinci Dünya Savaﬂ›’nda insan kayb›, yaklaﬂ›k 55 milyon
ölü. Bunlardan 20 milyonu Sovyetler Birli¤i yurttaﬂ›. Nasyonal
sosyalistlerin imha kamplar›nda yaklaﬂ›k 6 milyon Yahudi
öldürüldü.
Heinrich Böll’ün duraklar›:
1939-1945: A¤ustos 1939 May›s 1940 Osnabrück E¤itim
Kamp›; May›s – Haziran 1940
Polonya; Haziran – Eylül 1940
Fransa; Eylül 1940 – May›s
1942 Almanya; May›s 1942 –
Ekim 1943 Fransa; Ekim 1943
– ﬁubat 1944 Rusya, K›r›m,
Odessa; Mart 1944 tarihinden
sonra esir düﬂene kadar Almanya’n›n de¤iﬂik bölgelerinde kal›r.
Hemen hemen her gün ailesine ve 1942’de evlendi¤i niﬂanl›s› Annemarie Cech’e
mektup yazar. Subay olmak
istemeyen Böll, savaﬂ boyunca askeri görevden uzak kalma çabas› içindedir. Önce
yüksek ö¤renimini yapabilmek için tecil dilekçeleri verir,
daha sonra hastal›klar bahane
eder veya sahte izin kâ¤›tlar›
düzenler; dört kez yaralan›r.

Heinrich Böll’ün Savaﬂ
Mektuplar›ndan
Bromberg, 14. 7. 40
Sevgili annem, babam ve kardeﬂlerim!
(…) K›ﬂla yaﬂant›s›ndan b›kk›nl›¤›m art›k doruk noktas›na ulaﬂt›;
elime geçen ilk f›rsatta gönüllü
olarak tayin edilmek için baﬂvuraca¤›m, nereye olursa olsun.
Ben ne bir kahraman, ne de bir
maceraperestim, ancak sürekli,
astsubayl›k ruhu oluﬂturma merkezinde olmak, k›ﬂlada olmak,
dayan›lmaz; art›k daha fazla tahammül edemeyece¤im. D›ﬂar›da mutlaka oldu¤unu düﬂündü¤üm biraz daha fazla özgürlük
ve hoﬂgörü için hayat›m› seve
seve tehlikeye atabilirim. (…)
Dün, önceki gün, yar›n, ertesi
gün, sonsuzlu¤a kadar saatlerce
sa¤a dön, sola dön vs. yap›yoruz. O nedenle arzular›m› san›r›m
anlay›ﬂla karﬂ›layacaks›n›z. (…)

Fransa, 19 Temmuz 1942
Sevgili annem,
biraz önce baﬂka bir semte taﬂ›nd›¤›n›z› anlatan mektubunu ald›m; umar›m hepiniz yorgunlu¤unuzu bir an önce atabilirsiniz,
en önemlisi bu. Art›k bir ﬂey gönderemeyece¤in için kendini üzme; neyin var neyin yoksa gönderece¤ini kesinlikle biliyorum,
bunu biliyorum ve bu da yeterli;
gerçekten hiçbir ﬂeye ihtiyac›m
yok. (…)
Böyle y›llarca en ufak bir rahat ve
ayr›cal›ktan uzak ve basit bir er
olarak ortal›kla dolanmaktan b›kt›m; en berbat olan› da sürekli,
ama sürekli kitlenin içinde kalmak; kendime çok kez ve uzun
uzun subay olmay› isteyip istemedi¤imi sordum; her ﬂey o kadar kolaylaﬂ›rd› ki; birkaç ay sonra te¤men olarak gezinebilirdim,
çünkü yeterli görev süresini çoktan tamamlad›m… ama istemiyo-
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rum; hay›r, art›k bu konuda bir
daha hiç düﬂünmeyece¤im, istemiyorum (…) hatta, alt tabakan›n
pisli¤inin bana lay›k olmad›¤›n›
düﬂünüp ﬂimdi subay olmay› isteseydim, yapmak ve katlanmak
zorunda oldu¤umuz her ﬂeye
ihanet etmiﬂ gibi olurdum. (…)

Debrecen (Macaristan),
19 Haziran 1944
Canlar›m, bu sefer dehﬂet daha
k›sa ama o denli de ﬂiddetliydi;
modern materyal savaﬂ›n›n tüm
ç›lg›nl›¤› bir kez daha birkaç gün
için canland›, panzer y›¤›nlar›,
savaﬂ uçaklar›n›n bulutlar›, sis
aletleri, yayl›m toplar› ve her ﬂey;
yani demir tükürebilen tüm bu
caniyane modern aletler ve aras›ndaki cesur piyadeler. Üçüncü
günün sabah›nda, siper alan›n›n
20 metre önünde bir Rus el bombas›n›n parçalar› belime vurdu.
Sonra, üç günlük açl›k, susuzluk
ve çekilmez s›cakl›ktan dolay›
neredeyse ölmüﬂ halde olmama
ra¤men, yaramla yat›p kalmamak için ve yaralanman›n ilk korkusundan sonra, yaln›z oldu¤umu fark etti¤imde Rus panzerleri
arkamda oldu¤undan, kilometrelerce kaçt›m!! Bugüne kadar
gördü¤üm üç haftal›k tedavi ise,
bana bitlenme ve öfkeden baﬂka
bir ﬂey vermedi. Ne yaz›k ki “bizim yaral›lar›m›z” için çikolata verilmiyor, e¤er verilseydi minik güvercinime biraz gönderebilirdim;
dilerim ki, savaﬂtan sonra baz›
eksiklikleri tamamlar›m. Savaﬂtan ve onu seven herkesten nefret ediyorum! Allah vere ki, Alois
daha Almanya’dad›r ve ‹talyanlara karﬂ› savaﬂmak için yola ç›kmam›ﬂt›r.
Hepinizi tekrar görüﬂme umuduyla selamlar›m.
Hein
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Savaﬂ ve Savaﬂ Sonras›
1. Annesine Fransa’dan yazd›¤› bir mektuptan bölümler,
Temmuz 1942
2. Heinrich Böll’ün 1943 y›l›nda k›sa bir süre asker olarak
bulundu¤u, Fransa’n›n kuzeyinde bir sahil kenti olan
Le Treport’dan Annemarie Böll’e yazd›¤› bir kartpostal
3. Böll’ün süresini kendisinin de¤iﬂtirdi¤i savaﬂ izin
belgesinin ön ve arka yüzleri. Yap›lan de¤iﬂiklik ön
yüzün solunda; 5.3.46 tarihi 25.3.45 olarak de¤iﬂtirilmiﬂ.
4. Heinrich Böll “Brief an meine Söhne oder Vier Fahrräder”
(‘O¤ullar›ma Mektup veya: Dört Bisiklet’)’i 1985’te /
savaﬂ›n bitiminin 40. y›l›nda yazm›ﬂt›. Bu metinde savaﬂ
sonu an›lar›n› anlat›r.
5. Heinrich Böll’ün Amerikal›lar taraf›ndan tutsak al›nd›¤›n›
Annemarie Böll’e bildiren 25.4.1945 tarihli belge
6. Arkadaﬂ› Ernst-Adolf Kunz’un çizimiyle savaﬂ esiri
Heinrich Böll
7. Heinrich Böll’ün tutsakl›k dönemine ait karavana kab› ve
tahta kaﬂ›¤›
7
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Kronoloji
Savaﬂ esnas›nda 262 kez
bombalanan Köln’de, en az
20.000 insan öldü. Köln, Almanya’n›n en fazla zarar
gören ﬂehirlerinden birisiydi. Savaﬂ öncesi yap›lm›ﬂ
yaklaﬂ›k 70.000 bina %60
ile % 100 oran›nda zarar
gördü. Savaﬂ baﬂlad›¤›nda
770.000 olan nüfusa karﬂ›l›k, Nisan 1945 baﬂlar›nda
yaln›zca 20.000 insan ﬂehirde yaﬂ›yordu. Köln 8 Nisan
1945’de Amerikan ordusu
taraf›ndan kurtar›ld›.
1944-1946 Heinrich Böll savaﬂ›n bitiﬂini, geçici asker
kaça¤› olarak kar›s›n›n yan›nda sakland›¤› Köln yak›nlar›ndaki Renenya’da yaﬂar. Asker kaça¤› olarak yakalan›p
öldürülebilece¤i
korkusuyla, ﬁubat 1945
sonlar›nda Alman ordusuna
geri döner ve k›sa süre sonra Amerika’n›n savaﬂ esiri
olur. Esirli¤i Eylül ay›nda sona erer.
1945 y›l›nda o¤lu Christoph’un do¤umu ve ölümü.
Aile, 1946’da Köln’e geri döner ve Köln-Bayenthal’daki
Schiller Soka¤›’nda 99 numaral› yar› harap eve yerleﬂir. Yiyecek kart› alabilmek
için Heinrich Böll tekrar Köln
Üniversitesi’ne kayd›n› yapt›r›r. Kardeﬂi Alois’in, Vondel
Soka¤› 28 Numaradaki marangoz atölyesinde yard›mc›
iﬂçi olarak çal›ﬂ›r. Ortaokul
ö¤retmeni olan Annemarie,
Severinswall Ortaokulu’nda
çal›ﬂarak art›k beﬂ kiﬂilik
olan ailenin geçimini sa¤lamaktad›r.

Anahtar Sözcükler
Anahtar Sözcük: 1945
Deneme, 1965
Köln’ü tekrar gördü¤ümüzde a¤lad›k. Parmakl›ks›z ve çamurdan
kayganlaﬂm›ﬂ geçici köprüden
geçerek Deutz’dan karﬂ› tarafa
geldik, karﬂ›m›zdan gelen bir ‹ngiliz tank› kay›nca, bizi neredeyse Ren’e savuracakt›. Tekrar ve
bir kez daha: Ölüm korkusu.
Y›k›lm›ﬂ Köln, y›k›lmam›ﬂ Köln’de
olmayan bir ﬂeye sahipti: Büyüklük ve ciddiyet. Kader, tüm ac›mas›zl›¤›yla isabetli olmuﬂtu. Y›k›m kapsaml›yd› ve savaﬂ tekni¤i
aç›s›ndan anlams›zd›: yaﬂamak
istedi¤imiz yere uygun bir durumdu bu. Gözyaﬂlar›, Azizler
Yortusu’ndan geriye kalan çelenkler ve harabeler üzerindeki
çiçekler.
Harap olmam›ﬂ Köln, bombalar
ya¤arken s›¤›naklarda yap›lan
ç›lg›n ayinlere varana kadar, ciddi de¤ildi, düzensizdi ve yaklaﬂ›k
bir yüzy›l boyunca kale ve garnizon olmas›na ra¤men hiçbir zaman militarist olmam›ﬂt›. Ren’in
yerlisinin mizaha yatk›n kiﬂili¤inin
alt›nda yatan ve bazen tehlikeli
olabilen sertli¤iyle, düzenli ve
do¤rucu Prusyal›lar hiç baﬂa ç›kamazlard›. Köln hiçbir zaman
metropol bir ﬂehir de¤ildi, hep
ﬂehirdi, çürümüﬂlü¤ü ise, filmlerde gösterilen klasik büyük kentin
belirgin çürümüﬂlü¤ünden daha
derinlerdeydi. Köln daha gerçekti, insanlar›n sakince patates
çalabilecekleri, tütün ekebilecekleri, güzel ﬂeyler yazabilecekleri,
dinlenebilecekleri veya uyuyabilecekleri harap olmam›ﬂ di¤er
k›rsal veya küçük ﬂehir romantizminden daha sa¤l›kl›yd›.
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Bir zaman geldi ve mükemmeliyetçi-sap›k oyunun en Alman biçimi olan “ülkede birinci kim?”
sorusuyla Alman ﬂehirleri aras›nda en harap olan›n›n hangisi oldu¤una dair bir tür yar›ﬂ baﬂlad›.
Bize göre Köln yeterince harap
olmuﬂtu. Tekrar oraya taﬂ›nd›¤›m›zda san›r›m otuz bin insan yaﬂ›yordu. Y›llarca, kal›nt›lar taﬂ›yan arabalar, ﬂehir içindeki tek
ulaﬂ›m arac› olarak kullan›ld›. Y›llarca Azizler Yortusu’nda, y›k›k
arsalar üzerine çelenkler ve çiçekler b›rak›ld›. (…)
Her evine dönen vatandaﬂa yönelik, yeni demokratik coﬂkuyla
propagandas› yap›lan baﬂ görevi, kazma ve kürekle harabeleri
ortadan kald›rmaya kat›lmak görevini yerine getirmeye neden
karﬂ› ç›kt›¤›m› bilmiyorum. Neden, sadece daha iyi ﬂeyler yapabilece¤im ve yapt›¤›m duygusu, ya da tembellik, veya amac›
tan›mlanmam›ﬂ “yeniden kurma
iste¤ine karﬂ› kay›ts›zl›k de¤ildi.
Belki de çal›ﬂanlar›n, kazma küre¤e dayanm›ﬂ dinlenirlerken
birbirlerine anlatt›klar› savaﬂ ve
esirlik an›lar› ve siyasi hatalar,
bana fazlas›yla hem birahane
sohbetlerini hem de savaﬂtaki
komutanlar› hat›rlatmaktayd›.
Köln büyük bir ﬂehirdi ve tek
umut taﬂ›ma imkân› ise bu y›k›lm›ﬂ ﬂehirde oturmakt›.

Savaş Sonrası Döneme Ait Edebi Eserler
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Savaﬂ Sonras› Döneme Ait Edebi
Eserler
1/2. Savaﬂ sonunda Köln
3. Heinrich Böll’ün “Vas›fs›z ‹ﬂçi”
olarak çal›ﬂma belgesi
4. Geçici ikametgah belgesi
5. ‹lk edebi eserlerinin bir dosya
kapa¤›na yaz›lm›ﬂ listesi. Burada
15.11.1946 ve 30.6.1947 tarihleri
aras›nda yaz›lm›ﬂ metinler
s›ralanm›ﬂt›r.
6. ﬁimdiye kadar yay›nlanmam›ﬂ, ilk
dramalar›ndan birinin tasla¤›: “Wie
das Gesetz es befahl” (‘Yasalar›n
Emretti¤i Gibi”).
Daha sonralar› yay›nlanm›ﬂ “‹lk
Eserleri”nden:
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7. “Das Vermächtnis” (‘Vasiyet’),
1982
8. “Die Verwundung” (‘Yaralanma’),
1983
9. “Der Engel schwieg” (‘Melek
Susuyordu’), 1992
10. “Der blasse Hund” (‘Solgun
Köpek’), 1995
8

9
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Kronoloji
1946 y›l›nda Heinrich Böll
düzenli olarak yazmaya baﬂlar.
“Sevgisiz Haç” adl› yay›nlanmam›ﬂ veya 1992 y›l›nda mirasç›lar› taraf›ndan yay›nlanan “Melek Susuyordu” gibi
romanlar›n›n yan› s›ra, say›s›z k›sa hikâye, drama taslaklar›, denemeler ve ﬂiirler
yazar. Çal›ﬂmalar›n›n birço¤u, Nazi döneminin deneyimlerini, savaﬂ› ve savaﬂ›n
sona ermesinden hemen
sonraki zaman dilimini konu
al›r.

“Harabe Edebiyat›na”
Sahip Ç›kma
Deneme, 1952
Bizim neslin, 1945’ten sonraki ilk
yazarl›k denemeleri, harabe edebiyat› diye tan›mlanarak, aﬂa¤›lanmak istendi. Biz bu tan›mlamaya karﬂ› ç›kmad›k, çünkü bir hakl›l›¤› vard›; gerçekten, haklar›nda
yazd›¤›m›z insanlar harabelerin
üstünde yaﬂ›yorlard›, savaﬂtan
dönmüﬂlerdi, erkekler ve kad›nlar
ayn› oranda yaral›yd›lar, çocuklar
da. Ve keskin bak›ﬂl›yd›lar: görüyorlard›. Kesinlikle tam bir bar›ﬂ
içinde yaﬂam›yorlard›, çevreleri,
durumlar›, kendileri ve etraflar›
sevimli de¤ildi. Biz yazanlar ise
kendimizi onlara o kadar yak›n
hissediyorduk ki, nerdeyse kendimizi onlarla özdeﬂleﬂtiriyorduk.
Kendimizi karaborsac›larla ve karaborsac›lar›n kurbanlar›yla, kaçaklarla ve de¤iﬂik nedenlerle vatans›z kalan herkesle, öncelikle
de ço¤unlu¤u garip ve düﬂündürücü bir durumda olan, ait oldu¤umuz nesille özdeﬂleﬂtiriyorduk:
eve dönüyordu bu nesil. Sonunun
gelece¤ine kimsenin inanmad›¤›
bir savaﬂtan geri dönüﬂtü bu.
‹ﬂte biz savaﬂ hakk›nda, eve dö-

nüﬂ hakk›nda ve savaﬂta gördüklerimiz, eve dönüﬂte gördüklerimiz hakk›nda yaz›yorduk: harabeler hakk›nda. Bu ise genç edebiyata yak›ﬂt›r›lan üç kavram› do¤uruyordu: Savaﬂ, eve dönenler
ve harabe edebiyat›.
Tan›mlamalar›n kendisi do¤ru: alt› y›l boyunca savaﬂ olmuﬂtu, biz
savaﬂtan eve dönmüﬂtük, harabelerle karﬂ›laﬂm›ﬂt›k ve bunlar
hakk›nda yaz›yorduk. Garip, hatta
ﬂüpheli olan ise yaln›zca bu kavram›n kullan›l›ﬂ›ndaki itham edici,
hatta al›ngan vurguydu. Savaﬂ olmas›n›n, her yerin harabeye dönmüﬂ olmas›n›n sorumlulu¤u bize
yüklenmese de, bunlar› görmüﬂ
olmam›za ve görmemize eleﬂtiri
oklar› yöneltiliyordu. Ama gözlerimiz kapal› de¤ildi ve görüyorduk:
iyi bir göz, yazar›n araçlar›ndan
birisidir. (…)
Diyelim ki yazar›n gözü bir bodruma bak›yor: Orada bir adam masan›n baﬂ›nda hamur yo¤uruyor,
yüzüne un bulaﬂm›ﬂ bir adam: F›r›nc›. Onun orada durdu¤unu görüyor yazar (…) dünya kadar eski
olan ve dünyan›n sonuna kadar
var olmaya devam edecek ekme¤imizi yapan adam›. Ama bodrumdaki adam sigara içiyor, sinemaya gidiyor, o¤lu Rusya’da ﬂehit olmuﬂ, üçbin kilometre uzaktaki bir köyün yak›n›nda gömülmüﬂ.
Mezar› düzeltilmiﬂ ama Haç’› yok,
bu topra¤› iﬂleyen saban›n yerini
traktörler alm›ﬂ. Bunlar›n hepsi
ekme¤imizi yapan o aﬂa¤›daki
rengi solmuﬂ beyaz benizli sessiz
adama ait – bu ac› ona ait, t›pk›
baz› sevindirici ﬂeylerin de ona
ait oldu¤u gibi.
Küçük bir fabrikan›n tozlanm›ﬂ
pencerelerinin arkas›nda, yazar›n
gözü makinenin baﬂ›nda duran
ve dü¤me basan küçük bir kad›n
iﬂçi görüyor. O dü¤meler olmasa
elbiselerimiz elbise olmaz ve üstümüzden aﬂa¤› sarkan kumaﬂ
parçalar› olur ve ne bizi süsler ne
de ›s›tabilirdi. Bu küçük iﬂçi kad›n, paydos oldu¤unda dudaklar›n› boyuyor, sinemaya gidiyor, si-
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gara içiyor; araba tamir eden veya tramvay süren genç bir adamla yürüyüﬂe ç›k›yor. Ve bunlar o
genç kad›na ait: Harçla kar›ﬂm›ﬂ,
kirli taﬂ parçalar›ndan oluﬂan y›¤›n›n alt›nda, aﬂa¤›n›n derinliklerinin bir yerinde genç kad›n›n annesi yat›yor. Onun da mezar›, ayn› ekmekçinin o¤lunun ki gibi,
Haç’la süslenmemiﬂ. Yaln›zca
arada bir –senede bir kez- genç
kad›n oraya gidiyor ve annesinin
gömülüp yatt›¤› o kirli harabe y›¤›n›na çiçek koyuyor.
Bu ikisi, f›r›nc› ve genç kad›n, bizim zaman›m›za ait, zaman›n içindeler. Seneler onlar›n etraf›n› bir
a¤ gibi örmüﬂ. Onlar› o a¤dan
kurtarmak demek, yaﬂamlar›n› almak demektir, ama yazar›n yaﬂama ihtiyac› var. Ve harabe edebiyat›ndan baﬂka bu ikisinin yaﬂamlar›n› korumalar›n› ne sa¤layabilirdi? (…)
‹nsan›n, yaln›zca yönetilmek için
var olmad›¤›n› ve dünyam›zdaki
y›k›mlar›n sadece d›ﬂsal az›msanacak türde olmad›klar›n›, bu
yüzden k›sa sürede düzeltilemeyeceklerini hat›rlatmak bizim görevimiz.
Homer ismi Bat› kültür dünyas›nda hiçbir kuﬂku uyand›rmaz: Homer, Avrupa epi¤inin isim babas›d›r, ancak Homer Truva savaﬂ›n›,
Truva’n›n y›k›lmas›n› ve Odiesus’un geri dönüﬂünü anlat›r –savaﬂ, harabe ve geri dönüﬂ edebiyat›- bu tan›mlamadan dolay› biz
utanacak de¤iliz.

İlk Yayınlar
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‹lk Yay›nlar
1. Heinrich Böll’ün ilk yay›nlanan metni “Aus der
Varzeit” (‘Zaman Öncesinden’), 3 May›s 1947
tarihli “Rheinische Merkur” Gazetesi
2. ‘Zaman Öncesinden” adl› metin için 80
Reichsmark ald›¤›na dair makbuz
3. Böll’ün yay›nlanan ikinci metni “Die Botschaft”
(Haber), A¤ustos 1947’de, o dönemde say›lar›
pek çok olan edebiyat dergilerinden
Karussell’de ç›kar
4. “Haber”in ücret makbuzu
5. Annemarie ve Heinrich Böll 50’li y›llar›n
baﬂ›nda o¤ullar› ile: (Soldan sa¤a) Raimund,
Vincent ve René
6. Genç yazar için ilk reklam kampanyas›:
Friedrich Meiddelhauve Yay›nevinin broﬂürü,
1950
Yay›nlanan ilk kitaplar›:
7. “Der Zug war pünktlich” (Trenin Tam
Saatiydi), Öykü 1949
8. “Wanderer, kommst du nach Spa…”, (‘Gezgin
Spa’ya geldi¤inde…’) K›sa Öyküler 1950
9. “Wo warst du Adam?” (Ademo¤lu
Neredeydin?) Roman 1951
7
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“Harabe Edebiyat›”
“Melek Susuyordu”
adl› romandan bir bölüm
(1949) 1992 y›l›nda mirasç›lar›
taraf›ndan yay›nlanm›ﬂt›r.

(…) K›r›k cam parçalar›na basarak sa¤a do¤ru bir ad›m att› ve
ürktü: kalbi daha h›zl› çarp›yordu,
titredi¤ini hissetti: sa¤da, karanl›k
kuytu köﬂede biri duruyordu, hareket etmeyen biri. “Merhaba” gibi bir ﬂeyler söylemeye çal›ﬂt›,
ama sesi korkudan k›s›lm›ﬂt› ve
h›zla çarpan kalbi onu engelliyordu. Karanl›ktaki varl›k hareket etmiyordu, elinde sopaya benzer
bir ﬂey tutuyordu –tereddütle ona
yaklaﬂt› ve onun bir heykel oldu¤unu fark etmesine ra¤men kalbinin çarpmas› dinmedi. Daha da
yaklaﬂt› ve loﬂ ›ﬂ›kta elinde zambak tutan, uzun saçlar› k›vr›m k›vr›m taﬂ bir melek oldu¤unu fark
etti. Neredeyse çenesi heykelin
gö¤süne de¤ecek kadar e¤ildi ve
bu ﬂehirde ilk karﬂ›laﬂt›¤› surata
garip bir sevinçle bakt›. Yüzü ve
saçlar› siyah ve yo¤un bir toz örtüsüyle kapl›yd›, kör göz deliklerinden koyu toz yumaklar› sark›yordu. Art›k kendisi gülümserken,
onlar› dikkatle, hatta sevecenlikle,
kenara üfledi ve o yumuﬂak ovali
tozdan kurtard›, birden gülümsemenin alç›dan oldu¤unu gördü.
(…) Bodruma inen kap›y› aramak
için, yavaﬂça hole do¤ru döndü.
Kalbinin çarp›nt›s› durmuﬂtu.
Bodrumdan gelen bo¤ucu ekﬂi
bir hava yüzüne vurdu. Yavaﬂça
kaygan basamaklardan aﬂa¤› indi ve sar›mtrak bir karanl›¤›n içinde el yordam›yla çevresine bak›nd›. Bir yerlerde su daml›yordu;
akan su, toz ve molozlarla kar›ﬂ›p,
basamaklar› akvaryumun taban›
gibi kayganlaﬂt›rm›ﬂt›. ‹lerlemeye
devam etti. Arkada bir kap›dan
›ﬂ›k geliyordu. (…)
Iﬂ›¤›n geldi¤i kap› sonuna kadar
aç›kt›. Demir ﬂamdan›n içindeki

büyük mumun yan›nda, lacivert
giysili bir rahibe duruyordu. Büyük bir emaye kab›n içinde salata
kar›ﬂt›r›yordu, yeﬂil yapraklar›n
hepsi beyazlaﬂm›ﬂt› ve kab›n içindeki sosun sessizce çalkaland›¤›n› duyuyordu. Rahibe kocaman
eliyle yapraklar› sessizce kar›ﬂt›r›yordu, bazen sakince toplay›p
tekrar kaba koydu¤u ›slak yapraklar kenara düﬂüyordu. Kahverengi masan›n yan›nda, içinde s›cak ve yavan bir koku salan et suyunun oldu¤u teneke tencere duruyordu. O koku, s›cak su, so¤an
ve herhangi bir et suyu tabletinin
kötü kokusuydu. Yüksek sesle “‹yi
akﬂamlar” dedi.
Rahibe ürkerek döndü, k›vr›ms›z
pembe yüzü korku ifadesi taﬂ›yordu, sessizce “Aman Tanr›m. Bir
asker” dedi. Ellerinden sütümsü
sos ak›yordu ve yumuﬂak kollar›na birkaç ufak salata yapra¤› yap›ﬂm›ﬂt›…
Tekrar ürkek bir halde “Aman
Tanr›m. Ne istiyorsunuz, ne oldu?” diye sordu.
“Birini ar›yorum,” diye cevap verdi.
“Burada m›?”
Baﬂ›n› sallad›. Bak›ﬂlar›, sa¤ tarafta, hava bas›nc›yla kap›s› k›r›lm›ﬂ
olan aç›k dolab›n içine kayd›. Halen menteﬂelerine as›l› duran,
parçalanm›ﬂ kontraplak kap›y›
gördü, taban› ufak boya parçalar›yla kapl›yd›. Dolapta ekmek vard›. Çok ekmek. Düﬂüncesizce üst
üste s›ralanm›ﬂ halde, en az bir
düzine kahverengimsi, pörsük
görünümlü ekmek vard›. Hemen
a¤z› suland›: suyu geri yuttu ve
düﬂündü “Ekmek yiyece¤im. Ekmek, mutlaka ekmek yiyece¤im.”
Y›¤›n›n üzerinde daha fazla ekme¤i kapatt›¤› san›labilecek, y›rt›lm›ﬂ yeﬂil bir perde as›l›yd›.
“Aç m›s›n›z?”
“Evet” dedi.
Rahibe soru sorar gibi salata kab›na, ekmek y›¤›n›na ve sonra
ona bakt›.
“Ama üstüne sürecek bir ﬂeyim
yok” dedi.
Adam güldü.
Rahibe k›r›lm›ﬂ halde “Gerçekten,
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gerçekten yok” dedi.
Adam “Aman Tanr›m, say›n rahibe, biliyorum, san›r›m ekmek, bana biraz ekmek verseniz” dedi.
Yine a¤z› suland›, geri yuttu ve
tekrar k›s›k bir sesle “Ekmek” dedi.
Rahibe rafa do¤ru gitti bir ekmek
ald›, masaya koydu ve bir çekmecede b›çak aramaya baﬂlad›.
“Tamam” dedi adam, “ekmek el
ile de bölünür. B›rak›n, teﬂekkürler” Rahibe, salata kab›n› bir kolunun alt›nda, et suyu tenceresini
di¤er eline ald›. Adam ona yol
verdi ve masadan ekme¤i ald›.
(…)
Aceleyle ekmekten büyük bir parça kopard›. Çenesi titriyordu, a¤›z
ve çene kemi¤i kaslar›n›n titredi¤ini hissetti. Sonra diﬂlerini, eliyle
parçalad›¤› ekmek parças›na
gömdü ve yedi. (…)
Bir sand›¤›n üstüne oturdu ve bir
parça ekmek daha kopard›. Hâlâ
tatl›yd›. Bir parça kopar›nca önce
yumuﬂak olan kopma yerinden
›s›r›yordu, sonra ›s›rmaya devam
ederken a¤z›n›n etraf›nda ekme¤in yumuﬂak ve hoﬂ temas›n› hissediyordu. Öyle tatl›yd› ki.

Kronoloji
Mart 1947’de Böll, ilk k›sa hikâyelerini de¤iﬂik gazete ve
dergilere gönderir. “Perde
Önünde” ad›ndaki bir hikâyesi 3 May›s’ta çok k›salt›lm›ﬂ
olarak “Zaman Öncesinden”
baﬂl›¤›yla Rheinische Merkur”da yay›nlan›r.
O¤lu Raimund’un do¤umu.
1948 O¤lu Rene do¤ar.
Friedrich Middelhauve Yay›nevi ile ilk iliﬂkiler.
1949 ilk yay›nevi sözleﬂmesi
ve ilk kitap yay›n›: “Trenin
Tam Saatiydi”.
Ailenin maddi durumu pek iyi
de¤ildir. Yay›nlanan eserlerin
getirisi yetmez; Böll sürekli bir
iﬂ için Radyoevine ve Yay›nevine baﬂvurur, defalarca yazarl›¤› b›rakma aﬂamas›na
gelir.
Paul Schaaf’a yazd›¤› bir
mektubunda “Aileme baﬂka
bir yaﬂam tarz›n› art›k dayatamam. Ve bazen (saniyeler süresince) bir görevim oldu¤una inansam da, asl›nda edebiyat hiç de kar›m›n ve çocuklar›m›n mutsuz saatler geçirmelerine de¤ecek kadar de¤il” der.
1950 O¤lu Vincent do¤ar.
1950 y›l›ndaki nüfus say›m›nda Böll Köln Belediyesi’nde
yard›mc› memur olarak çal›ﬂ›r. Bina ve daire say›m›nda
görevlendirilir (Haziran 1950Nisan 1951).
Friedrich Middelhauve Yay›nevi’nde “Gezgin Spa’ya Geldi¤inde…” adl› k›sa hikâyeler
kitab› yay›nlan›r.
1951 Hans Werner Richter’in
yönetti¤i “Grup 47”nin Bad
Dürkheim’da yap›lan toplant›s›na ilk davet. Böll “Günah
Keçileri” adl› hiciv a¤›rl›kl› hikâyesi ile Grup 47 ödülü al›r.
1951 yaz›ndan itibaren serbest yazar. “Ademo¤lu Neredeydin?” adl› roman› Friedrich Middelhauve Yay›nevi’nden ç›kan son kitab› olarak yay›nlan›r.

Heinrich Böll’den
Ernst-Adolf Kunz’a
Mektuplaﬂma
Köln, 20.2.49
Sevgili Ada, bu hafta da –küçük
bir ücret d›ﬂ›nda– tamamen verimsiz geçti. Gelecek hafta, tahminen Çarﬂamba günü, o zamana kadar bir ﬂey duymazsam,
tehlike çanlar› çalaca¤›m. Ama
sakinli¤imizi koruyoruz, gerçekten son iki ay, bize insan›n nelere dayanabilece¤ini ve çok paraya sahip olman›n mutluluk, özgürlük ve neﬂeyle hiç ilgili olmad›¤›n› ö¤retti. Bu ö¤retinin de¤eri, ödediklerimizden daha fazla
de¤il mi: iki ay süren belirsizlik.
Ayr›ca ilk defa ﬂimdi serbest “sanatç›n›n” maddi aç›dan hep belirsiz olan yaﬂam›na ayak uydurmak için gerçekten bir f›rsata sahip olduk. Ve “dayanma” yönünde kararl›y›z. Postac› bu anlamda tamamen baﬂar›s›z olsa da
genel olarak iyimserim, müthiﬂ
de¤il mi?
Ama dün Annemarie’nin arkadaﬂ›ndan içinde lezzetli yiyecekler
olan küçük bir paket geldi. Kasam›z›n tamamen boﬂ ve al›ﬂveriﬂ
için karne sat›n almam›z›n bile
mümkün olmad›¤› düﬂünülürse,
paket tam zaman›nda imdad›m›za yetiﬂti. bir ﬂeye ihtiyaç duyuldu¤unda hep karﬂ›l›¤› gelir. Bodrumdan son kömür kovas›n› ç›karm›ﬂt›k ki, yeni kömür sipariﬂini
getiren kömür arabas› ç›k›p geldi. (…)
Edebi aç›dan tamamen yeni plan
ve niyetlerim var ve baﬂka noktalarda son derece güçsüz olmama ra¤men ödün vermeyece¤ime inan›yorum. Biliyor musun,
baz› paralel planlar. Bir yandan
hicivli çizgiyi sürdürmek (sad›k
baca¤›m ve benzerleri) ve sonra
klasik, sivri, özlü ve k›s›tl› dar biçim. Bu beni çok k›ﬂk›rt›yor. (…)
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Sevgili Ada, sizin orada çok mutluydum; benim için yan›n›zda oldu¤um her zaman, sadece saatler için de olsa, güzel ve insani
bir dinlenme anlam›n› taﬂ›yor.
Daha s›k ve uzun süre için oraya
gelmememin nedeni sadece parasal. Ama sab›r. Dayan›kl›, hedefinin bilincinde ve so¤ukkanl›
oldu¤umu biliyorsun. Baﬂar›lacak. Kar›m ve çocuklar›n yaﬂam›n› garantiye alacak yan iﬂimle.
Kar›ma ayda yüzeli ile ikiyüz
Mark verebilmeliyim, o yeter. ‹ﬂte
o zaman yukar›da oturur ve kayg› duymadan çal›ﬂabilirim. Planl›
ve çok okuyorum ve gelecekteki
lektörlük u¤raﬂ›ma haz›rlanmak
için, birkaç edebiyat dergisi almak zorunday›m. Bir arkadaﬂ›n
anlatt›¤›na bak›l›rsa, bu iﬂ için
epeyce bilgi gerekiyor. Kitap pazar›ndaki hareketlilik, okuyucu
psikolojisi, da¤›t›m olanaklar›, çift
yay›n› önleme gibi bilinmesi gereken bir sürü ›v›r z›v›r. Arkadaﬂ›m bana bir hikâye yay›nland›¤›nda arkadaki biyografik notlar
bölümüne “lektör veya eleﬂtirmen olarak çal›ﬂmak istemektedir” gibi ya da ona benzer bir ifadenin yerleﬂtirilmesini de önerdi.
‹yi bir fikir, uygulayaca¤›m. Bir
ﬂekilde her ﬂey hallolacak. (…)
Evet, ﬂimdi bitirmek zorunday›m,
bugün Pazar, dün uzunca okudum, tabi-i ki uzun uyudum ve
art›k ö¤leden sonralar› katedraldeki ayine gidiyorum. Gerçekten
harikulade, ve vaazlar mükemmel. Ayr›ca oradaki insanlar çok
çekici: birçok d›rd›rc› sende ortada, suna¤›n etraf›nda “inananlar”
–ve geride ﬂaﬂk›n, sayg›l› veya
alayl›, ama hepsi terbiyeli, birço¤u ise kasvetli olan seyirciler.
Her seferinde, bana, benzer ﬂeylerin yaﬂand›¤› esirli¤i an›msat›yor, ne dersin? (…)
Hein’›n

Grup 47 Ödülü
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Grup 47 Ödülü
1. Grup 47’nin May›s 1951’de Bad Dürkheim’daki toplant›s›
için davetiye. Davetiyeyi grubun yöneticisi Hans Werner
Richter’in kar›s› Toni Richter imzalam›ﬂ
2. El yaz›s› ile not:
“4.4.51 Richter’e 3.-7.5. için olumlu cevap”
3. Heinrich Böll’ün 1951”de Grup 47 Ödülünü ald›¤› “Die
schwarzen Schafe” (Günah Keçileri) adl› öykünün ilk
bask›s›
4. Böll’ün ald›¤› telif ücretlerini kaydetti¤i liste. Grup 47’nin
ödülü 1000 DM listede gelir kaydedilmiﬂ
5. Grup 47’nin 1951 Bad Dürkheim toplant›s› hakk›nda Böll
taraf›ndan kesilmiﬂ gazete küpürü
6. Grup 47 üyeleri ve ödül sahipleri Ingeborg Bachmann ve
Ilse Aichinger ile birlikte 1955’de Berlin’de bir davette
7. Soldan sa¤a oturanlar: Heinrich Böll, Hans Werner Richter,
Wolfgang Hildesheimer, Martin Walser, Milo Dor
–ayaktakiler: Ingeborg Bachmann, Illse Aichinger,
Christoph Holm ve Christoph Ighes
8. Henry Meyer-Brockmann taraf›ndan çizilmiﬂ Grup 47
üyelerinin karikatürü. Soldan sa¤a: Heinrich Böll,
Ingeborg Bachmann, Günter Eich,Günter Grass.
Celestino Piatti bu karikatürü kullanarak dtv-Yay›nevi için
bir kitap kapa¤› haz›rlam›ﬂt›r
8
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Grup 47
2. Dünya Savaﬂ› sonras›, Almanya’da yazarlar birli¤inin en
tan›nm›ﬂ› olan “Grup 47” Münih’te “Der Ruf” (Ça¤r›) adl›
derginin küçük yay›nc› grubundan ç›kar. 1946’da kurulan
ve Hans Werner Richter ile Alfred Andersch’›n yönetiminde
ç›kan dergi, 1947’de Amerikan
askeri idaresinin emriyle geçici olarak kapat›l›r ve iki yay›nc›
iﬂten at›l›r. (Daha sonra yeni
yay›nc›, Erich Kuby olur.) 1947
Sonbahar›nda eski yay›nc›lar,
yeni oluﬂturulacak bir edebiyat
dergisinin makaleleri hakk›nda
tart›ﬂmak için baﬂka yazarlarla
buluﬂur (bu proje hayata geçirilemedi). Bu buluﬂma sonucunda, daha sonra kendisine
“Grup 47” ad›n› veren grubun,
sürekli toplanmalar› baﬂlam›ﬂ
olur. Toplant›lar›n organizatörü
olan Hans Werner Richter zamanla “ﬂef” pozisyonuna gelir.
Richter, grubun amac›n› 1962
y›l›nda ﬂöyle tan›mlar:
a) Edebiyat ve yay›n alan›nda
demokratik elit oluﬂturulmas›;
b) Daha geniﬂ bir çevreye yay›laca¤› umuduyla individualistlerden oluﬂan bir çevreye
uygulanan demokrasi yöntemini sürekli göstererek kan›tlamak…;
c) Programs›z, derneksiz, örgütsüz ve herhangi bir kollektif
düﬂünce tarz›na öncelik vermeden her iki amaca ulaﬂmak.
Grubun toplant›lar›na sadece
Hans Werner Richter’in “de¤erli” buldu¤u kiﬂiler ça¤r›l›yordu. Heinrich Böll 1951’de
yap›lan toplant›ya rastlant›sal
olarak ve Alfred Andersch’in
önerisiyle kat›ld›.
Genç Federal Almanya’n›n
edebiyat›n›n
geliﬂmesinde
“Grup 47 Ödülü” çok önemli
bir yer kazand›. ‹lk ödül
1950’de verildi ve toplant›lar
giderek yazarlar, editörler ve
yay›nc›lar için bir “pazar” haline dönüﬂtü.

Ödül alanlar seçiliyordu. Sadece toplant›da yaz›lar›n› kat›lan kiﬂilere okuyan kiﬂi seçilebilirdi.
Destek ödülü oldu¤u için, henüz daha tan›nmam›ﬂ yazarlara verilebilirdi.
Ödül alanlar›n baz›lar›: Günter
Eich (1950), Heinrich Böll
(1951), Ilse Aichinger (1952),
Ingeborg Bachmann (1953)
ve Günter Grass (1958).

Grup 47 Hakk›nda
Rene Wintzen’le bir söyleﬂiden,
1976
(…) Grup 47’nin rolü kapsaml› bir
biçimde belgelendi. Çok önemli
bir rol oynad›, ﬂimdi bazen fazlas›yla kendini be¤enmiﬂ ve ukala
oldu¤unu, çok fazla insan› d›ﬂlad›¤›n› ve aﬂ›r› hükmedici ve infazc› oldu¤unu düﬂünüyorum. Baﬂlang›çta salt çal›ﬂma toplant›lar›
oldu¤u için güzeldi. Karﬂ›l›kl› okumalar ve eleﬂtiriler yap›l›yordu.
Az da olsa kat›lanlar birbirine
destek olabiliyordu. Belki bir yazara yard›m edilmesi pek mümkün de¤il, ancak burada dinleyicileri ve art niyeti olmadan, kendisiyle çal›ﬂmas› hakk›nda sohbet
eden meslektaﬂlar› vard›. Bu çok
önemli bir iﬂlevdi.
Grubun fazlaca geniﬂledi¤i ve bir
pazara dönüﬂtü¤ü andan itibaren
sorunlar baﬂlad›. Giderek, senede iki kez yazarlar›n buluﬂtu¤u,
birbirlerine yazd›klar›n› okuduklar› ve orada yeni yazarlarla karﬂ›laﬂ›labilece¤i etrafa yay›ld›. Yay›nc›lar, radyo, televizyon vb. geldi.
Grup 47’nin asl›nda meﬂru olmayan bir biçimde, yani okunan›
dinleyerek ani kararlara varmas›,
çünkü okuma ve okutma tamamen farkl› ﬂeylerdir, bir yazar›n
gelece¤i hakk›nda karar veren
bir pazar haline gelmesiyle, zorluklar baﬂlad›. Bundan sonra ben
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o kadar s›k gitmedim, çünkü prosedür bana gaddarca geliyordu.
Edebiyat üzerine tart›ﬂ›l›yorsa,
edebiyat yapan tart›ﬂma hakk›na
sahip olmal›d›r, iﬂte bu engelleniyordu. Böylece sadece meslektaﬂlarla, tan›ﬂ›lm›yordu, ayn› zamanda Grup 47’de do¤al kabul
edilen belirli siyasi bir anlay›ﬂla,
aﬂ›r› muhafazakardan, sola kadar, ama demokratik bir anlay›ﬂla
buluﬂuluyordu. Do¤al olarak bu
Richter’in çabas›yd›, sadece o
bunu baﬂarabilirdi. Sürekli do¤açlama yap›l›yordu, hiç bir ﬂey
önceden organize edilmiﬂ de¤ildi, pazar karakterinin belirgin oldu¤u andan itibaren iﬂlevini yitiren ve art›k bir iﬂlemeyen, belirli
bir yarat›c› do¤açlama hakimdi.
Aﬂa¤› yukar› kapal› bir çevre içinde bir meslektaﬂ› eleﬂtirmem ve
ona, bak ben bunu böyle yapmazd›m, ﬂunu ﬂöyle yap, baﬂka
bir yolu dene demem baﬂka bir
ﬂey, böylesi bir eleﬂtiriyi, hemen
pazar de¤eri aç›s›ndan ele alan
bir yay›nc›n›n veya yay›n ajan›n›n
yan›nda yapmak ise baﬂka bir
ﬂey. ‹ﬂte bu noktada kötü ﬂeyler
oldu, yazarlar neredeyse infaz
edildi, hatta do¤rand› ve pratikte
tüm toplant›lara egemen olan
kendini be¤enmiﬂ bir eleﬂtirmen
kli¤i ortaya ç›kt›, bu grubun sonu
oldu. Richter’in nihayet teslim oldu¤undan memnunum. Grup
47’nin pazar iﬂlevi kötüydü, ama
siyasi ve toplumsal iﬂlevi çok iyiydi. Önemli olan da bu. ‹nsanlarla
tan›ﬂ›l›yordu, bu buluﬂmalar›n
önemli bir iﬂleviydi ve arkadaﬂl›klar oluﬂuyordu, do¤al olarak düﬂmanl›klarda. (…)

Ellili Yılların Yayınları

Heinrich Böll’ün 50’li y›llara ait “bilinmeyen” metinlerinden biri: Simplizissimus (Münih), No.1/1955
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Kronoloji
1952 Heinrich Böll, Köln’deki
Kiepenheuer&Witsch Yay›nevi’ne geçer.
1952’den sonra Böll, çal›ﬂmalar›nda giderek Federal
Almanya’n›n güncel sorunlar›na yönelir. Genç Cumhuriyetin siyasi durumu hakk›nda
görüﬂ bildirdi¤i denemeler
yazar. Devletin yeniden düzenlenmesinde temel al›nan
ahlaki hedefler, giderek yeniden yap›lanmaya yönelik
ekonomik, toplumsal ve siyasi kararlar›n arkas›na itilir.
1953 “Ve O Hiçbir ﬁey Demedi” adl› roman Kiepenheuer&Witsch’de yay›nlan›r ve
Böll’ün ilk parasal baﬂar›s›
olur.
1954 “Babas›z Evler” adl› roman yay›nlan›r. Aile KölnMüngersdorf, Belvedere Sokak 35 numaradaki kendi evine taﬂ›n›r.
1955 “ilk Y›llar›n Ekme¤i” (hikâye)
1957 Baz› parçalar› 1954’ten
beri tefrika edilen “‹rlanda
Günlü¤ü” kitap olarak ç›kar.
1958 Böll, ilk kez Nobel Edebiyat Ödülüne aday aday›
gösterilir. “Dr. Murke’in Suskunluk Külliyat›” yay›nlan›r.
1959 Böll, “Saat Dokuz Buçukta Bilardo” adl› roman›
yay›nlar. Bu romanda Federal Almanya’n›n o günkü halini, Alman tarihinin son elli y›l›n›n devam› ve sonucu olarak göstermeye çal›ﬂ›r. Üç
nesil boyunca yaﬂad›klar› anlat›lan mimar ailesi Fahmel’in
üyeleri baﬂ kiﬂileridir. Yazar
edebi sembol olarak merhametsiz gaddarlar› ve egemenleri tan›mlamada “cam›z”
sembolünü, kendi suçlar› olmayan, ama sorumsuz da
say›lamayanlar için ise “kuzu” kullan›r.

Çamaﬂ›rhanelerin
Savunusu
Deneme, 1959
Kitaplar›m›n bir tanesinin yay›nlanmas›ndan sonra, bir eleﬂtirmen, art›k fakir insanlar›n ortam›n› terk etti¤imi ve kitaplar›m›n çamaﬂ›rhane kokusundan ve sosyal eleﬂtiriden kurtuldu¤unu söyleyerek beni övdü ve omzumu s›vazlad›. Bu övgü bana, insanl›¤›n üçte ikisinin açl›k çekti¤ini,
Brezilya’da sütün tad›n› ö¤renemeden ölen çocuklar›n varl›¤›n›n
henüz ö¤renilmeye baﬂland›¤›
an bahﬂedildi. Sömürü kokan bir
dünyan›n, fakirli¤in, ne s›n›f mücadelesine ne de mistik vatana
do¤ru evrilmedi¤i, sadece insan›n kendisini sak›nmas› gereken
bir tortu oldu¤u ve bunu çal›ﬂmalar›n›n konusu yapan yazar›n, biçim ve içerik aras›nda bir bütünlük sa¤lay›p sa¤lamad›¤›n›n tespiti yönünde çaba sarf edilmeden yarg›land›¤› bir zamanda.
Kiﬂisel olarak beni bu suçlama
fazla ilgilendirmiyor. Böylesi bir
kavramla anlat›lmak istenen düﬂünsel karmaﬂa, bence daha
önemli, çünkü “çamaﬂ›rhane”
edebiyata lay›k olan alanlar nerede, ne demek oldu¤u anlaﬂ›lmaz ﬂekilde ifade edildi¤i gibi,
edebiyat nerede konumlanmal›d›r? (…)
Gariptir, hiçbir hikâyemde ve roman›mda bir çamaﬂ›rhaneyi tarif
etti¤imi veya ima etti¤imi an›msam›yorum. Kendimi, yeni yazaca¤›m bir kitapta çamaﬂ›rhane
hakk›nda yazmak zorunda hissediyorum, ama o zaman olay, Çin
veya Orta Do¤u’da geçebilir. Ancak o zaman kar›m›n anlatt›klar›ndan ö¤rendi¤im detaylar› kullanamam. Çünkü kar›m, büyükannesinin yaﬂad›¤› küçük bir
ﬂehirde –tesadüfen benim büyükannem de o ﬂehirden geliyordu
ve o nedenle her ﬂeyi en ince
noktas›na kadar tarif edebilirimçamaﬂ›r gününün bir bayram günü gibi geçti¤ini anlat›r. Büyü-
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kannelerimizin zaman›nda, o küçük ﬂehirde –Düren’de çamaﬂ›r
günü, bir bayram gibi yaﬂan›rm›ﬂ. Tepesine kadar pamuklularla dolu dolalar›n oldu¤u zamanda, ayda bir defa, da¤lar gibi çamaﬂ›r y›kan›rd›, Rur deresinin çay›rlar›na gidilir ve at arabalar›ndan bira f›ç›lar›, ekmek, jambon,
salam, küçük tereya¤› kaplar› indirilirken, çamaﬂ›r a¤art›l›rm›ﬂ.
Çamaﬂ›r y›kayan k›zlara iﬂten
kaçmaya yatk›n gençler arkadaﬂl›k ederler, dans edilir, içilir,
oyunlar oynan›rm›ﬂ –akﬂam olunca a¤arm›ﬂ çamaﬂ›rlar, boﬂalan
f›ç›lar ve sepetler tekrar at arabas›na yüklenir ve eve dönülürmüﬂ.
Çamaﬂ›r y›kamak e¤lenceli bir
olaym›ﬂ ve tüm bunlara bugüne
kadar de¤inmedi¤im için üzgünüm. (…)
Fakir insanlar ortam›na gelince,
uzun zamandan beri baﬂka ne
gibi ortamlar oldu¤unu kendime
soruyorum: kibar insanlar ortam›,
küçük insanlar ortam› (fakir ama
uslu der gibi), büyük insanlar ortam›. Büyük insanlar ortam›na,
reklamlar›n kurnazl›¤› nedeniyle
el atmaktan kurtuldum: Dünyan›n
büyükleri Rolex marka saat kullan›rlar. Onlara ne anlatabilirim ki?
Ya küçük insanlar? Ben büyüklü¤e karﬂ› körüm, ayn› renk körlü¤üne benzer bir ortam körlü¤üm
var ve önyarg›s›z olmaya çaba
gösteririm. Bunu da ço¤unlukla
yarg›s›zl›kla kar›ﬂt›r›rlar. Büyüklük, t›pk› ac› ve neﬂenin sosyal
olandan ba¤›ms›z oldu¤u gibi,
sosyal alana ba¤l› bir kelime de¤ildir. Çamaﬂ›rhanelerde de saatlerce basit ﬂeyler konuﬂulur,
belki de dünyan›n büyükleri aras›nda gerçekten büyük olanlar
vard›r, onlara bir ﬂans tan›yal›m.
(…)

Heinrich Böll ve İrlanda
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Heinrich Böll ve ‹rlanda
1. “Irisches Tagebuch” (‘‹rlanda Günlü¤ü’)’nün
bir daktilo sayfas›
2. “Frankfurter Allgemeine” (1955) gazetesinde
yay›nlanm›ﬂ halinin üzerinde kitap bask›s›
(1957) için yap›lm›ﬂ el yaz›s› düzeltmeler
3. Birinci bas›m›n ön kapa¤›
4. ‹rlanda’daki tatil evinin önünde dinlenirken
5. Çocuklar› ile sahilde
6. “Irisches Tagebuch” (‘‹rlanda Günlü¤ü’)
1961’de yeni kurulan dtv Yay›nevinin ilk
kitab› olarak yay›nland›
7. Böll’ün Dugort’daki (Achill Adalar›) çiftlik evi
hakk›nda Sunday Press’de 1972’de ç›kan
haber
8. Heinrich Böll’ün senaryosuna dayanarak
çekilen “Irland und seine Kinder” (“‹rlanda ve
Çocuklar›’) adl› filmin ilk gösterimi hakk›nda
bir televizyon dergisinde ç›kan yaz›
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‹rlanda
1954 ve1957 y›llar› aras›nda
her y›l haftalarca, bazen de
aylarca ‹rlanda’da kal›r.
1958 : Temmuz/A¤ustos
1960 : May›s-Eylül aras›
1962 : Haziran-A¤ustos aras›
1963 : Nisan-Eylül aras›
1965 : Nisan/May›s
1966 : Temmuz/A¤ustos
1967 : Temmuz-Eylül aras›
1971 : A¤ustos/Eylül (Dun
Laoghaire’da yap›lan
toplant›da uluslaras›
PEN Kulübü
baﬂkanl›¤›na seçilir)
1973 : Kas›m/Aral›k
1983 : May›s
Heinrich Böll etüt defterinde
(s.49), ‹rlanda’da kald›¤› süreler zarf›nda toplam 68 edebi çal›ﬂma yapt›¤›n› belirtir.
Hikâye türündeki en kapsaml›
metin olarak “‹lk Y›llar›n Ekme¤i” (1955) say›labilir.
Heinrich Böll ‹rlanda’ya duydu¤u özel ilgi kendisinin ve
Annemarie’nin, çok say›da ‹rlanda yazar›n›n eserlerini
kapsayan çevirmenli¤inde
ifade bulur. ‹rlanda’ya yak›nl›¤›n›n en ünlü belgeleri olan
“‹rlanda Günlü¤ü” (1955) ve
“‹rlanda Çocuklar›” (1961) adl› filmin yan› s›ra, ‹rlanda’ya
bak›ﬂ›n› tamamlayan bir dizi
eleﬂtiri ve deneme yazar:
Sean O’Casey’in Dünyas›, “Bana
K›rm›z› Güller”in ilk oyunu dolay›s›yla (1957)
Synge’nin Yeni Çevirisine Dair,
A. Ve H. Böll’ün yeni çevirisi “Playboy of the Western Word’ün galas›
(1960)
Synge Üzerine “Gerçek Bir Kahraman” (1960)
Kennedy, ‹rlanda ve Büyük Açl›k,
Cecil Woodham-Smith üzerine,
“The Great Hunger” (1963)
Brendan Behan Anma Yaz›s›
(1965)
Onüç Y›l Sonra Deneme (1967)13 sene önce Böll ilk defa ‹rlanda’dayd›
Küfürlerin Vahﬂi Manzumesi Sean O’Casey’in otobiyografisi üzerine (1969)
Kuzey ‹rlanda ‹le Olan H›rgürün
Nedenleri Deneme (1970)

“‹rlanda Günlü¤ü”
1957 y›l›nda kitap olarak ç›ksa
da, baz› bölümleri 1954 y›l›ndan
itibaren büyük oranda tefrika
edilmiﬂti. “‹rlanda Günlü¤ü” bugün turistler için “okunmas› zorunlu” bir kitap haline gelmiﬂtir:
Sadece 1991 y›l›na kadar Alman
Cep Kitab› Yay›nlar›’ndaki (dtv)
cep kitab› bask›s›ndan bir milyon
adet sat›ld›.
Heinrich Böll bu bask›n›n önüne
ﬂu cümleyi ekledi:
Bu ‹rlanda var: Ancak oraya gidip onu bulamayan, yazardan
tazminat talep etme hakk›na
sahip de¤ildir.
Var›ﬂ 1
Gemiye bindi¤imde, bir s›n›r›
geçti¤imi gördüm, duydum ve
koklad›m. ‹ngiltere’nin sevimli
yanlar›ndan birisini görmüﬂtüm:
Kent, neredeyse k›rsal – topografik mucize Londra’n›n sadece
yan›ndan geçtim- sonra ‹ngiltere’nin karanl›k yönlerinden birini
gördüm: Liverpool –ama burada,
geminin üstünde ‹ngiltere bitmiﬂti: Buras› turbal› toprak kokmaya,
ara güverte ve bar’dan Dumal›
Ketlik selleri gelmeye ve Avrupa’n›n sosyal düzeni burada de¤iﬂik bir biçim almaya baﬂlam›ﬂt›. Art›k fakirlik sadece “bir ay›p”
olmaktan kurtulmakla kalm›yordu, ayn› zamanda ne onur, ne de
ay›pt›. Fakirlik, toplumsal özgüvenin momenti olarak, zenginlik
gibi anlams›zd›. Pantolonlar›n
ütü izleri b›çak gibi görünümünden kurtulmuﬂ ve çengelli i¤ne, o
eski keltik-cermen aleti, hakk›n›
geri alm›ﬂt›. Terzinin koydu¤u
dü¤menin nokta gibi durmuﬂ oldu¤u yere, virgül gibi as›lm›ﬂt›.
Dü¤menin engelledi¤i kat yerini
do¤açlama iﬂareti olarak ortaya
ç›karm›ﬂt›. Onu, fiyat etiketini tutan veya pantolon ask›s›n›n
uzant›s› bir araç olarak gördüm.
Kol dü¤mesi yerine kulland›¤›n›
da gördüm. Bir de silah olarak.
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Küçük bir o¤lan onu bir adam›n
pantolonunun popo k›sm›na bat›r›yordu. Adam hiçbir tepki göstermeyince önce ﬂaﬂ›rd› sonra
da korktu. Sonra yaﬂay›p yaﬂamad›¤›n› anlamak için, iﬂaret
parma¤›yla adama dokundu. Yaﬂ›yordu ve gülerek o¤lan›n omzuna vurdu.
Bat› Avrupa’n›n sevilen içece¤i
çay›n, büyük bardaklarda az paraya al›nabildi¤i giﬂenin önündeki kuyruk giderek uzuyordu. ‹rlandal›lar, k›lpay› ‹ngiltere’nin
önünde, ellerinde tuttuklar› bu
dünya rekorunu kaybetmeme
gayreti içindeydiler sanki. ‹rlanda’da y›lda kiﬂi baﬂ›na yaklaﬂ›k
beﬂ kilo çay tüketiliyor. Yani küçük bir yüzme havuzu dolusu
çay, her y›l, her ‹rlandal›n›n bo¤az›ndan geçmek zorunda.
Yavaﬂ yavaﬂ kuyrukta ilerlerken,
‹rlandal›lar›n di¤er dünya rekorlar›n› hat›rlamaya zaman›m oldu.
Bu küçük ülke sadece çay içmede rekor sahibi de¤il. ‹kinci rekoru genç rahip e¤itiminde (örne¤in Köln’deki piskoposluk ‹rlanda’daki küçük bir piskoposlukla
rekabete girebilmek için, y›lda
yaklaﬂ›k bin yeni rahip kutsamak
durumunda kal›rd›.)
Üçüncü rekoru ise sinemaseverli¤inde yine ‹ngiltere’nin az önünde (‹ngiltere ile tüm karﬂ›tl›klara
ra¤men ne kadar benzerlikleri
var!). Nihayet ilk üçüyle nedensel bir ba¤lant› içinde olup olmad›¤›n› söylemeye cesaret edemedi¤im dördüncü rekor çok anlaml›: ‹rlanda’da dünyan›n en az
intihar› oluyor. Henüz, viski ve sigara içme rekorlar› belirlenmedi
ama bu iki alanda da ‹rlanda
aç›k fark at›yor, Bavyera kadar
yüzölçümü olan ama Essen ve
Dortmund aras›nda yaﬂananlardan daha az nüfusu olan bu küçük ülke.(…)

Palyaço
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Palyaço
1960-1962 y›llar› aras›nda Heinrich Böll, Werner
von Trott zu Solz, Walter Wamach ve HAP
Grieshaber ile birlikte “labyrinth” adl› dergiyi ç›kar›r.
Dergi alt› say› ç›kt›ktan sonra yay›n güçlükleri ve
maddi nedenlerle kapan›r. Derginin yay›n›na son
verilmesi hakk›nda yapt›¤› aç›klamadan sonra, ki bu
Theseus-Mitinin bir uyarlamas› idi, “Ansichten eines
Clowns” (Palyaço) adl› roman› yazma fikrini
geliﬂtirmiﬂtir.
1. ‹kinci say›n›n kapa¤›, 2 Aral›k 1960. HAP
Grieshaber, bu kapa¤› Böll’ün “Ein Schluck Erde”
(‘Bir Yudum Toprak’) adl› metin tasla¤›n›
kullanarak haz›rlam›ﬂt›r.
2. Kitab›n 1963 y›l›ndaki ilk bas›m›n›n kapa¤›
3. “labyrinth”in alt›nc› ve son say›s›, Haziran 1962
4. Roman›n kurgu ﬂemas›. Üzerinde çal›ﬂ›rken
“Augenblicke” (Anlar) baﬂl›¤›n› kullan›yordu.
5. Heinrich Böll, 1959 y›l›nda Alman Katolik Ruhani
Meclisi’nin en yüksek temsilcisi, Köln
Baﬂpiskoposu Joseph Kardinal Frings ile
6. Vojtech Jansky’nin 1977 y›l›nda çekti¤i filmde
Palyaço Hans Schnier rolünü oynayan Helmut
Griem ile
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Palyaço (1963)
Rolf Hochhuth’un tiyatro oyunu “Vekil” (1962), Carl
Amery’nin Federal Almanya’da savaﬂ sonras› Katolikli¤in özeti olan “Kapitülasyon”
ve Böll’ün “Palyaço” adl› roman›yla, eleﬂtirel ayd›nlarla,
Katolik Kilisesi aras›ndaki çat›ﬂma doru¤a do¤ru t›rman›r.
Bu yay›nlara gönderme yaparak, Alman piskoposlar› bir
beyanname yay›nlarlar; katolik edebiyatç›lar ve yay›nc›lar
“y›k›c› eleﬂtirellik”, “kendilerine has bir kötümserlik e¤ilimi” ile suçlarlar.

“Palyaço” ile ilgili tarihler:
1965
Premio d’lsola d’Elba.
1968
Moskova Mossowjet Tiyatrosu’nda Rusça tiyatro uyarlamas›n›n galas›. Oyun seksenli y›llara kadar repertuarda
kal›r.
1970
Düsseldorf Tiyatrosu’nda Almanca tiyatro versiyonunun
galas›.
1976
Vojtech Jasny taraf›ndan filmleﬂtirilir. Heinrich Böll senaryo
çal›ﬂmalar›na kat›l›r. Baﬂrol
oyuncular›: Helmut Griem,
Hana Schygulla. San Sebastian Film Festivalinde Film
Eleﬂtirmenleri Ödülünü al›r.
1981
Cep kitab› olarak bask›s›n›n
bir milyon sat›ﬂ yapmas›ndan
dolay›, Alman Cep Kitaplar›
Yay›nevi’nin (dtv) Alt›n Cep
Kitap Ödülü.

“Palyaço”ya Son Söz
(1985)
Sonradan do¤anlar –ki bunlardan ellili y›llar›n sonunda, altm›ﬂl› y›llar›n baﬂ›nda do¤an, yani bugün 25 ve 27 yaﬂlar›nda olan
genç Almanlar› anl›yorum- bu
kadar zarars›z bir kitab›n, o zamanlar neden bu kadar gürültü
koparabildi¤ini anlamakta zorluk
çekecekler. Bu kitaptan, zaman›m›zda bir roman›n ne kadar çabuk tarihsel roman olabilece¤ini
ö¤renebilirler. Ayn› zamanda –ki
bu belki romandaki tek “zaman
üstünlük” olabilirdi- “birlik” düﬂüncesinin, tüm halk gruplar›
ad›na konuﬂma, karar verme
hakk›na sahip olma iddias›nda
oldu¤unu ö¤renebilirler. Burada
konuyu, katolik birliklerin, örgütlerin ve yay›n organlar›n›n oldukça büyük olan yaklaﬂ›k 26 milyon
Alman Katolik kitlesini ne kadar
temsil ettikleri sorusudur, eski ve
bugüne kadar da çözümlenmemiﬂ bir soru. Kim, kimin ad›na konuﬂuyor, kim kimin için sözcülük
yap›yor? Ne de olsa tart›ﬂmal› bir
kiﬂilik olan Carl Amery’e roman
“çok dindar” gelmiﬂti, ne de olsa
roman›n rahatl›kla anahtar olarak
kullan›lmas› mümkün bir çizgisi
vard›: “Daha onun taraf›ndan ilan
edilmeyenler görecekler ve henüz alg›lamayanlar anlayacaklar.” Henüz sak›ncal› say›lmayan
küçük bir kitapta, Roma Mektubu
Bölüm 15 sat›r 21’de okunabilir.
Yazar ve “kahraman”› tamamen
kar›ﬂt›rarak, olabilecek en büyük
hata yap›laca¤›na, bu çizgiyle
u¤raﬂ›lamaz m›yd›? (…)
Kitab›mda, yazmaya baﬂlad›¤›mda on iki, yay›nland›¤›nda on
dört yaﬂ›nda olan, ﬂimdi ise otuz
alt› yaﬂ›na gelmiﬂ Federal Almanya tarihinden birçok ﬂey gizli.
Büyük suçlamalardan bir tanesi,
romanda, bir çiftin evli olmadan
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birlikte yaﬂamalar› gerçe¤iydi.
Hangi genç bugün bunu anlayabilir? (…)
Birkaç y›l sonra, belki ﬂimdi bile,
bu roman ironik-hicivsel bir zaman tasla¤› olarak görülebilir,
yay›nland›¤› tarihsel an ise, militan-katolik sözcülerin tepkileri
nedeniyle ilginç kalacakt›r. (…)
Kilise yanl›s› bir eleﬂtirmen 1963
y›l›nda, kitab›m›n lise ö¤rencilerinin eline geçmesinden endiﬂe
duyuyordu. O zaman endiﬂelenilen, bugün gerçek oldu ve kendi
kendime, bugün 19-20 yaﬂlar›ndaki liselileri roman›n tarihselli¤ini fark etmeleri için, Adenauer
döneminin mentalitesine geri
döndürülebilirler mi diye soruyorum. 1963 y›l› Kapitülasyon, Vekil
ve bu kitapla “dönüﬂüm” y›l› olmuﬂ olabilir, Birlik Katolikli¤ine
“geri dönüﬂ” çabalar›n›n tümü
yenilgiye u¤rad›: Kimse art›k yirmi y›l veya bir yüzy›l geriye gitmek istemiyor. O “ortam” içindeki roket ç›lg›nl›¤› bile k›r›lmad›.
Alman Katolikli¤inden söz edilince, dört kategoriyi birbirinden
ay›rmak gerekir: örne¤in örgütlü
Katolik gençli¤i içinde oldu¤u gibi, içten içe çatlamaya baﬂlayan
birlik Katolikleri ve kilisenin kültürel eksikli¤ini çoktan aﬂan Katolik
teoloji.

Altmışlı Yılların Çalışmaları

1

4

2
3

5
Altm›ﬂl› Y›llar›n Çal›ﬂmalar›
1. Heinrich Böll, Theodor W. Adorno ve Suhrkamp Yay›nlar›.
Sahibi Siegfried Unseld ile 1968 y›l›nda ç›kar›lan ola¤anüstü
hal yasalar›na karﬂ› bir protesto toplant›s›nda
2. René ve Heinrich Böll 21 A¤ustos 1968’de Prag’da Wenzels
Meydad›nda. Ayn› gün Çekoslavakya di¤er Varﬂova Pakt›
ülkeleri taraf›ndan iﬂgal edilir. –sosyalist Çekoslavakya’da
‘Prag Bahar›’ diye adland›r›lan reform çabalar›n›n sonu
gelmiﬂtir.
3. “Engel” (‘Melek’) adl› ﬂiirini Heinrich Böll 1967’de Viktor
Hermanns takma ad›yla yay›nlam›ﬂt›. Bu ad babas›n›n ad› ve
annesinin k›zl›k soyad›n›n birleﬂimiydi.
4. 7, Kiepenheuer & Witsch Yay›nevi’nin en çok satan yazar›
Heinrich Böll için altm›ﬂl› y›llarda yay›nlad›¤› reklam broﬂürleri
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Kronoloji 1960-1969
Altm›ﬂl› y›llar›n baﬂlar›nda, Böll
çal›ﬂmalar›nda, Konrad Adenauer’in CDU’suna (Hristiyan Demokrat Birlik) çok fazla yak›nl›kla
suçlad›¤›, Almanya’daki Katolik
Kilisesi’nin durumunu giderek artan oranda tart›ﬂmaya baﬂlar.
1960 Düsseldorf’da Nazi Rejimi
taraf›ndan Kovuﬂturmaya U¤rayanlar Birli¤i’nin kuruluﬂunun
onuncu y›l› dolay›s›yla düzenlenen törende kutlama konuﬂmas›.
Köln-Müngersdorf’da babas›n›n
ölümü.
1961 Köln’deki yay›nevi Kiepenheuer & Witsch’in de katk›lar›yla,
yeni kurulan Alman Cep Kitab›
Yay›nevi (dtv) ilk kitap olarak
Böll’ün “‹rlanda Günlü¤ü” kitab›n›
yay›nlar.
Böll, resmi konuk olarak ailesiyle
Roma’daki Villa Massimo’da kal›r.
13 A¤ustos’da Berlin Duvar›’n›n
inﬂa edilmesinden sonra, kamuoyunda yazarlar›n “ulusun vicdan›” olarak tav›r almalar›yla ilgili
sert tart›ﬂmalar baﬂlar.
“Hikâyeler, Radyo Oyunlar›, Makaleler” ad› alt›nda bir kitab› ç›kar. Böll’ün senaryosundan yola
ç›k›larak, “‹rlanda ve Çocuklar›”
adl› belgesel film çekilir.
“Der Spiegel” 6 Aral›k say›s›n›n
kapak konusunu, yazar Heinrich
Böll’e ay›r›r.
“Bir Yudum Toprak” isimli tiyatro
oyununun Düsseldorf’daki galas›
çeliﬂkili yorumlarla karﬂ›lan›r.
1962 “Savaﬂ Ç›kt›¤›nda” ve “Savaﬂ Bitince” isimli iki hikâyesi özel
bask›lar halinde sunulur.
1963 “Palyaço” adl› roman› yay›nlan›r.
1964 “Ordudan Uzakl›k” baﬂl›kl›
hikâye yay›nlan›r. Burada Böll
otobiyografik olarak yaﬂad›klar›ndan ç›kard› sonuçlar› iﬂler.

1966 “Bir ‹ﬂ Gezisinin Sonu”
ad›ndaki kapsaml› hikâye Kiepenheuer & Witsch’de yay›nlan›r.
Wuppertal Tiyatrosu’nun aç›l›ﬂ›nda Böll, “Sanat›n Özgürlü¤ü”
ad›ndaki ünlü konuﬂmas›n› yapar
– burada sanat ve sanatç›n›n
devlet ve toplumla iliﬂkisi ele al›n›r.
1967 “Makaleler, Eleﬂtiriler, Konuﬂmalar” baﬂl›kl› kitap yay›nlan›r. Böll a¤›r bir sar›l›k ve ﬂeker
hastal›¤›na yakalan›r ve aylarca
yatmak zorunda kal›r.
1968 May›s’da yaklaﬂ›k 70.000
göstericinin Ola¤anüstü Hal Yasaklar›n›n kabul edilmesini engellemek için Bonn’a yapt›klar› yürüyüﬂ. Hofgarten’da Böll’de göstericilere bir konuﬂma yapar.
Çekoslavakya Yazarlar Birli¤inin,
Heinrich Böll, Louis Aragon ve
Jean-Paul Sartre’a daveti. Böll
davete A¤ustosta karﬂ›l›k verir ve
di¤er Do¤u Bloku ülkelerinin Çekoslavakya’y› iﬂgaline tan›k olur.
‹ﬂgal, Alexander Dubcek hükümetinin demokratikleﬂme çabas›
olan “Prag Bahar›n›n” sona ermesi anlam›n› taﬂ›r. “Spiegel”de
Böll’ün olayla ilgili gözlemi yay›nlan›r – “Tank Kafka’y› hedefledi”.
Çekoslavakya’daki olaylar›n sonucu olarak Köln’de, siyasi gece
duas› biçiminde dünyadaki bask›ya dikkatleri çekmeyi isteyen,
ökumenlik bir çevre oluﬂur (Dorothee Sölle, Fulbert Steffensky,
Vilma Sturm, Heinrich Böll vb.)
Köln Edebiyat Ödülünü alan Jürgen Becker için Köln-Gürzenich’de düzenlenen ödül töreninde onu öven bir konuﬂma yapar.
Düren yak›nlar›ndaki küçük bir
köy olan Langenbroich’da eski
bir k›r evi sat›n al›r.
1969 Alman Yazarlar Birli¤i’nin
(VS) Köln Gürzenich’de yap›lan
kuruluﬂ toplant›s›nda Böll “Mütevaz›l›¤›n Sonu” konuﬂmas›n› yapar.
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Böll, Federal Anayasa Mahkemesi’nin, kilise vergisinin devlet taraf›ndan al›nmas›n›n Anayasayla
ba¤daﬂ›p ba¤daﬂmad›¤›na dair
bir karar almas›na kadar, kilise
vergisi vermemek için direnir.
Böll ve Köln-Niehl’deki St. Christopherus Kilisesi’nin papaz› Heinrich Kurscheid aras›nda, Kölnisch Rundschau gazetesinde
Defregger “olay›” hakk›nda aç›k
tart›ﬂma baﬂlar. Mattihias Defregger, o dönemde Münih’te piskopostu. Defregger’in Haziran
1944’te ‹talya’n›n Abruz bölgesindeki bir köyde, esirlerin kurﬂuna
dizilmesi emrini verdi¤i ortaya ç›kar. Defregger, Böll ve di¤erlerinin gözünde bir savaﬂ suçlusu
olarak görülürken, örne¤in Kardinal Döpfner “a¤›r vicdani bask›
alt›nda al›nan” bir insan›n vermek
zorunda oldu¤u bir “karardan”
söz eder.
Aile, Köln Ebert Meydan› yak›n›ndaki Hülchrather Sokak’ta 7 numaral› eve taﬂ›n›r.
1969 y›l›nda SPD (Almanya Sosyal Demokrat Partisi) ve F.D.P.
(Hür Demokrat Parti) aras›nda
yap›lan sosyal-liberal koalisyonun baﬂlamas›yla, Böll özellikle
do¤u politikas› aç›s›ndan, a¤›rl›kla ahlaki temellere dayanan bir
politika bekler. Bu nedenle
1972’deki seçim kampanyas›nda
SPD için çal›ﬂmalar yapar. Federal Almanya’daki iç politik durum,
geliﬂen terörizm ve devletin buna
tepkisiyle giderek gerginleﬂir:
Böll ve baﬂka ayd›nlar, muhalefetin (CDU/CSU) büyük bölümü ve
ona yak›n bas›n organlar› taraf›ndan “terörizmin ak›l hocalar›” ilan
edilir. Federal Almanya’da sözde
güvenlik tedbirleri al›n›r.
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Heinrich ve Annemarie
Böll’ün Çevirmenlikleri
Annemarie ve Heinrich Böll, yüzden fazla roman, hikâye, k›sa hikâye, tiyatro uoyunu, çocuk kitab›
ve belgesel çevirdiler. Bu konuya, Heinrich Böll yay›nc›s› J.C.
Witsch’e yazd›¤› bir mektubunda
de¤inir. Witsch, yazar›na çeviri
iﬂleriyle bo¤ulmamas› için ikazda
bulunmuﬂtur. 30.6.56’da Böll yan›t verir:
“Çeviri iﬂine gelince san›r›m yan›l›yorsun, çok severek yap›yorum.
Çok muhteﬂem bir üslup çal›ﬂmas› ve baﬂka bir yazar›n resimler
ve düﬂünceler dünyas›na girmek,
güzel bir iﬂ. Bu insan›n kendi iﬂini
engellemiyor. Sadece nicelik olarak korkunç bir iﬂ, ama gerçek ﬂu
ki, iﬂin % 90’› tek baﬂ›na kar›m taraf›ndan yap›l›yor.”

Yazarlar›n alfabetik
s›ralamas›yla çevirilerinden
bir seçki
Arcand, Bernhard
- God is an American
Kolombiya’daki Cuiva K›z›lderililerin Zor
Durumu (1980)
Behan, Brendan
- The Quare Fellow. A Comedy-Drama
(1956)
Yar›n Sabah›n Adam› (1958/59)
- The Hostage (1958)
Rehine (1958/59)
- The Scarperer (1964)
Der Spanner (1966)
- Confessions of an Irish Rebel (1965)
‹rlandal› Direniﬂçinin ‹tiraflar› (1978)
Cicellis, Kay
- No Name in the Street (1952)
‹nsanlar›n ‹smi Yok (1953)
- Death of a Town (1954)
Bir ﬁehrin Ölümü (1956)
Cooper, Susan
- Over Sea, Under Stone (1965)
Dalga Gelmeden Önce (1984)
- The Dark is Rising (1975)
K›ﬂ Güneﬂi Dönümü (1977)

Dickens, Charles
- Memoirs of Joseph Grimaldi (1838)
Joseph Grimaldi’nin An›lar› (1983)
Dillon, Eilis
- The Coriander (1963)
Büyük John’un Adas› (1966)
- The Island of Horses (1956)
Atlar›n Adas› (1964)
- The Seals (1968)
Fok Bal›klar› SOS (1970)
D’ Ans, Andre-Marcel
- Encounter in Peru
Peru’ da Karﬂ›laﬂma (1980)
Fatio, Louise
- The Happy Lion’s Treasure (1971)
Mutlu Aslan›n S›rr› (1971)
Findley, Timothy
- The Wars (1977)
Savaﬂ ve Kurba¤a (1978)
Gillespie, Elgy
- Irlanda (1982)
Hahn, Robert A.
- Missionaries and Frontiersmen as
Agents of Social Chance
Sosyal De¤iﬂim Yol Aç›c›lar› Olarak
Misyonerler ve Öncüler (1980)
Henry, O. (William S. Porter)
- Hostages to Momus (1908)
Momus’un Rehineleri (1974)
- The Rose of Dixie (1909)
Dixie’nin Gülü (1974)
- The Man Higher Up (1908)
Üstümdeki Adam (1974)
- A Sacrifice Hit (1910)
Hor Görülen Kurban (1970)
- A Fog in Santone (1912)
Santone’da Sis (1974)
Horgan, Paul
- The Devil in the Desert (1954)
Çöl’de ﬁeytan (1958)
- The Saintmaker’s Christmas Eve (1955)
San Christoba’da Noel Gecesi (1956)
Hvalkof, Soeren, ve Aaby, Peter
- “No Tobacco, No Hallelujah” (1980)
Judson, William
- Cold River
So¤uk Nehir’in Kenar›ndaki Ormanlarda
(1976)

Malamud, Bernard
- The Assistant (1957)
Yard›mc› (1960)
- Talking Horse (1973)
Konuﬂan At (1977)
- The Jewbird (1963)
Yahudi Kuﬂu (1971)
Mandela, Zindzi ve Magubane, Peter
- Black as I am (1978 / 1981)
Benim Gibi Siyah. Soweto’dan ﬁiirler ve
Foto¤raflar (1982)
Moody, Anne
- Coming of Age in Mississippi (1968)
Mississippi’de Uyan›ﬂ (1970)
Naidoo, Indres ve Sachs, Albie
- Island in Chains (1982)
Zincirlenmiﬂ Ada. Güney Afrika’dan
Rahor (1984)
O’ Brien, Flann
- The Hard Life (1961)
Zor Yaﬂam (1966)
O’ Crohan, Tomas
- The Islandman (1929)
Sandallar Art›k Denize Aç›lm›yor. Bir
‹rlandal› Bal›kç›n›n ‹zlenimleri (1960)
Plunkett, James
- Strumpet City (1969)
Baz›lar› Lanetli (1972)
Salinger, Jerome David
- The Catcher in the Rye (1951)
Çeviri yay›n tarihi 1951
- Raise High the Roof Beam, Carpenters.
And Seymouur, an Introduction (1963)
Çeviri yay›n tarihi 1965
Shaw, Bernard
- Caesar and Cleopatra (1898)
Sezar ve Kleopatra (1965)
- Man and Superman (1903)
Çeviri yay›n tarihi 1972
- The Apple Cart. A Political Extravaganza
(1930)
Çeviri yay›n tarihi 1973
Synge, John, M.
- The Playboy of the Western World
(1907)
Gerçek Bir Kahraman (1960)
Trezise, Percy ve Roughsey, Dick
- Turramuli the Giant Quinkin
Çeviri yay›n tarihi 1990

Kerr, Judith
- When Hitler Stole Pink Rabbit (1971)
Hitler Pembe Tavﬂan› Çald›¤›nda (1973)
- The Other Way Round (1975)
Bar›ﬂ›n Gelmesini Beklemek (1975)
- A Small Person Far Away (1978)
Bir Çeﬂit Aile Toplant›s› (1979)

Weesner, Theodore
- The Car Thief (1972)
Araba H›rs›z› (1974)

Levine, Norman
- From a Seaside Town (1970)
Deniz Kenar›ndaki ﬁehir (1973)

Wilsin, David Henry
- Theo Coachman Rat (1984)
Aﬂmad›. Bir Masal (1985)
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White, Patrick
- The Tree of Man (1955)
Çeviri yay›n tarihi 1957

Ödüller ve Onur Ödülleri

3

1
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Ödüller ve Onur Ödülleri
1. René-Schickele Ödülü 1952. Jüriyi Thomas Mann, Hermann Ketsen ve Robert
Neumannn oluﬂturuyordu.
2. Alman Eleﬂtirmenler Birli¤i’nin Edebiyat Ödülü Belgesi, Berlin 1953.
3. Frans›z Yay›nc›lar’›n “Haus Ohne Hüter” (Babas›z Evler)’e verdi¤i En ‹yi Yabanc›
Roman Ödülü hakk›nda haber, 1955.
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4. Heinrich Böll 1960’da Berlin’de.
5. Ellili y›llar›n ortas›nda o¤ullar› René ve Vincent ve bir arkadaﬂ› ile
6. Wuppertal ﬂehrinin 1958 y›l› Eduard-von-der-Heydt Ödülü Belgesi ve ödül
töreni hakk›nda bir gazete haberi.
7. Heinrich Böll 1961 y›l›nda Köln ﬁehri Edebiyat Ödülü’nü (1959 y›l› için) al›yor.
8. Belediye Baﬂkan› Theo Burauen (solda) ve Belediye Yöneticisi Max Adenauer
(sa¤da) 1961 y›l›nda Köln ﬁehri Edebiyat Ödülü alan Anette Kolb ve Heinrich
Böll ile.

7
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Ödüller ve Onur
Ödülleri I
1951
Grup 47’nin ödülü (“Günah
Keçileri” için)
1952
Rene-Schickele Onur Ödülü
(“Ademo¤lu Neredeydin?”
için)
1953
Güney Almanya Radyosu’nun
hikâye ödülü: Alman Eleﬂtirmenler Birli¤i’nin edebiyat
ödülü; Alman Sanayisi Federal Birli¤i kültür grubunun
onur ödülü; Alman Dil ve Edebiyat Akademisine üyelik
1955
Premio d’lsola d’Elba (“Palyaço” için); Alman Çevirmenler
Birli¤ine onursal üyelik
1958
Wuppertal ﬁehri Eduard-vonder-Heydt-Ödülü; Bavyerya
Güzel Sanat Akademisinin
Onursal Hediyesi
1959
Kuzey
Ren
Westfalya
Eyaletinin
Büyük
Sanat
Ödülü;
Köln
ﬁehrinin
Edebiyat
Ödülü;
Bilim
Akademisinin Üyesi, Mainz
1960
Charles-Veillon-Ödülü („Saat
Dokuz Buçukda Bilardo”
kitab› için)
1965
Premio
d’Isola
d’Elba
(„Palyaço”
için);
Alman
Çevirmenler Birli¤ine onursal
üyelik
1966
Premio Calabria
1967
Alman Dil ve ﬁiir Akademisinin Georg-Büchner Ödülü;
Alecko gülmece k›sa hikâyeleri uluslar aras› yar›ﬂmas›nda
birincilik ödülü

Özgürlü¤ün S›¤›na¤›
Olarak Dil
24.1.1959’da Wuppertal kentinin
kendisine verdi¤i Eduard-vonder-Heyt Ödülü’nün kabulünde
yapt›¤› konuﬂma.
Wuppertal Belediyesi taraf›ndan,
bugün bana verilen bu onur,
onurland›r›lan ilgili kiﬂiyi, onurun
ona uygun olup olmad›¤›na karar
verecek yegane mercinin karﬂ›s›na, yani vicdan›n karﬂ›s›na ç›kar›yor. ﬁimdi lütfen burada kendimi teﬂhir edece¤im endiﬂesine
kap›lmay›n. Belki bunun için art›k
yeterince genç veya yeterince
yaﬂl› de¤ilim. Mütevaz› olarak alg›lanmak, beni mahcup ederdi;
çünkü mütevaz› de¤ilim. Her insan gibi, takdir edilmek beni sadece sevindirmekle kalmaz, ayn›
zamanda güç de verir. Ve böylesi bir onurland›rman›n sadece
görece olarak hak edilece¤ini
söylüyorsam, bir ﬂey daha eklemeliyim: ne olursa olsun görece
olurdu, sanat›n do¤as›nda hep
deney aﬂamas›nda kalmak oldu¤u için, görece olmak zorundad›r. Mutlaka baz› ﬂeyler ö¤renilir,
yazar sonuç olarak kendisinde
ve kendisiyle ö¤renir, ama iﬂte
“bir ﬂeyler ö¤renebildi¤ine” dair
kesin düﬂünce, her sanatç›n›n
onaylayabilece¤i ﬂu izlenimi
güçlendiriyor: ‹nsan sadece zanaat› ö¤reniyor, böylece bir ﬂekilde kendisine yaklaﬂ›yor ve usta titri gibi bir ﬂeyler kazan›yor.
Ama her sanatç› ayn› zamanda
bilir ki, hiçbir zaman baﬂtan bilerek usta bir eser yarat›lamaz.
Hiçbir ﬂey bizlere sanat›n ne oldu¤unu, usta titri taﬂ›m›ﬂ olan ve
halen taﬂ›yanlar›n baﬂar›s›z eserlerinden daha iyi anlatamaz. Her
ﬂey hep k›l pay› olur ve k›l›n ne
kadar az eni oldu¤unu biliyoruz,
dar bir temel. Ve bugün bana sunulan onur, sanat›mla ilgili oldu¤u oranda, böyle dar bir temele
oturuyor. Kelimelerle coﬂkulu bir
iliﬂki kuranlar – ki ben öyle yap›yorum-, bu iliﬂkiyi ne kadar uzun
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bir zaman sürdürürlerse, giderek
daha düﬂünceli olurlar. Çünkü
dünyam›zda, kelimelerin ne denli parçalanm›ﬂ olduklar›n› alg›lamaktan hiçbir ﬂey onlar› kurtaramaz. ‹fade edildi¤i veya yaz›ld›¤›
saniyede, kelimeler onu ifade
eden ve yazana tüm a¤›rl›¤›n›
nadiren taﬂ›yabilece¤i bir sorumluluk yüklerler. Ekmek kelimesini
yazan veya ifade eden, onunla
nelere yol açt›¤›n› bilmez. Bu kelime u¤runa savaﬂlar yap›ld›, cinayetler iﬂleniyor. ‹nan›lmaz bir
miras taﬂ›yor bu kelime ve onu
yazan, kelimenin hangi miras› taﬂ›d›¤›n› ve hangi de¤iﬂimlere gebe oldu¤unu bilmeli. Her kelimenin arkas›nda yatan bu miras›n
bilincinde olarak, zenginli¤imizin
katalo¤u olan sözcüklerimizi ele
al›p inceledi¤imizde, her kelimenin arkas›nda bir dünyan›n sakl›
oldu¤unu görürüz. Gazete haberi yazan ve kâ¤›da ﬂiir aktaranlar
gibi, kelimelerle u¤raﬂan kiﬂi,
dünyalar› harekete geçirdi¤ini,
parçalanm›ﬂ varl›klar› ortaya sald›¤›n› bilmek zorundad›r. Birini
teselli edebilecek olan kelime,
di¤erini ölesiye yaralayabilir.
Düﬂüncenin tehlike olarak görüldü¤ü yerlerde, ilk önce kitaplar›n
yasaklanmas›, gazete ve dergilerin, radyo haberlerinin sert bir
sansüre tabi tutulmas› bir rastland› de¤il. ‹ki sat›r aras›nda,
matbaac›n›n o ufak beyaz ﬂeridinde, dünyalar› havaya uçurmaya yetecek kadar dinamit yo¤unlaﬂt›r›labilir. Terörün egemen
oldu¤u her devlette, kelimeden,
silahl› direniﬂe oranla çok daha
fazla korkulmaktad›r ve genellikle ikincisi birincisinin sonucudur.
Dil, özgürlü¤ün son s›¤›na¤› olabilir. Bir söyleﬂinin, gizlice aktar›lan bir ﬂiirin, her devrimde, direnenlerin talep etti¤i ekmekten
daha de¤erli olabilece¤ini biliyoruz.(…)

Uluslararası Yankılar

“Bu kitab›n konusu beni çok uzun zamand›r meﬂgul ediyordu, belki de önceki roman ve hikâyelerimin ço¤unu yazarken kafam›n içinde vard›. K›rkl›
yaﬂlar›n›n sonuna varm›ﬂ bir Alman kad›n›n 19221970 y›llar› aras›nda yaﬂad›klar›n› anlatmaya ve
yazmaya çal›ﬂt›m, bu tarihin yükünü taﬂ›yan ve
üzerinde hisseden bir kad›n bu.!

ﬁimdi elli dört yaﬂ›nda olan Böll,
Alman ça¤daﬂ edebiyat›n›n ufkunda, en fazla süreklilik arzeden
yazard›r. Sanat›n sonuna dair yap›lan tüm pek ak›ll› ama karanl›k
veya sinik öngörülere karﬂ›, edebiyat alan›ndaki canl› kan›tt›r o.
Onun hafif sembolik realizmi ve
memleketi Köln üzerine ve Hitler
dönemi, öncesi ve sonras›ndaki
felaketlerle dolu zamana dair sürekli yeni, ﬂaﬂ›rt›c› yaklaﬂ›mlar sunan inan›lmaz üreticili¤i, ayn› zamanda, bugün sanat› bilgisayarla
yapmak isteyen her ﬂeyin karﬂ›s›nda, bir karﬂ› kutuptur. (…)

kez daha tarihin yay›n› gererek,
Wilhelm döneminin sonlar›ndan
Weimar Cumhuriyeti’nin son y›llar›n›n izleri üzerinden, on iki y›la ve
savaﬂa, oradan savaﬂ sonras›n›n
fantastik gerçeküstücülü¤ünden
günümüzün jetler ça¤›na gelirken, ayn› zamanda iki bin y›ll›k
Köln kent tarihinin olas› sonuna,
hicivli tarzda bir ›ﬂ›k tutuyor. Roman›n tam anlam›yla bir kad›n
kahraman› veya daha iyi ifade
edilecek olursa, merkezi bir figürü var. Ad› Leni, kapsaml›, zevkli
bir biçimde komplike, 48 yaﬂ›nda. En altta yaﬂayanlar›n ölçüleriyle bak›ld›¤›nda, fiziki avantajlar›ndan anlaﬂ›laca¤› gibi y›llar önceki sa¤l›k dolu diﬂili¤inin izlerini
taﬂ›yor. ‹ronik tarzda, yüzy›l›n baﬂ›nda kullan›lan “han›m” kavram›yla tan›mlanan Leni’nin etraf›nda, Böll gene ironik tarzda toplumu yukar›dan aﬂa¤›ya ve aﬂa¤›dan yukar›ya tarayan bir grup
resmini buluﬂturuyor. (…)

Bazen önyarg›yla söylendi¤i gibi,
Böll çamaﬂ›rhane kokular›n›n ﬂairi olsayd›, o zaman ad›n›n, y›llardan beri Nobel Edebiyat Ödülü
adaylar›n›n aras›nda yer almas›n›
sa¤layan konumu ve onun bu ülkede olmas›n›n uyand›rd›¤› onurland›r›c› rahats›zl›k, bir bilmece
veya yan›ld› olurdu. Edebi biçim
tart›ﬂmalar›ndan, özellikle yarat›c›l›¤› rasyonelleﬂtirmeye yönelik
çabalardan, zanaatç› bir do¤aya
sahip Böll olan hep uzak kalm›ﬂt›r. Son büyük kitab›n›n da gösterece¤i gibi, o biçimsel aç›dan da
son derece entelektüel bir yazard›r. “Foto¤rafta Kad›n da Var” büyük bir sürpriz. Son kitaplar› “Palyaço” ve “Bir ‹ﬂgezisi’nin Sonu”
zaman zaman zoraki kaprisli veya oyunbaz özellikler taﬂ›rken,
yeni roman, tüm önceki yaz›nsal
eserleri tekrar ele alan ve bir basamak daha yükse¤e taﬂ›yan bir
büyük at›l›m belki de Böll’ün en
önemli kitab›. Kendi ﬂehrinin ve
metropolün semalar›nda, Böll bir

Gerçeklerden ve yans›malardan
oluﬂan ola¤anüstü bir çal›ﬂma,
son derece ince, ad›m ad›m ilerleyen bir belgeselle ortaya koyuluyor. Böll”ün alayc› bir tav›rla
“yaz.” K›saltmas›yla romana katt›¤› “yazar”, gazetecilere has araﬂt›rma yöntemleriyle, ayr›ca psikoloji, sosyoloji, mekân ve tarih bilgisiyle daha da önemlisi arka
planda yatanlara, ön planda yer
alanlara ve karanl›klarla sakl›
olanlara yönelik araﬂt›rmac› zekas›yla iﬂe baﬂl›yor. Okuyucu, roman› eylem halinde yaﬂ›yor. Orada bilgi al›nacak kiﬂiler zorlukla
aran›yor ve sorgulan›yor, geri kalan belgeler di¤erleriyle ba¤land›r›l›yor, planlan›yor, tart›l›yor. Bu
roman ayn› zamanda yazar›n
araç gereçlerini de ortaya koyuyor. Baﬂka bir aç›dan da yeni bir
Böll’le tan›ﬂ›l›yor, yüksek düzeyde epik, alayc› bir Böll’le. Canland›rma yönteminin mesafeli iﬂlevini kullanan yazar, “yaz.”›n dikkat
çekmeden söze kar›ﬂabildi¤i her

Heinrich Böll’ün Bir Ça¤›
Tasviri
“Foto¤rafta Kad›n da Var” adl› roman›n 28 Temmuz 1971’de
Frankfurter Allgemeine Zeitung’da yay›nlanan tefrikas›na,
Karl Korn’un giriﬂ yaz›s›ndan bir
bölüm.
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yerde, polisiye dosyalar›n tats›zl›k tehlikesini alayla yok ediyor.
(…)
Bir belgesel oluﬂturulmas› yöntemi, heyecan› kesinlikle azaltm›yor, daha yüksek düzeydeki
zevklere uygun biçimde yükseltiyor. Okuyucu, ortak yazar, iz sürücüsü haline geliyor, yorumlamalara kat›l›yor ve hatta “yaz.”la,
asl›nda üslup kopukluklar› yaratabilecek “gag”lerin tad›na var›yor. Gruyten’lerinin yaﬂam hikâyelerini o ça¤da ve ça¤larda,
olanlarla ba¤›tland›rmak için
Böll’ün akl›na nelerin geldi¤ini karakterize etmek için harc›alem bir
tan›mak olsa müthiﬂ demekten
baﬂka çare yok. Öyle görünüyor
ki, bu romanc›n›n epik hazinesi
bitmez tükenmez. (…)
Dört yüz sayfal›k roman›n ayr›nt›l›
analizini, edebi eleﬂtiriye b›rakmak gerek. Sanat de¤eri yüksek
bir kompozisyon sistemi. ‹pleri
ustaca elde tutma tarz›, konunun
yans›ma yoluyla s›k s›k kopuklu¤a u¤rat›lmas›, ince dokunmuﬂ
sembolik ba¤›nt›lar, harikalar
dünyas›n›n doygun ﬂehvetle içiçeli¤i, duygunun entelektüelli¤i
ve safl›¤›, temelde iyi insan ve
gerçekli¤i hakk›ndaki ﬂiirsel vizyon bizlere olgun bir usta eseri
sundu.
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Çin “Laini he tamen” 1981
Danimarka “Gruppebilede med dame”, 1972
Finlandiya: “Nainen ryhmäkuvassa”, 1972
Fransa: “Portrait de groupe avec dame”, 1973
Yunanistan: “Omadikp portraito me mia kyria”, 1973
‹ngiltere ve ABD: “Group Portrait with Lady”, 1973
‹srail: “Tmuna Kvutstit im Gveret”, 1973
‹talya: “Foto di Gruppo con Signora”, 1972
Japonya: “Onna no iri gunzo”, 1977
Yugoslavya (S›rp-H›rvatça): “Grupna Slika S Damom”,
1973
Yugoslavya (Slovence): “Skupinski Slika Z Gospo”, 1973
Hollanda: “Groepsfoto met dame”, 1972
Norveç: “Gruppebilde med dame”, 1972
Polonya: “Portret Grupowy z Dama”, 1993
Portekiz: “Retrato de Grupo com Senhora”, 1973
Romanya: “Fotografie de grup cu Doamná”, 1988
‹sveç: “Grupporträtt med dam”, 1973
Sovyetler Birli¤i (Letçe): “Grupas Portrets ar damu”, 1984
Sovyetler Birli¤i (Rusça): “Gruppovoj portret s damoj”,
“Novyi mir” dergisinde (Nr. 2-Nr.6) yay›nlanm›ﬂt›r, 1973
‹spanya: “Retrato de grupo con señora”, 1972
Güney Kore: “Yeoingwa gunsang budaewaeui geori”,
1978
Çekoslavakya (Slovakça): “Skupinovy portrét s dámou”,
1989
Türkiye: “Foto¤rafta kad›n da var”, 1973
Macaristan: “Csoportkép hölggyel”, 1973

‹sveç
“Grupporträtt med dam” (çeviren
Eva Liljegren), Stokholm: Bonniers, 1973

Türkiye
“Foto¤rafta kad›n da var” (çeviren Sezer Duru), Ankara: E Yay›nlar›, 1973

‹talya
“Foto di Gruppo con Signora”
(çeviren Alighiero Chiusano), Torino: Einaudi, 1972

Yugoslavya (S›rp-H›rvatça)
“Grupna Slika S Damom” (çeviren Zlatko Gorjan), Zagreb: Zora,
1973

Japonya
“Onna no iri gunzo” (çeviren
Ozaki Hirotsugu), Tokyo: Hayakawa Publishing, 1977

Yugoslavya (Slovence)
“Skupinski Slika Z Gospo” (çeviren Drago Grah), Lübilyana: Miadinska Knijiga, 1973

Çin
“Leini he tamen” (çeviren Pan
Zeiping/Yang Shouguo), ﬁanghay: Shangai yiwen chubanche,
1981

Macaristan
“Csoportkep hölggyel” (çeviren
Abrus Bor), Budapeﬂte: Magvetö, 1973

Yunanistan
“Omadikp portraito me mia kyria”
(çeviren Giannes Lampsas), Atina: Zabranos, 1972

Danimarka
“Gruppebillede med dame (çeviren Leif G. Berthelsen), Kopenhang: Gyldendal, 1972

Norveç
“Gruppebilde med dame” (çeviren Unn Bendeke Kielland), Oslo:
Gyldendahl Norsk Forlag, 1972

Finlandiya
“Nainen ryhmäkuvassa” (çeviren
Kai Kaila), Helsinki: Otava, 1972

Polonya
“Portret Grupowy z Dama” (çeviren Ryszard Wojnakowski), Varﬂova: Czytelnik, 1993

“Foto¤rafta Kad›n da Var”
roman›n›n çevirileri
ABD
“Group Portrait with Lady” (çeviren Leila Vennewitz), New York:
McGraw Hill, 1973
Çekoslavakya (Slovakça)
“Skupinovy portret s damou” (çeviren Maria Horathova), Bratislava:
Spolocnost Priatelov Krasnych
Knih, 1989

Fransa
“Portrait de groupe avec dame”
(çeviren S. Ve G. De Lalene), Paris: Editions du Seuil, 1973
Güney Kore
“Yeoingwa gunsang budaewaeui
geori” (çeviren Inkil An), Seul:
Samseong Publ., 1978
Hollanda
“Groepsfoto met dame” (çeviren
Margarethan Ferguson), Amsterdam/Brüksel: Elsevier, 1972
‹spanya
“Retrato de grupo con senora”
(çeviren Jacobo Munoz), Barselona: Noguer, 1972
‹srail
“Tmuna Kyutstit im Gveret” (çeviren Chaim Isaak) Tel Aviv: Machbarot Lesifrut, 1973

Portekiz
“Retrato de Grupo com Senhora”
(çeviren Maria A.S Melo), Lizbon:
Publicacoes Dom Quixote, 1973
Romanya
“Fotografie de grup cu Doamna”
(çeviren Petru Forna), Bükreﬂ:
Dacia, 1988
Sovyetler Birli¤i (Letonca)
“Grupas Portrets ar Damu” (çeviren Helma Lapina, Riga: Liesma,
1984
Sovyetler Birli¤i (Rusça)
“Gruppovoj portret s damoj” (çeviren L. Cernaja), 1973 y›l›nda
“Novyi mir” dergisinde yay›nland›: Nr.2, sayfa 87-119; Nr.3, sayfa 121-182; Nr.4, sayfa 132-172;
Nr.5, sayfa 187-227; Nr.6, sayfa
154-210
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Alarm ver!
Ulrich Sonnemann için

Ya da
Dönme dolaba koﬂulu eﬂek tökezledi¤inde
de¤il.
Alarm ver
Arkadaﬂlar›n› topla
Tavﬂanlar diﬂleri biledi¤inde
Ve haber verdi¤inde kana susam›ﬂl›klar›n›
Serçeler pike uçup
Dal›ﬂ yapt›¤›nda
Ve gagalar›n› saplad›¤›nda
Alarm ver
(1972)

Alarm ver
Arkadaﬂlar›n› topla,
S›rtlanlar uludu¤unda,
Çakal seni çembere ald›¤›nda,
Ya da
Ev köpekleri havlad›¤›nda de¤il.
Boyunduruk alt›ndaki öküz yanl›ﬂ ad›m
Att›¤›nda
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‹çim ürpererek benden önce burada durmuﬂ olan Alman meslektaﬂlar›m› düﬂünüyorum, “asl›nda” diye kelimeleﬂtirebilece¤im o
zor, belal› boyutta düﬂünürsek “Alman” olmamas› gereken meﬂlektaﬂlar›m›. Mesela Nelly Sachs’›, Selma Lagerlöf taraf›ndan ölümden
son anda kurtar›lan Nelly Sachs’›. Thomas Mann’›, Almanya’dan
kovulmuﬂ ve vatandaﬂl›ktan at›lm›ﬂt›. Hermann Hesse’yi, ki “asl›nda” Almanya’y› terk etmiﬂti; burada kendisine ödül verildi¤inde art›k Alman de¤ildi. Bundan 60 y›l, benim do¤umumdan da beﬂ y›l
önce, burada ölümü Almanya’da olan en son Alman Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, Gerhart Hauptmann duruyordu: Hayat›n›n son
y›llar›n› öyle bir Almanya’da geçirmiﬂti ki, baz› yanl›ﬂ anlamalara
ra¤men oraya ait de¤ildi diyebiliriz. Ben ise ne “asl›nda” Alman›m,
ne de “asl›nda” de¤ilim diyebilirim. Ben Alman›m: benim tek geçerli kimli¤im, kimsenin, yazd›¤›m dildir. Böyle biri olarak, bu anlamda Alman olarak, bana verdi¤iniz bu büyük onur beni mutlu
ediyor. ‹sveç Akademisi ve ‹sveç ülkesine, yaln›zca ﬂahs›ma de¤il,
kendimi ifade etti¤im dile ve vatandaﬂ› oldu¤um ülkeye verildi¤ini
düﬂündü¤üm bu onur için teﬂekkür ediyorum.
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Heinrich Böll’e Nobel
Edebiyat Ödülünün
verilmesinin gerekçesi:
Bu y›lki Nobel Edebiyat Ödülünün sahibi, ilk defa 1949 y›l›nda
edebiyat alan›na girdi. Heinrich
Böll taraf›ndan yaz›lan ve onun
hakk›ndaki eserleri içeren seçme
bibliyografya, Ocak 1972 itibariyle, kendisinin kaleme ald›¤› yaklaﬂ›k k›rk çal›ﬂmay› içeriyor (…)
En son eseri, -ﬂüphesiz sadece
sayfa say›s› aç›s›ndan de¤il-, en
kapsaml› ve önemli roman› olan,
geçti¤imiz y›l yay›nlanan “Foto¤rafta Kad›n da Var”. Bu son derece zengin eser, yorumcular için
sevilen bir nesne haline gelmiﬂtir:
Ça¤daﬂ yazarlar›n ancak çok küçük bir kesimi, Heinrich Böll kadar çok yönlü ve metodik incelemelere tabi tutulmuﬂtur. Ça¤daﬂ
Alman edebiyat› içindeki yerinden çok, üretiminin somut çizgilerinin nerelerde bulunaca¤›na ya
da geliﬂiminin ana çizgilerinin nas›l bir yön izledi¤ine dair ifade
edilen görüﬂlerin farkl› farkl› olmas› do¤ald›r. Bunun nedeni,
belki de Böll’ün çal›ﬂma tarz›nda
aranmal›d›r. Böll neredeyse her
zaman, yeni bir ﬂeyi bitirilmiﬂ olarak sundu¤unda, teknik ve persfektifini de¤iﬂtiriyor. Fazlas›yla
zengin olan edebiyat› sürprizlerle
dolu.
‹sveç Akademisi bu y›lki karar›n›n
gerekçelerini ifade ederken,
Böll’ün edebiyat›n›n Alman edebiyat›na yenileyici tarzda etkide bulunmas›n›, bu sürekli kendini de¤iﬂtirme yetene¤ine ba¤lam›yor.
Gerekçe, edebiyat›n eski biçimleri terkini ve yeni ifade tarzlar›n›n
denenmesini içeren, o yeni edebi
yenilenmeyi de hedef alm›yor.
(…) Kendi ülkesinde veya yurt d›ﬂ›nda günümüz edebiyat›na etkide bulunan baz› yazarlara k›yasla
Böll, biçimsel deneylere çok daha
az ilgi ve e¤ilim gösterdi.

Buna ra¤men bir zamanlar ﬂöyle
bir ifadede bulundu: “Benim gerçekli¤e az ihtiyac›m var”. Gerçekçi bir yazar olarak kabul edilen ve belki de kendisini de böyle kavrayan bir yazar›n kaleminden dikkat çekici bir cümle. O az
ihtiyaç duydu¤u gerçeklik, 19.
yüzy›l›n klasik roman›n›n gerçekli¤idir. O gerçeklik, özenle yap›lan
detay araﬂt›rmalar› sonucunda
do¤as›na uygun aktar›l›rd›. Bu
yöntemin kullan›m›nda Böll son
derece k›vrak, ama son derece
alayc›d›r: Gereksiz detaylar›n say›s› sonsuzdur ve buradaki komiklik, bazen daha az uzun soluklu okuyucu için bile, dayanma
noktas›n›n sonunu getirebilir. Sorumlu bir kayda geçirme tekni¤iyle yap›lan bu ﬂakac›l›k, özellikle
Böll’ün böylesi bir gerçekli¤e ne
kadar az ihtiyaç duydu¤unu gösterir. Tutumlu, hatta yaln›zca kabaca gösterilen hatlarla ortam› ve
onun içindeki figürleri canl› k›lan
bu yetene¤i, ustal›¤›n›n bir parças›d›r.
Ancak Böll’ün edebiyat›n›n sürekli ba¤l› oldu¤u bir baﬂka gerçeklik var: Kendi varl›¤›n›n oluﬂtu¤u,
ait oldu¤u nesli solumak zorunda
kald›¤› yaﬂam havas›, üstlenmek
zorunda kald›¤› miras›n temelini
oluﬂturan zeminin gerçekli¤i. Bu
gerçeklik, baﬂlang›ç noktas›ndan
bugüne kadarki yap›tlar›n›n tac›
say›labilecek usta eseri “Foto¤rafta Kad›n da Var” roman›na kadar, tüm u¤raﬂ›s›nda sürekli tekrarlanan, ayr›nt›lar›na kadar izlenen motifi ifade ediyor. Tam olarak Böll 1953, 1954 ve 1955 y›llar›nda arka arkaya h›zla yay›nlanan romanlar› “Ve O Hiçbir ﬁey
Demedi”, “Babas›z Evler” ve “‹lk
Y›llar›n Ekme¤i” ile tan›nmay› baﬂard›. Yazar bunu baﬂtan planlamam›ﬂ olsa da, inatla ve o denli
güçle biçimlendirdi¤i gerçekli¤i
tan›mlamak, bu üç kitap ismiyle
olanakl› olabilir.
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Heinrich Böll
10.12.1972 tarihinde
Stokholm’de verilen
Nobel Ödülünü al›rken
yapt›¤› konuﬂma
(…) Endiﬂeyle bu lanet olas› asl›ndal›¤›n içinde, art›k Alman öncellerimi düﬂünüyorum. Ölümden
k›l pay› kurtulan ve Selma Lagerlöf taraf›ndan kurtar›lan Nelly
Sachs. Sürgün edilen ve vatandaﬂl›ktan ç›kar›lan Thomas Mann.
Asl›ndal›ktan göçen, burada
onurland›r›ld›¤›nda çoktan art›k
Alman vatandaﬂ› olmayan Hermann Hesse. Do¤umumdan beﬂ
y›l önce, yani altm›ﬂ y›l önce, Almanya’da ölen son Alman Edebiyat ödülü sahibi burada duruyordu, Gerhart Hauptmann. Son y›llar›n›, baz› yanl›ﬂ anlamalara ra¤men, asl›nda ait olmad›¤› bir Almanya versiyonunda geçirdi.
Ben ne bir asl›ndal›¤›m, ne de asl›nda hiç kimsenin, ben bir Alman›m, bana kimsenin vermek yada
uzatmak zorunda olmad›¤› tek
gerçek hüviyetim, yazd›¤›m dil.
Böyle biri olarak, Alman olarak,
bu büyük onur nedeniyle seviniyorum. Sadece beni de¤il, kendimi ifade etti¤im dili ve vatandaﬂ›
oldu¤um ülkeyi de onurland›ran
bu ödül nedeniyle ‹sveç Akademisine ve ‹sveç’e teﬂekkür ediyorum.
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Siyasi Terör 1
1. Heinrich Böll’ün “Spiegel” dergisinde yay›nlanan “Will Ulrike Meinhof”
(‘Ulrike Meinhof merhamet mi yoksa özgürlük mü istiyor’) adl› yaz›s›na
konu olan 23.12. 1971 tarihli “Bild” gazetesinin birinci sayfas›.
2. Andreas Baader ve Ulike Meinhof: Der Spiegele, say› 3, 1972
3. Böll’ün 10.1. 1972 tarihli “Spiegel” dergisinde yay›nlanan makalesi
Alman entelektüellerinin siyasi terör karﬂ›s›ndaki tutumlar›yla ilgili
tart›ﬂman›n baﬂlang›ç noktas› oldu.
4. May›s 1972 tarihli Bayerische Studenten-Zeitung (Bavyera Ö¤renci
Gazetesi)
5. Böll’ün makalesi ile kamuoyunda baﬂlayan tart›ﬂma, haftalar boyunca
gazete ve dergilerin okur mektuplar› köﬂelerini iﬂgal etti. “Spiegel”
dergisinin 1972 tarihli 4. say›s›ndan bir sayfa.
6. 11.2.1972 tarihli “Deutsche National-Zeitung” (Alman Milli Gazete) da
yay›nlanan haber ve karikatür.
7. 21.1.1972 tarihli “Kölnische Rundschau” da yay›nlanan bir karikatür.

Heinrich Böll - Leben & Werk 29/40

6

Kronoloji 1972
Federal Almanya’n›n iç politik durumu yetmiﬂli y›llarda özellikle siyasi terörizm hakk›nda sürdürülen tart›ﬂmalar taraf›ndan belirlenir. Altm›ﬂl› y›llar›n sonundaki Parlamento D›ﬂ› Muhalefet hareketinden küçük bir grup kopmuﬂ ve
giderek radikalleﬂmiﬂti. Özellikle,
kendisini K›z›l Ordu Fraksiyonu
(RAF) olarak adland›ran ve Andreas Baader ve Ulrike Meinhof
(Baader-Meinhof Grubu) etraf›nda oluﬂan çevre, giderek ﬂiddet
eylemleriyle dikkatleri üstüne çeker. Devlet, teröristlerin bombalama sald›r›lar›na, banka soygunlar›na ve suikastlerine, yasalar›
sertleﬂtirerek ve özellikle polis ayg›t›n› güçlendirerek, karﬂ›l›k vermeyi hedefler. Tart›ﬂmada, Alman ayd›nlar›na, yazarlara, Protestan papazlara ve teologlara
önemli bir rol atfedilirken, giderek
terörizm oluﬂumundan do¤rudan
sorumlu tutulurlar. Tan›nm›ﬂ yazarlardan birisi olarak Heinrich
Böll’ün bu tart›ﬂmadaki pozisyonu topun a¤z›nda olmakt›r.
10 Ocak 1972 tarihinde “Der
Spiegel” dergisinde Heinrich
Böll’ün “Ulrike Ba¤›ﬂlanmak m›
yoksa Özgürlük mü ‹stiyor?” baﬂl›kl› bir makalesi yay›nlan›r. Bu
yaz› Böll’e karﬂ› aylarca süren bir
kampanyaya yol açar. Böll, “Bild
Gazetesi”nin 23 Aral›k 1971 tarihinde Kaiserslautern’de yap›lan
bir banka soygunundan sonra,
henüz o esnada somut deliller ortada yokken, “Baader-MeinhofGrubu cinayet iﬂlemeye devam
ediyor” baﬂl›¤›yla eylemden grubu sorumlu tutan habercili¤ini
sert bir biçimde eleﬂtirmiﬂti.
“Baader-Meinhof-Grubu cinayet
iﬂlemeye devam ediyor” baﬂl›¤›
linç yasas›na davettir. Tek haber
kayna¤› “Bild” olan milyonlar, bu
yolla çarp›t›lm›ﬂ bilgilerle dolduruluﬂa getiriliyor. (…) Tüm kamuoyu en az›ndan denetim d›ﬂ›
güdüleriyle yürütmeye dahil edildi¤inde, hukukun niteli¤i, baﬂar›
ve güncelli¤inin niceli¤inin önüne

geçirildi¤inde, hukuk devleti kavram› ﬂüpheli bir hal al›r.”
Bir dizi makalede –özellikle
Springer tekelinin gazetelerinde
ve televizyon yorumlar›nda Böll
bundan sonra “laubali solcu”,
ﬂiddet yanl›lar›n› en az›ndan ahlaki aç›dan destekleyen ve böylece
ﬂiddetin yay›lmas›na yol açan biri
olarak tan›mlan›r.
29 Ocak’da Böll “Süddeutsche
Zeitung”da ona karﬂ› yürütülen
kampanyaya tav›r al›r:
“ﬁu ya da bu noktada ileri gitmiﬂ
olabilirim, politikac›lar›n bak›ﬂ
aç›s›ndan aﬂ›r› olabilir bu tavr›m,
ama tekrarl›yorum: “Nereye kadar gidilebilece¤ini görebilmek
için aﬂ›r›ya kaçmak gereklidir.”
Anlaﬂ›lan bu ülkede çok fazla ileriye gidilemez, çünkü – siyasi polemik gelene¤inin içerisinde kal›n›rsa- Spiegel’deki makale ﬂaﬂ›rt›c› biçimde zarars›z. (…) Gerçekten cepheleri –en az›ndan yer
yer- yumuﬂatabilece¤im hayalini
taﬂ›yordum. Tam tersine cepheler giderek daha sertleﬂiyor.
Spiegel’deki makaleye karﬂ› bugüne kadar ortaya ç›kan temel
argümanlar ﬂunlar: Birincisi, benim Ulrike Meinhof etraf›ndaki
grubu “tehlikesiz göstermeye yeltenmem”. Makalemde iki kez Ulrike Meinhof’un bu topluma savaﬂ
ilan etti¤ini özellikle vurgulad›m.
Savaﬂ kelimesinin zarars›z oldu¤unu düﬂünmüyorum. Ben Ulrike
Meinhof etraf›ndaki grubu göreceleﬂtirdim –evet. Zarars›z gösterdi¤ime gelince- hay›r. Her ﬂeye lay›k oldu¤u a¤›rl›¤› vermeye
çal›ﬂt›m. O kadar. Arnavutluk
Sovyetler Birli¤i’ne savaﬂ ilan etseydi, bunu zarars›z bulmazd›m
ancak Sovyetler Birli¤i’nin durumuna görece olarak tehlikeli bulurdum.”
Haziran baﬂ›nda de¤iﬂik bask›nlar sonunda önder konumundaki
teröristler yakalan›r. Kovuﬂturma
esnas›nda Böll’ün k›r evi de aran›r. Böll’e karﬂ› yap›lan aç›k sald›r›lar, ayn› zamanda onunla büyük
bir dayan›ﬂmaya da yol açar. Basel’deki “National Zeitung”da,
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Böll’ün yay›nevi Kiepenheuer &
Witsch’in giriﬂimiyle 10 Haziran
tarihinde, sanat dünyas›ndan 156
kiﬂinin imzas›n› taﬂ›yan bir ça¤r›
yay›nlan›r:

“Andreas Baader ve Ulrike Meinhof etraf›ndaki grup yok edildi.
Ama sürek av› devam ediyor. Bu
av, yang›n ç›karan› veya bomba
atan› de¤il, aç›kça Springer bas›n›n›n demagojik habercili¤inin ve
panik yarat›c›l›¤›n›n yol açaca¤›
tehlikeli sonuçlara dikkat çekme
cesaretini gösteren yazar Heinrich Böll’ü hedef almaktad›r.
Bilinçli bir biçimde kavram kargaﬂas› yarat›larak, Heinrich Böll aylar boyu ve aç›kça Baader-Meinhof-Grubu sempatizan› ve düﬂünsel ortak olmakla, ﬂiddet eylemlerini kabullenmekle ve yard›mc›l›k eylemiyle, teröristlerden
daha fazla suçlu konuma geldi¤i
söylenerek suçlanm›ﬂt›r.
Baader-Meinhof-Grubu’nun, terör eylemlerine duyulan öfkeyi,
bas›n›n bir kesimi, belirli televizyon yorumcular› ve Federal Parlamento’daki belirli milletvekilleri,
ba¤›ms›z eleﬂtiriyi tümden küçük
düﬂürmek için kullanmaktalar.
Böll diyorlar, ama Federal Almanya’da yaﬂayan tüm eleﬂtirilen ayd›nlar› kastediyorlar.
Heinrich Böll gibi biz de, rahats›z
edici seslerin sindirilmesini hedefleyen iddialarla, suçlamalarla
ve iftiralarla, Federal Almanya’daki demokratik düﬂünce özgürlü¤ünü tehlikeye düﬂüren ve
dünya önündeki sayg›nl›¤›na büyük zarar veren k›ﬂk›rt›c› bir hava
yarat›ld›¤› görüﬂündeyiz.”

Katharina Blum’un Çiğnenen Onuru
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Katharina Blum’un Çi¤nenen Onuru
1. Giriﬂ bölümünde “Bild” Gazetesi’ne gönderme yapt›¤› son
daktilo nüshan›n birinci sayfas›
2. Almanca birinci bask›, 1974
3. “Spiegel” Dergisi Yay›n Yönetmeni Rudolf Augstein’›n
öykünün “Spiegel” de yay›nlanmas› dolay›s›yla yazd›¤›
yorum yaz›s›
4. Öykünün “Spiegel” de yay›nlanmaya baﬂlamas›n›n
derginin kapa¤›nda ilan› (1974, Say› 31)
5. 1975 y›l›nda çekilen filmde Katharina Blum rolünü
oynayan Angela Winkler ile.
6. Springer’in ç›kard›¤› “Katharina Blum’un Çi¤nenen
Onuru”nun sat›ﬂ rekorlar› k›rd›¤› dönemde “Welt am
Sonntag” gazetesinde en çok satan kitaplar köﬂesinin
yay›ndan kald›r›ld›¤›n› belirten “Berliner Extra Dienst”
gazetesi küpürü.
7. Bioskop-Film’in broﬂürü.
8. Heinrich Böll’e 1975 y›l›nda gönderilen imzas›z bir
mektup.
“Katharina Blum’un babas› kadar pisli¤e batm›ﬂ
birisi ayn› zamanda Baader’in de iﬂbirlikçisi
oldu¤u için çenesini tutmal›. Allaha ﬂükür ki
hâlâ bas›n özgürlü¤ümüz var.
Bir Demokrat”
9. Kitab›n bir milyonuncu bask›s› dolay›s›yla dtv-Yay›nevi
Heinrich Böll’e 1981 y›l›nda eserin “alt›n” bask›s›n› hediye
etti. ﬁimdiye kadar kitab›n yaln›zca cep bask›s› iki
milyonun üzerine ç›kt›. “Katharina Blum”, Heinrich Böll’ün
en çok satan kitab›d›r.
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“On Y›l Sonra”,
“Katharina Blum’un
Çi¤nenen Onuru”nun yeni
bask›s›na son söz (1984)
Bu hikâyenin bir terörist roman›
oldu¤una dair dedikodular bitmek tükenmek bilmiyor, daha geçenlerde, sayg›n bir bilgisayar
profesörü bu dedikoduyu tekrarlad›: demek ki o da, kendisini bilgilendirmekten kaç›n›yor. Bu noktada ﬂu soruyu sormak gerekir:
Bir bilgisayar profesörü nas›l bilgilenir? (…) Bu hikâyede tek bir
erkek ya da kad›n terörist bulunmuyor, bulunan ise terörizmle
suçlananlar ve ben san›yorum ki,
bir bilgisayarc› da, suçlanan ile,
suçu tesbit edilen aras›ndaki fark› bilir. (…)
Bu hikâye hakk›nda söz etmek
mi? Çal›ﬂay›m. On y›l uzunca bir
süreç. Bu hikâye k›l›f›na sokulmuﬂ yergiyi, tamamen bilgisiz bilgisayarc›lar bana an›msatmasalar, çoktan unutmuﬂ olacakt›m.
Sözkonusu olan bir yergi, bir polemik yaz›s›yd›. Böyle düﬂünülmüﬂ, planlanm›ﬂ ve yap›lm›ﬂt›. Ve
tam da bat›l›lar›n, pek hümanist
e¤itimleri sayesinde, polemik yaz›lar›n Bat› gelene¤inin özelliklerinden biri oldu¤unu, bilmeleri
gerekirdi. Bilindi¤i gibi ben de
Bat›l› say›l›r›m, hatta az›c›k da olsa hümanist bir e¤itimden geçtim. (…) Kendimi sadece bir noktada eleﬂtirmem mümkün: bu kitap fazla yumuﬂak. Ucuza sat›lan
aﬂk romanlar›ndaki gibi bir “çekirdek olay”›n (ya da ‹ngilizcedeki gibi daha basit bir ifadeyle bir
“plot”un) etraf›nda geliﬂen bir aﬂk
hikâyesinden baﬂka bir ﬂey de¤il:
“saf bir k›z”, daha sonra ortaya
ç›kaca¤› gibi, polis taraf›ndan
aranan bir adama aﬂ›k olur. K›z›n
karakterine bak›l›rsa, k›z adam›n
polis taraf›ndan arand›¤›n› önceden bilmiﬂ olsa bile, ona aﬂ›k
olurdu. Böyle ﬂeyler oluyor. Ne
yapal›m, aﬂk son derece garip bir
olay. Suçlular› seven kad›nlar var,

suçlu olduklar› için de¤il, suçlu
olmalar›na ra¤men. (…)
Hamburg’da bir okulun s›n›f› ö¤retmenleri arac›l›¤›yla bana, Katharina ve Ludwig’in “asl›nda”
1982 y›l›nda cezaevinden ç›kmalar› halinde, nelerin “olaca¤›n›”
sordular. Kendime hiç yöneltmedi¤im iyi bir soru bu. ‹kisi de terörist olmad›klar› için, art›k ﬂimdi de
olmalar› olas› de¤il. Büyük bir
olas›l›kla Katharina, Ludwig’den
daha uzun bir süre içerde kal›rd›.
Belki önce cezaevinin mutfa¤›nda, daha sonralar› ise yiyecek,
içecek ve temizlikten sorumlu
idari bölümünde çal›ﬂ›rd›. Bu arada Ludwig’e Avukat› Born ile birlikte tüm varl›¤›n› paraya çevirmesi için vekalet verir ve ilerde
birlikte iﬂletebilecekleri küçük bir
otel aramaya baﬂlamas›n› söylerdi. Ludwig ve bir iki arkadaﬂ›na
Tötges’i hiç öldürmeyi planlamad›¤›n›, adam› –tüm o korkunç safl›¤›yla– kendini kaybetti¤ini ifade
ederdi. Adam ona tümüyle yabanc›yd›. O da kendisine yabanc›yd›. Tabii ki katil oldu¤unu bilir
ve iﬂte bu nedenle çocuk sahibi
olmak istemezdi. ‹lerde çocuklar›n›n arkas›ndan, annelerinin katil
oldu¤u hakk›nda konuﬂulmas›n›
ya da dedikodu yap›lmas›n› istemezdi. Ona baﬂka bir isim kullanmas›n›, saç›n› sar›ysa siyaha, siyahsa sar›ya boyamas›n› önerirdim. Yaﬂland›kça kendisiyle sorunlar› artard›, çünkü o cinayet iﬂlemiﬂ olsa da son derece vicdan
sahibi bir kad›n. Böyle insanlar
da var Ludwig’in ona iyi bir hayat
arkadaﬂ› olmas›n› umuyorum.
(…)
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Katharina Blum
D. Zilligen ile bir söyleﬂi, 1974
Say›n Böll, 1972 y›l›nda Spiegel’de yay›nlanan “Ulrike Merhamet mi yoksa Özgürlük mü ‹stiyor?” baﬂl›kl› makalenizden sonra
“BILD-Gazetesi” taraf›ndan Goebbels ve Eduard von Sichnitzler’le k›yasland›n›z. “QUICK” dergisi ise ﬂunlar› yazd›: “Böll gibileri, Baader-Meinhof’dan daha tehlikeli.” Roman›n›z “Katharina
Blum’un Çi¤nenen Onuru” bu
kampanyaya bir yan›t m›, “edebi
bir serzeniﬂ” ifadesi mi? (…)

Heinrich Böll: Hay›r, kan›mca çok
yanl›ﬂ yorumlan›yor. Ancak bu
boyutun de¤erlendirilmesinden
ben tek baﬂ›ma sorumlu de¤ilim.
Benim aç›mdan, sözünü etti¤iniz
tart›ﬂma 1972 May›s ay›nda bitmiﬂti. (…) Ve hiçbir gazete, ne
kadar ciddi olursa olsun, yaln›zca
BILD-Gazetesi’nin ad› geçti¤i
için, kendisinin sorumluluk taﬂ›mad›¤›n› düﬂünmemeli. Kan›mca
böylelikle bu olay, ya da konu,
benim aç›mdan tarih olan ve art›k
biten Baader-Meinhof tart›ﬂmas›yla çok fazla iliﬂkilendirildi. (…)
D.Z.: Ama bu kitab›n, kitle bas›n›n›n prati¤ine yönelik sert bir eleﬂtiriyi de içerdi¤ini göz ard› edemeyiz.
H.B.: Tabii ki. Sözkonusu olan,
sadece kitle bas›n›n›n karﬂ› eleﬂtiride de¤il. (…) Bundan daha genel anlamda ifade etmek mümkün
de¤il. Ve o sözde “ciddi gazeteler”de, son derece garip manipülasyonlar keﬂfediyorum. (…) Örne¤in, Say›n Strauß’un baz› insanlar› “k›z›l s›çanlar” olarak adland›rd›¤›n› duydum. Son derece ciddi
bir gazetede bu kavram “farelere”
dönüﬂmüﬂ. Eh, kimse farelerden
korkmaz, de¤il mi, fareler olsa olsa rahats›z eder. ‹ﬂte bak›n bu
benim aç›mdan bilginin nas›l manipüle edildi¤ine dair bir örnek.
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1. 5 Eylül 1977’de Alman ‹ﬂverenler Birli¤i baﬂkan› Hanns Martin Schleyer Köln’de teröristlerce kaç›r›l›r.
Kaç›rma s›ras›nda yan›nda bulunan dört kiﬂi öldürülür. Tutuklu teröristlerin sal›verilmesi için bask›
yapmay› amaçlayan bu eylem entelektüellerin terör karﬂ›s›ndaki tutumu hakk›nda yeni bir tart›ﬂman›n
baﬂlamas›na yol açar. 10 Eylül tarihli “Burghauser Anzeiger”de bu konuyla ilgili “Devletin gücü ve
güçsüzlü¤ü” adl› bir yorum yay›nland›.
2. En tan›nm›ﬂ üç din bilimcisi ve Heinrich Böll 12 Eylül’de teröristlere bir ça¤r›da bulunur. “tz”de bu
konuyla ilgili ç›kan haber.
3. 2 Ekim tarihli “Welt am Sonntag” gazetesinde Rene Böll’ün (yanl›ﬂl›kla Raimund yaz›lm›ﬂ) evinin
arand›¤›na dair haber. Böll ailesinin fertlerinin evleri 70’li y›llarda toplam beﬂ kez arand›.
4. -7. 1977 sonbahar›nda yay›nlanan siyasi olaylarla ilgili karikatürlerden baz›lar›.
8. Alman yazarlar ve entellektüllere yönelik siyasi sald›r›lar yurtiçinde ve komﬂu ülkelerde dayan›ﬂma amaçl›
aç›klamalara neden oldu. Ö¤retmenlerin imzalad›klar› ilan tagesspiegel’in (Berlin) 26 Kas›m tarihli
say›s›nda yay›nland›.
9. 29 Ocak 1978 tarihli “Tagesspiegel” gazetesine, kendilerine sald›r›lanlar gösterilen dayan›ﬂma için bir
teﬂekkür ilan› yay›nlad›.
10. “Stern” Dergisi’nde Bat› Almanya’n›n iç politik durumu ile ilgili yay›nlanan yaz› dizisinin ilk iki sayfas›.

Kronoloji 1977
5 Eylül 1977’de ‹ﬂverenler Birli¤i
Baﬂkan› Hanns-Martin Schleyer
Köln’de kaç›r›l›r; yan›ndaki dört
kiﬂi öldürülür.
9 Eylül’de Michael Wesener “Die
Zeit” dergisinde kaç›r›lma olay›
hakk›nda yazar ve olay yerindeki
merakl›lar›n söylediklerini aktar›r:
“Kafalar›n› kopar›n” – “Polis, bir
de Böll’ün evine gidip baks›n,
hepsi orada oturuyor ve birlikte
kahve içiyorlard›r.”
Baden-Württemberg Eyalet Hükümeti’nin ricas› sonucunda, Heinrich Albertz, Heinrich Böll, Helmut Gollwitzer ve Kurt Scharf kaç›ranlara bir ça¤r› yöneltirler:
“Hanns-Martin Schleyer’i kaç›ranlara ça¤r›da bulunuyoruz: daha
fazla öldürmenin, ulaﬂmak istedi¤iniz her ﬂeyi yok edece¤inin ve
ülkemizin tümü için, cezaevlerindeki arkadaﬂlar›m›z için de, tahmin edilemeyecek sonuçlar do¤uraca¤›n›n bilincinde olmal›s›n›z. B›rak›n, insanl›k planlad›klar›n›za karﬂ› bir zafer kazans›n ve
insan yaﬂam›n›n karﬂ›s›na insan
yaﬂam›n› koyan bu ölümcül de¤iﬂ
tokuﬂa son verin!” Bu aç›klama
11 Eylül tarihinde ajanslar taraf›ndan kamuoyuna duyurulur.
13 Eylül’de Willy Brandt ve Heinrich Böll aras›nda bir görüﬂme
yap›l›r, bu görüﬂme Brandt’›n Böll
ile dayan›ﬂmas›n›n bir iﬂareti olarak alg›lan›r. CSU Milletvekili Carl
Dieter Spranger, SPD Baﬂkan›
Willy Brandt ve Heinrich Böll ile
Helmut Gollwitzer’e sert eleﬂtiriler
yöneltir. Spranger’e göre, Schleyer’in kaç›r›lmas›ndan bir hafta
sonra terörizmin önünü açan
“Böll, Gollwitzer ve di¤erlerinin”,
teröristlere sakin olmalar› için ricada bulunuyorlarsa, bu onlar›n
(“ki bu beylerin konuﬂmalar› ve
eylemleri olmasayd› bugünün terörizm tehlikesi düﬂünülemezdi”)
hiçbir ﬂey ö¤renmediklerini gös-

teriyordu.
Kimli¤i bilinmeyen bir ﬂahs›n ihbar› üzerine, Böll’ün o¤lu Rene’nin evi 24 Eylül 1977 günü polis gücünden keskin niﬂanc›lar taraf›ndan çevrilir ve aran›r. Birkaç
gün sonra, ailenin 1969’a kadar
oturdu¤u ev de aran›r.

zand›rmay› baﬂard›¤› için. (…)
E¤er ona iﬂtahla sald›ran, özellikle de Springer bas›n› ise, bunun
nedeni,
Böll’ün
Katharina
Blum’un Çi¤nen Onuru isimli roman›nda, Bild gazetesinin inan›lmaz iﬂlevini ortaya ç›kartmas›d›r.
Bundan dolay› Böll asla affedilmedi.”

O günlerin atmosferi hakk›nda
Böll daha sonralar› ﬂunlar› anlat›r:
“Schleyer”in
kaç›r›lmas›ndan
sonra, neredeyse yaﬂamsal tehlike boyutuna ulaﬂan bir hava do¤muﬂtu: Tamirciler banyomuzdaki
bozuk termosifonu tamir etmeyi
reddettiler, sekreterim terbiyesizce sald›r›lara maruz kald›. (…) ve
daha sonra öyle bir k›ﬂk›rtma
kampanyas› geliﬂti ki, lokantada
di¤er konuklar, bize hizmet edildi¤i için lokantac›ya ﬂikâyette bulundular. Tüm bunlar evimizin civar›nda oldu. Baﬂka bir ba¤lamda ben bu olguyu ‘zedelenmiﬂ
komﬂuluk’ olarak ifade ettim.”
30 Eylül’de gazeteci Gert Heidenreich’›n, Böll ile güncel durum
hakk›nda yapt›¤› söyleﬂi, Bavyera
Radyosu’nun program›ndan aniden kald›r›l›r.

“Deutsche Nationalzeitung”da 8
Ekim’de yay›nlanan bir makalenin
baﬂl›¤›ndan: “Sempatizanlar›n temel haklar›n› ellerinden al›n! Anayasam›z›n Böll ve yoldaﬂlar›na
karﬂ› alabilece¤i önlemler vard›r.”
26 Kas›m’da Berlin’deki “Tagesspiegel”de ve 21 Aral›k’da
–Böll’ün altm›ﬂ›nc› do¤um günü“Hamburger
Abendblatt”da,
“Ö¤retmenler Kamuoyuna Sesleniyor” baﬂl›¤› alt›nda yaklaﬂ›k
1000 imzal› yar›m sayfal›k ilanlarla, sald›r›ya u¤rayan ayd›nlarla
dayan›ﬂma ifade edilir. “(…) Endiﬂe içindeyiz, son zamanlarda
meydana gelen geliﬂmeler sonucunda, anayasal temellere oturan
düﬂünce, edebiyat, sanat ve bilim özgürlü¤ünün tehlikeye düﬂtü¤ünü görmekteyiz. (…)”

Günter Grass 6 Ekim’de “Frankfurter Rundschau” ile yapt›¤› bir
söyleﬂide, ayd›nlara ve kilise
adamlar›na karﬂ› giriﬂilen “cad›
av›”ndan söz eder. “Heinrich Böll
gibi bir insan›n, bir Nobel Ödülü
sahibinin, bugün yaﬂananlar karﬂ›s›nda, Cumhurbaﬂkan›n›n korumas› alt›na al›nmamas›n› büyük
bir ay›p olarak karﬂ›l›yorum.”

2500’den fazla insan›n imzalad›¤›
dayan›ﬂma listeleri, Eylül ay›ndan
itibaren Köln ﬁehir Kütüphanesi’nin ﬂubelerinde kamuoyunun
dikkatine sunulur. 16 Aral›k’da
Köln Belediye Senatosu ve ‹daresi ortak olarak, Böll’ün altm›ﬂ›nc›
do¤um günü nedeniyle bir davet
verirler. Böll bunu dayan›ﬂman›n
özel bir ifadesi olarak alg›lar.

Yine 6 Ekim’de Alman Birinci Televizyonu ARD’nin kültür program› “Titel Thesen, Temperamente”de (Baﬂl›klar, Tezler, Mizaçlar)
Marcel Reich-Ranicki olay› ﬂöyle
ifade eder: “‹ftira kampanyas› neden Böll’ü hedefliyor? Belki de o,
on y›ldan fazla zamandan beri
hiç kimsenin yapmad›¤› kadar,
kamu olaylar›yla iç içe olarak, Almanya’da ba¤›ms›z, serbest yazar konumuna yeni bir onur ka-
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1. Böll’ün 1973 y›l›nda Uluslar aras› PEN Kulübü Baﬂkan› s›fat›yla,
tutuklu bulunan Yugoslav yazar ve entelektüelleri için Yugoslav
Devlet Baﬂkan› Mareﬂal Tito’ya yazd›¤› mektubun tasla¤›.
2. Heinrich Böll ve Yugoslav Devlet Baﬂkan› Tito, Uluslar aras› PEN
Kulübü’nün toplant›s› s›ras›nda Ochrid’de (Yugoslavya)
3. Heinrich Böll’ün Sovyet Komünist Partisi Genel Sekreterine yazd›¤›,
atom fizikçisi ve Nobel Bar›ﬂ Ödülü sahibi Sacharow’un sürgün
halinin kald›r›lmas›n› rica etti¤i mektubu. Heinrich Böll, mektubu
cevaps›z kald›¤› için 2.2.1983 tarihinde ayn› ça¤r›y› kamuoyuna
sunmuﬂtur.
4. Sacharow çifti Lew ve Raissa Kopelew ile 1978’de Sovyetler
Birli¤i’nin Suchumi kentinde.
5. Polonya Komünist Partisi Baﬂkan› ve Baﬂbakan General
Jaruzelski’ye insan haklar› savunucular› Jacek Kuron ve adam
Michnik’in serbest b›rak›lmalar› için yap›lan ça¤r›n›n “Süddeutsche
Zeitung” da ç›kan haberi.
6. Jaruzelski’ye çekilecek telgraf›n Böll taraf›ndan kaleme al›nan
tasla¤›. Metni imzalayanlar aras›nda Elias Canetti, Friedrich
Dürrenmatt ve Max Frisch de bulunuyordu.
7. S›k›yönetimle idare edilen Polonya hakk›nda 1982 y›l›nda
yay›nlanan bir belgesel.
8. 5.12.1982 tarihinde “Kieler Nachrichten” gazetesinde yay›nlanan
bir karikatür.

‹nsan Haklar›
Türkiye’deki bir cezaevinden Rene Böll’e gönderilen 29.7.1985
tarihli mektup.
Say›n Böll,
(…) Henüz kesinleﬂmemiﬂ bir kararla “sadece” ilk yetkili mahkemede mahkûm edilmiﬂ Türkiye
Bar›ﬂ Hareketi üyesi olarak, ﬂu
anda tutuklulu¤umun 31. ay›nda,
10 arkadaﬂ›mla ve bir bölümü
ﬂiddeti öngören de¤iﬂik yönelimlerden, ço¤unlu¤u genç insanlardan oluﬂan, yaklaﬂ›k 40 hükümlüyle birlikte, ordunun denetimi
alt›nda olan sivil bir cezaevinde
bulunmaktay›m.
Bizler ay›n 16’s›nda, (Heinrich
Böll’ün ölüm günü) BBC radyosunda üzücü haberi al›r almaz bir
anma toplant›s› düzenledik. “Bizler” derken, hem notorik tarzda
ﬂiddeti reddeden bar›ﬂ giriﬂimcilerini, hemde gençleri kastediyorum. Ünlü bir baﬂyazar, benim
düﬂünce ve kader arkadaﬂ›m
olan Bay X, bir konuﬂma yapt›.
Konuﬂmada Böll’ün, baﬂkalar› taraf›ndan yönlendirilmeyen, kendi
çabas›yla edindi¤i çile ve deneyim yüklü “rüﬂvet almayan, boyun
e¤meyen, gerekti¤inde sert ve
yüksek sesle” insan haklar›n› savunan kiﬂili¤ini vurgulad›. Ben ise
içten gelen bir dürtüyle çevirmiﬂ
oldu¤um ve gizledi¤im, Böll’ün
Bonn bar›ﬂ yürüyüﬂünde yapt›¤›
“O¤ullar›ma mektup” baﬂl›kl› konuﬂmay› ve “Undertakers for
Peace”’i okudum. Son ikisi “‹tirazlar ve Cesaretlendirmeler” kitab›ndan al›nt›; bunu kendisinden
Nobel Ödülü konuﬂmas›n›n sadece bibliyografya kaynakças›n› rica etti¤im zaman, “Müdahale ‹steniyor”un yan› s›ra -cesaret verici ve beni onurland›ran bir ithafla– kendisi benim talebim olmadan, kendili¤inden göndermiﬂti.
Heinrich Böll’ün kaleme ald›¤›
ça¤r›, dilekçe, aç›klama ve protesto vb.nin say›s› yüzlere ulaﬂ›r.

Bu metinlerin ço¤unda Alexander Soljenitzin veya Vaclav Havel
gibi (az say›daki) ünlü muhalif
dostlar›ndan çok, a¤›rl›kla tan›nmam›ﬂ kad›n ve erkeklerin baﬂ›na
gelenlerden söz edildi. Böll’ün insan haklar› eylemleri s›ralansa
sayfalar doldurulurdu – bunun
yerine 1973 y›l›nda yaz›lmas›na
ra¤men, ürkütücü “güncelli¤inden” hiç bir ﬂey yitirmemiﬂ olan
bir denemeden bölümler aktarmaya karar verdik.

Müdahale ‹steniyor
Deneme, 1973
“Dünya çap›nda yumuﬂama” denilen o sevindirici geliﬂme, tam
da çeﬂitli siyasi sistemler alt›nda,
sürekli bir suçlama ve tutuklanma
tehlikesine ra¤men, bunun için
en fazla mücadele edenlere, en
az ﬂey vermiﬂ görünüyor: Her kökenden yazarlar, akademisyenler, ayd›nlardan söz ediyorum.
(…) Art›k ayda bir de¤il, giderek
her hafta Amnesty International’a, Uluslararas› PEN ve Writers
and Scholars’a (Yazarlar ve Ayd›nlar Birli¤i), sansüre u¤rayan,
tutuklanan ve mahkemeye verilen
yazar ve ayd›nlar hakk›nda bilgiler ya¤›yor, asl›nda bu bilgilerin
her biri ayr› ayr› protestoyu zorunlu k›labilirdi.
Ancak, evrensel olduklar› kabul
edilen ve ülkelerin ço¤unlu¤unda
anayasal hak olarak güvence alt›na al›nan özgürlükler için ça¤r›da bulunan aç›klamalar ve demeçlerin, ad› geçen ve bu dünyada bask› ve ko¤uﬂturmaya karﬂ› mücadele eden bu üç örgüt ve
say›s›z politikac›lar taraf›ndan
desteklenmedikçe, hâlâ anlaml›
olup olmad›klar› sorusunu akla
getiriyor.
Ne de olsa bu örgüt ve gruplar,
garip bir ﬂekilde tan›mlanmas›
güç olan, ama vicdan diye adland›r›lan merciyi temsil ediyorlar.
Politikac›lar, ahlaki bask›ya siyasi
bir biçim verebilecek olan›n, ken-
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dileri oldu¤unu anlamak istemedikleri ve baﬂka ülkelerin iç iﬂlerine kar›ﬂmama ad›ndaki o ikiyüzlü
anlay›ﬂlar›ndan vazgeçmedikleri
sürece, bu vicdan›n, de¤iﬂik ideolojilerin ceketlerine tak›l›, solmuﬂ
bir çiçe¤e dönüﬂme tehlikesi sürecektir.
Askeri ve ekonomik yard›m hakk›nda pazarl›k yap›lan konferans
masalar›nda, y›ll›k ortalama gelirin tahminen 600 Mark oldu¤u ve
ihbarc›lar›n 2.000 ile 3.000 Mark
aras› miktarlarla ödüllendirildi¤i
Türkiye’de, iﬂkenceden dolay›
sakat kalan yüzlerce genç kad›n
ve erkekle, kim ilgilenir ki.
(…)
Biz yazarlar do¤uﬂtan müdahaleciyiz, bizler Sovyetler Birli¤i’ndeki, Çekoslavakya’daki, Endonezya’daki (…) Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki, Küba ve Meksika’daki
yarg›lama sistemine ve kültür politikas›na burnumuzu sokar›z. Bu
idealist bir yaklaﬂ›mm›ﬂ gibi gelse de, öyle de¤il. Müdahil olmak,
gerçekçi kalabilmenin tek yoludur. (…)
Say›n reel politikac› beylerin bütün bunlara gülüp geçeceklerini
biliyorum: Bizler onlar›n gözünde
orda burada flamalar sallayan
yararl› enayileriz. Vars›n gülsünler.
(…) Burada Türk Polisi’nin tutuklu
muhaliflerin k›z arkadaﬂlar›na, eﬂlerine ve k›z kardeﬂlerine uygulad›¤› tecavüz pratiklerini aktarmaya kalksayd›m, az çok pornografik bir katk› olarak yanl›ﬂ anlaﬂ›labilirdi. Tabii ki oraya müdahale
etmek yasak, aman müdahale
edilmesin. (…)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Köln-Bayernthal, Schillerstraße 99, 1952 s›ralar›nda
‹rlanda, Achill Adas›, 1956 s›ralar›nda
Köln-Müngersdof, Belvederesstraße 35, 1966
Bornheim-Merten, Martinstraße 11, 1984
Langenbroich (Eifel), 1971
Köln, Hülchrather Straße 7 (tavanaras›ndaki oda), 1970
Köln, Hülchrather Straße 7, 19722 s›ralar›nda

Çal›ﬂma Mekânlar›
Heinrich Böll 1973 y›l›nda, çal›ﬂma defterine çal›ﬂma masalar›n›n
yerlerini ve oralarda kaleme ald›¤› çal›ﬂmalar›n›n say›s›n› içeren
bir liste yapar.
1. 54’e kadar Schiller Soka¤› (230)
2. 54’e kadar Kirchheim + Bonn
(27)
3. 54 ve 69 aras› Müngersdorf
(125)
4. 57 + 59 Danimarka (6)
5. 58 ve 62 aras› Lövenich (54)
6. 1958 ‹sviçre (5)
7. 1961 Roma (8)
8. 1961 Yugoslavya (2)
9. 62 ve 67 aras› Müngersdorf’daki bahçe evi (83)
10. 65 – 66 Gracht (5)
11. 66-73 Langenbroich (203)
12. 68 – 69 Sternangasse (9)
13. 68 Fleischmengergasse (15)
ev (73)
15. 54 ve 68 aras› ‹rlanda (Keel
+ Dugort) (68)
16. Temmuz 69’dan itibaren
Hülchrather Sokak’taki çat›
kat› (62)

Köln’deki Schiller Soka¤› ve
Hülchrather Soka¤›’nda oldu¤u
gibi, çeﬂitli evlerde çal›ﬂma odalar› bulunuyordu. Özellikle daha
uzun metinleri rahats›z edilemeden tamamlamak için, Heinrich
Böll s›kça çal›ﬂma odalar› kiralard›. Örne¤in “Saat Dokuzbuçukta
Bilardo” adl› roman›n› Köln’ün
banliyösü Lövenich’de (Fuchsweg) tamamlad›. Listede uzun
bir süre kald›¤›, Danimarka, Yugoslavya, Roma gibi kent ve ülkeler de belirtilmiﬂ.
1973’den sonraki sürekli çal›ﬂma
mekânlar› olarak ﬂunlar say›labilir: 1982’ye kadar Hülchrather Soka¤› (Köln), 1985’e kadar Eifel
bölgesindeki (Langenbrich) k›r
evi ve aile Köln’den taﬂ›nd›ktan
sonra ise, 1982 y›l›ndan itibaren
Bornheim-Merten’deki Martin Soka¤›.

ﬁiirin Mant›¤› Üzerine
Deneme
2 May›s 1973 tarihinde Stokholm’de Nobel Ödülü dolay›s›yla
yapt›¤› konuﬂmadan bir bölüm
Bunu yazmakta oldu¤um masa
76,5 cm yükseklikte, masa tahtas› 69,5’e 111 cm büyüklükte. Biçimli ayaklar›, bir çekmecesi var,
tahminen yetmiﬂ seksen y›ll›k olabilir. Kar›m›n büyük teyzelerinin
birinden kalma. Kocas› bir ak›l
hastanesinde öldükten sonra küçük bir eve taﬂ›n›nca, masay› kardeﬂine, yani kar›m›n dedesine,
satm›ﬂ. Kar›m›n dedesi öldükten
sonra, bu kimsenin be¤enmedi¤i
ve maddi de¤eri olmayan bir mobilya parças› bizim mal›m›z oldu.
Bombalardan hasar görmüﬂ bu
masa, bir taﬂ›nma s›ras›nda ortaya ç›kana kadar, hiç kimsenin bilmedi¤i bir köﬂede öylece duruyordu. ‹kinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda, masa tahtas› bir bomba
parças› taraf›ndan delinmiﬂti.
ﬁimdi bu masay› siyasi ve sosyal
tarihine dair boyuta geçmek için
bir çeﬂit kald›raç olarak kullanman›n sadece duygusal bir de¤eri olmazd›, ki burada mobilya
taﬂ›y›c›lar›n›n onu taﬂ›may› neredeyse reddetmeleri bizim onu
çöplükten kurtarmak konusundaki inad›m›zdan ve sonuçta – bu
da rastlant›sal- bugünkü kullan›m
amac›ndan daha önemli olurdu.
Bu masa epeyce ﬂey yazd›¤›m
için, masaya geçici bir ba¤l›l›k
duymama izin verilmeli: burada
vurgu geçicilik üzerinde. Masan›n üzerindeki eﬂyalara fazla dikkat etmeyelim, onlar tali ve de¤iﬂebilir. Belki bir istisna d›ﬂ›nda:
Remington marka daktilo. 1957
yap›m›, Travel Writer de Luxe modeli olan daktiloya da ba¤l›y›m.
Vergi dairesinin art›k fazla ilgilenmedi¤i, ama onun gelirine epeyce katk›da bulunan ve hâlâ bulunmakta olan, o üretim arac›na
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ba¤l›y›m. Daktilolardan anlayan
herkesin, sadece küçümseyerek
bakaca¤› veya el sürece¤i bu
araçla tahminen dört roman ve
bir kaç yüz yaz› yazd›m. Ve sadece bu nedenle de¤il, ona ayn›
zamanda ilkesel aç›dan da ba¤l›y›m, çünkü hâlâ çal›ﬂ›yor ve bir
yazar›n yat›r›m olanaklar›n›n ve
yat›r›m h›rs›n›n ne kadar az oldu¤unu gösteriyor. Masa ve daktiloyu, bu iki gerekli arac› bile tam
anlayamad›¤›m›, kafamda netleﬂtirmek için ele al›yorum. ‹kisinin
maddi, sanayi ve sosyal geliﬂmesini ve geçmiﬂini gerekli araﬂt›rmaya çal›ﬂsayd›m, bu, sonuçta
‹ngiliz ve Bat› Alman sanayi ve
sosyal tarihinin uçsuz bucaks›z
bir tekrar› olurdu. Masan›n bulundu¤u ev ve odadan, evin üzerinde durdu¤u topraktan da söz etmeyelim. Özellikle o evde belki
de birkaç yüzy›l oturmuﬂ insanlardan, hâlâ yaﬂayanlardan ve
ölülerden de söz etmeyelim. Kömürü getirenlerden, bulaﬂ›k y›kayanlardan ve gazete da¤›tanlardan da söz etmeyelim – ama
özellikle bize yak›n, daha yak›n,
en yak›n olandan söz etmeyelim.
Buna ra¤men, masadan, üzerindeki kurﬂun kalemlere kadar her
ﬂey, bize yak›n, daha yak›n ve en
yak›n olanlar da dahil olmak üzere, tüm tarihsellikleriyle ifade edilmeliler. Geride hele bir sürü art›k,
ara bölmeler, direniﬂler, ﬂiir, Tanr› ve hayal kalmaz m›? (…)

Günter Grass’›n yapt›¤› “Böll’ün daktilosu” isimli taﬂ bask›, 1983. Her iki sanatç› taraf›ndan imzalanan bu eserin sat›ﬂ›ndan elde edilen gelir, yay›nc›lar› aras›nda ikisinin de bulundu¤u L’80 adl› dergiyi desteklemek için kullan›lm›ﬂt›r.
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Heinrich Böll’ün
yurtd›ﬂ›nda kald›¤›
dönemler
Aﬂa¤›daki derleme, Heinrich
Böll’ün de¤iﬂik gezilerinin tek tek
duraklar› hakk›nda, çal›ﬂma defterlerinde belirtti¤i notlar› takip
ediyor. Bu defterlerde 1955 ve
1985 y›llar› aras›nda, bir ço¤unu
eﬂi ve o¤ullar›yla birlikte yapt›¤›,
toplam 601 gezi not edilmiﬂ.

1963
‹rlanda Nisan – Eylül aras› (Dublin, Dugort)
1964
Fransa Mart / Nisan (Marsilya)
‹rlanda Temmuz – Ekim aras› (Archill
Adalar›)
Hollanda Aral›k (Lahey, Amsterdam, Left)
1965
‹rlanda Nisan / May›s (Dugort)
SSCB Temmuz / A¤ustos (Moskova, Leningrad, Riga)
1966
Hollanda / Belçika Ocak (Lahey, Brügge)

1973
‹talya Aral›k (Sicilya: Taormina, Sirakus,
Catania)
‹rlanda / ‹rlanda Kas›m / Aral›k (Dublin Dublin Üniversitesi Trinity College onur
doktoru ünvan› verilir, Archill, Birmingham, Londra)
1974
Avusturya / Yugoslavya May›s (Viyana,
Belgrad, Ochrid, Belgrad, Viyana)
Fransa Eylül (Paris)
‹spanya Ekim / Kas›m (Madrid, Granada)
‹srail / Yunanistan Aral›k (Kudüs, Atina)
1975
Danimarka ﬁubat (Kopenhag)

1955
Büyük Britanya Ekim (‹ngiltere: Londra,
Leicester, Newcastle, Oxford – ‹skoçya:
Aberdeen – Glasgow)

‹rlanda Temmuz / A¤ustos (Dugort)

1956
‹rlanda Yaz aylar› (‹rlanda turu: Keel, Limerick, Killarney, Dublin,Keel)

1967
‹talya Haziran (Roma, Siena)

Fransa / Portekiz Ekim / Kas›m (Paris,
Lizbon)

Avusturya Temmuz (Viyana)
‹rlanda Temmuz – Eylül aras› (Dugort)

1976
‹sviçre (Sa¤l›k nedeniyle 1985’e kadar
y›lda bir kez gider)

1968
Çekoslovakya A¤ustos (Prag – Rene
Böll’le birlikte Varﬂova Pakt› ordular›n›n iﬂgaline tan›k olur)

1977
Fransa / ‹sviçre Nisan / May›s (Metz,
Nancy, Belfort, Basel, Hochwald, Langenbruck, Bärenwill)

1969
Yunanistan / ‹srail May›s / Haziran

‹talya Aral›k 77 / Ocak 78 (Roma, Pompeyi, Floransa, Asisi, Milano)

‹talya Eylül / Ekim ( Elba, Floransa, Pisa)

1978
Fransa Mart (Paris)

Danimarka / ‹sveç Ekim (Kopenhag,
Stokholm, Uppsala, Linköping, Göteborg)
Polonya Aral›k (Varﬂova, Krakau)
1957
Danimarka A¤ustos / Eylül (Kopenhag ve
sahil kesimler)
Belçika Ekim (Brüksel, Brügge, Antverp,
Gent)
1958
Fransa / ‹rlanda Yaz aylar› (Rouen, Paris,
Le havre, Fishgard, Kilkenny, Keel)
Hollanda Aral›k (Utrecht, Amsterdam,
Rotterdam)
1959
Belçika Nisan (Antverp, Gent, Brüksel)
1960
‹rlanda May›s Eylül aras› (Dublin, Dogort,
Cork, Limerick, Galway)
1961
Çekoslavakya May›s (Prag, Brünn)
‹talya / Yugoslavya Haziran A¤ustos aras› (Verona, Bologna, Siena, Roma (Villa
Massimo’ da onur konu¤u), Venedik, Rijeka, Lübyana, Triest)

SSCB Eylül / Ekim (Moskova, Leningrad,
Tiflis)

1970
SSCB Mart / Nisan (Moskova)
‹talya Ekim (Roma, Napoli)
Hollanda Aral›k (Lahey)
1971
Avusturya / Macaristan May›s (Viyana,
Budapeﬂte, Viyana)
‹rlanda A¤ustos / Eylül (Dublin, 25.9 tarihinde Dun Laoghaire’de Uluslararas› PEN
Baﬂkanl›¤›na seçilir, Dogort)
ABD Ekim Aral›k aras› (New York, San
Fransisco, San Diego)
1972
SSCB ﬁubat / Mart (Moskova, Leningrad,
Tiflis, Yalta, Moskova)

1962
‹rlanda Temmuz / A¤ustos (Belfast, Achill
Adalar›, Dublin)

‹talya / Yunanistan / ‹srail Ekim / Kas›m
(Roma, Atina, Kudüs, Tel Aviv, Sina)

SSCB Eylül / Ekim (Moskova, Leningrad)

‹sveç / Danimarka Aral›k (Stokholm – Nobel Ödülü verilir, Kopenhag)

51

Yunanistan Mart / Nisan (Korfu)
Hollanda Nisan (Amsterdam)

1979
Malta Mart
SSCB Temmuz / A¤ustos (Moskova, Vladimir, Susdal)
Ekvador Kas›m 79 ﬁubat 80 aras› (Quito
– Sa¤ baca¤›, damar hastal›¤› nedeniyle
ameliyat edilir)
1980 / 81
‹sviçre / Fransa Kas›m 80 ﬁubat 81 aras›
(Basel, Hochwald, Menton)
1983
‹rlanda May›s (Dugort)
1984
Fransa Aral›k (Kan)
1985
‹ngiltere ﬁubat (Londra)
‹sviçre / ‹talya Mart (Hochwald, Lugano,
Ascona)
Hollanda Haziran (Scheveningen)

Ödüller ve Onur Ödülleri

1

2

4

3

5

7
6

Ödüller ve Onur Ödülleri 2
1. Dublin Üniversitesi taraf›ndan verilen fahrî
doktora, 1973
2. Brunel Üniversitesi taraf›ndan verilen fahrî
doktora, 1973
3. ‹nsan Haklar› Birli¤i taraf›ndan verilen
Carl-von-Ossietzky Madalyas›, 1974
4. Köln ﬂehri Onursal Hemﬂehrilik Hakk› Belgesi,
1983
5. 29 Nisan 1983 Onursal Hemﬂehrilik Hakk›
töreni s›ras›nda Heinrich Böll Köln ﬂehrinin
alt›n defterini imzalarken. Sa¤da Belediye
Baﬂkan› Norbert Burger
6. Frans›z Kültür Bakan› Jack Lang taraf›ndan
“Ordre des Arts et des Letters”de
Commandeur ilan edilmesi, 1984
7. “Çiçe¤i burnunda” Commandeur, 1984
8. Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi Üyeli¤i,
1984

8
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Ödüller ve Onur
Ödülleri II
1970
Federal Almanya PEN Merkezinin baﬂkanl›¤›na seçilir
(1972’ye kadar)
1971
Uluslararas› PEN baﬂkanl›¤›na seçilir (1973’e kadar)

Heinrich Böll’ün Ordre
des Arts et des Letters’e
Commandeur olarak
al›nmas› dolay›s›yla
Frans›z Büyükelçisi’nin
konuﬂmas›
1.10.1984 tarihinde Remagen
yak›nlar›ndaki Frans›z Saray›’nda

de davranma sorumlulu¤u isteyen ünlülük. Sevgili Heinrich
Böll, sizin en iyi elçileriniz, eserlerinizdeki kiﬂilerdir.[…]
Ülkem sizin kiﬂili¤inizde, yoklu¤unda önemli bir eksiklik duyaca¤›m›z, Avrupa’n›n yads›namaz
vicdan›n› takdir ediyor. Size burada ülkem ad›na, onun takdir ve
hayranl›¤›n› ifade edebildi¤im
için, ne kadar mutlu oldu¤umu
söylemek istiyorum.

Sevgili Heinrich Böll,
1972
Nobel Edebiyat Ödülü
1973
Trinitry College, Dublin Üniversitesi, Birmingham Aston
Üniversitesi ve Uxbridge Brunel Üniversitesi Fahri Doktora
ünvanlar›
1974
Berlin ‹nsan Haklar› Birli¤i’nin
Carl-von-Ossietzky niﬂan›,
New York’taki American Academy of Arts and Letters
Onur üyeli¤i
1980
Premio Latina (‹talya)
1982
Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Fahri Profesörlük ünvan›;
Köln kentinin hemﬂerilik berat›.
1984
Frans›z Kültür Bakan› taraf›ndan “Ordre des Arts et des
Letters”e Commandeur ünvan› verilir; Danimarka’n›n Holstrebo kentindeki Odin-Teatret’in Jens-Bjornboe Ödülü.
100.000 Danimarka Kronu
olan ödülü Heinrich Böll “Alman Acil Doktorlar Komitesine” ba¤›ﬂlar.

Siz, bizim ülkemiz için Günter
Grass’la birlikte yaﬂayan en ünlü
Alman yazar olarak tan›n›yorsunuz. Bir Almanca Dilbilimcisi olmasa da, e¤itimli bir Frans›z okuyucusu, sizin eserinizi kendisinin
estetik ve ahlaki varl›¤›n›n en
önemli parças› olarak görüyor.
Büyük bir yazar, kökleri her nekadar bir bölgeye ait olsa da, s›n›r tan›maz; ve ben sizden bir
al›nt› yaparak eklemek istiyorum:
“Her dünya edebiyat› yöreseldir.” Stokholm Akademisi size 10
Aral›k 1972’de Nobel Ödülünü
vererek, bu ününüzü takdir etmiﬂ
ve onurland›rm›ﬂ, ancak gerekçelendirmemiﬂtir. Fransa’da kalacak olursam, Seuil Yay›nevinin
1954 y›l›nda sizin romanlar›n›z›
çevirilerini yay›nlamaya baﬂlad›¤›n› an›msatmak isterim. En
önemli eserleriniz, en az›ndan
roman ve hikâye alanlar›ndakiler,
böylece sizi, Rene Wintzen’le
söyleﬂiler içeren “Une memoire
allemande” (1978) kitab›ndan ve
tabii ki sizin baz› kitaplar›n›zdan
esinlenerek çekilen filmlerden tan›yan Frans›z okuruna h›zla sunabildi.
‹ki çeﬂit ünlülük vard›r: bir süre
boyunca, ç›kar›lan büyük gürültünün ortada asl›nda büyük bir
eserin yoklu¤unu perdeleyen ünlülük ve di¤eri – yani sizi tan›mlayan – ve sanatç›n›n, ne kadar
dikkat çekmese de, geri çekilmiﬂ
bir yaﬂam sürdürse de, herkesin
gözü önünde, eserlerinde durmadan övdü¤ü de¤erler yönün-

53

Heinrich Böll, Frans›z Kültür Bakan› Jack Lang ad›na, sizi böylelikle Ordre des Arts et des Letters’de Commandeur yap›yorum.

Heinrich Böll’ün teﬂekkür
konuﬂmas›
Ekselans, say›n Bayanlar ve
Baylar,
Bana, yazarak nelere yol açt›¤›m›, belki de nelere neden oldu¤umu sergilediniz. E¤er savaﬂ
sonras› Almanya’s›n›, Fransa için
biraz daha anlaﬂ›labilir k›lmada
ufak bir katk›m oldu¤u do¤ruysa,
beni komutan de¤il, ama Commandeur yapan bu onurland›rma, beni daha da çok sevindirir.
Önce bir korkuya kap›ld›m, çünkü Komutan, Albay anlam›na geliyor. Fransa’n›n bizler için ne anlam taﬂ›m›ﬂ oldu¤unu aç›klamaya çal›ﬂmayaca¤›m: Frans›z kültürü, Pascal ve ondan önce sizin
de sözünü etti¤iniz Bernanos ve
baﬂkalar›. Ve savaﬂ sonras›
Frans›z edebiyat›: Sartre, Camus, hepsinin ismini burada saymam mümkün de¤il. (…)
Hâlâ Frans›z Cumhuriyeti’ne nas›l bir katk›da bulunmuﬂ oldu¤umu anlayabilmiﬂ de¤ilim, bu
onurland›rmadan dolay› ne kadar sevinçli oldu¤umu düﬂünebilirsiniz. Teﬂekkür ediyorum.

70’li ve 80’li Yıllardaki Çalışmalar

5
1

6
4
2

70’li ve 80’li Y›llardaki Çal›ﬂmalar
1. 1973 y›l›nda üç yazar sosyal demokratlar›n meclis grubunda
soldan sa¤a: Heinrich Böll, Herbert Wehner, Thaddäus Trol,
Günter Grass ve Willy Brandt.
2. Güney Amerikal› bir ‘kad›nlar için insan haklar› delegasyonu’nun
1981 y›l›nda Heinrich Böll’ü ziyareti s›ras›nda: Annemarie Böll,
Klaus Staeck, Carmen Alicia Egas de Böll, Domitila Barrios de
Chungara, Günter Wallraff, Bernhard von Grünberg ve di¤erleri.
3. 1974 y›l›nda Alexander Solschenizyn ile. Sovyet vatandaﬂl›¤›ndan
ç›kar›ld›ktan sonra Solschenizyn Böll’ün Eifel’deki k›r evinde
misafir oldu.
4. Ulrich Sonnemann’›n 60. do¤umgünü için yazd›¤› ﬂiir 1972 y›l›nda
yay›nland›.
5. 80’lerin baﬂ›nda Yeﬂiller Partisi’nden Petra K. Kelly ile birlikte.
6. Alman Yazarlar Birli¤i’nin 1984 y›l›nda Saarbrüchen’deki
toplant›s›nda 2. s›rada solda: Jürgen Fuchs, onun önünde
Christoph Buch, Günter Grass ve Heinrich Böll.
7. Bonn7da yay›nlanan “Vorwärts”den Nato’nun silahlanmas›
art›rmas›na karﬂ› protesto gösterisi ile ilgili karikatür, 1983.
Heinrich Böll - Leben & Werk 35/40

3

7

Kronoloji 1970 - 1985
1970 Federal ﬁansölye Willy
Brand’›n da kat›ld›¤› Yazarlar Birli¤i’nin 1. Kongresi’nde Böll “Yaln›z Baﬂ›na Davrananlar›n Birli¤i”
konusunda konuﬂur. 1970 ve
1972 dönemi için Böll, Federal
Almanya PEN Merkezinin baﬂkanl›¤›na seçilir.
1971 “Foto¤rafta Kad›n da Var”
yay›nlan›r.
Uluslararas› PEN’in Dublin’de yap›lan 38. Kongresinde Böll, baﬂkanl›¤a seçilen ilk Alman yazar
olur.
1972 Nöbel Edebiyat Ödülü. H.
Böll, Willy Brand’›n seçim kampanyas›na destek veren sosyal
demokrat seçmen giriﬂiminde yer
al›r.
1973 Böll’ün deneme albümü
“Yeni Siyasi ve Edebi Yaz›lar” yay›nlan›r. “Foto¤rafta Kad›n da
Var”, ABD’de ay›n kitab› seçilir.
1974 “Katharina Blum’un Çi¤nenen Onuru ya da: ﬁiddetin Nas›l
Do¤du¤u ve Nelere Yol Açabilece¤i” adl› roman yay›nlan›r. Joseph Beuys, giriﬂimcileri aras›nda Heinrich Böll’ün de bulundu¤u “Yarat›c›l›k ve Bilimler Aras›
Araﬂt›rma için Ba¤›ms›z ve Uluslar aras› Yüksek Okul” kurucu
rektörlü¤üne getirilir.
1975 Federal Almanya’n›n güvenlik güçlerini konu alan, “Ulusun Düﬂünsel Durumu Hakk›nda
Raporlar” adl› hicivsel eser ve
Christian Linder ile yap›lan ilk
kapsaml› söyleﬂi olan “Mart’ta Üç
Gün” yay›nlan›r. Vojtech Jasny
taraf›ndan “Palyaço” ve Angela
Winkler’in baﬂrolde oynad›¤›
“Katharina Blum’un Çi¤nenen
Onuru” Volker Schlöndorff taraf›ndan sinemaya uyarlan›r.
1976 Bu dönem, Böll daha az
edebi çal›ﬂmada bulunur ve daha çok gazete yaz›lar›na a¤›rl›k
verir. Yazarlar›n demokratik ve
özgürlükçü sosyalizm hakk›ndaki
kendi görüﬂlerini aktarmak istedikleri L’46 isimli dergiyi, Günter
Grass ve Carola Stern’le birlikte

ç›kar›r.
Ocak ay›nda Heinrich Böll ve eﬂi
Katolik kilisesinden ç›karlar.
1977 “Müdahale ‹steniyor. Günümüze Dair Yaz›lar ve Konuﬂmalar” adl› deneme albümü yay›nlan›r. May›s’da Romy Schneider’in
Leni Gruyten rolünü oynad›¤›
“Foto¤rafta Kad›n da Var” filminin
galas› yap›l›r.
1978 Böll, “Sonbaharda Almanya” ad› alt›nda onbir yönetmen
taraf›ndan çekilen filmin, Volker
Schlöndoff taraf›ndan uyarlanan
bölümüne, medyan›n davran›ﬂ›n›
alaya alan bir senaryo yazar.
1979 “Sevecen Kuﬂatma” adl› roman yay›nlan›r. 21.9.1979 tarihinde merkez kütüphanesinin aç›l›ﬂ›
nedeniyle Böll, arﬂivini hibe olarak Köln Belediyesi’ne devreder.
Rene Böll’ün yönetti¤i Lamuv Yay›nevi’nde “Heidelberg’e Çok S›k
Gidiyorsun ve Baﬂka Hikâyeler”
yay›nlan›r. Günter Grass ve Siegfried Lenz gibi Böll de Cumhurbaﬂkan› Scheel taraf›ndan verilmek istenen Federal Niﬂan› reddeder. Aral›k’da Ekvator’a bir gezi yapar. Sa¤ baca¤›nda oluﬂan
damar rahats›zl›¤› nedeniyle Quito’da acilen ameliyata al›n›r.
1980 Almanya’ya dönüﬂünde,
Böll tekrar ameliyat edilir. Federal
ﬁansölye Helmut Schmit kendisini hastanede ziyaret eder.
1981 Lamuv Yay›nevi”nde ilk otobiyografik metni “ﬁu O¤lan›n Hali
Ne Olacak? Ya da: Kitaplarla ilgili bir ﬂey” yay›nlan›r. 10 Ekim’de
Böll, Erhard Eppler, Heinrich albertz ve Petra Kelly ile beraber,
Bonn’da yap›lan ilk büyük bar›ﬂ
yürüyüﬂünde 300.000 kiﬂi karﬂ›s›nda konuﬂur.
1982 1977-1981 aras› deneme
yaz›lar› içeren “May›nlanm›ﬂ
Alan” Kiepenheuer & Witsch’de
yay›nlan›r. Lamuv Yay›nevi taraf›ndan o zamana kadar yay›nlanmam›ﬂ, savaﬂ sonras› ilk ödenlere ait “Miras” isimli metin okuyucuya sunulur. Uluslararas› Yazarlar Kongresi “Interlit 82”de Böll
“Halklar›n Düﬂman ‹majlar›” hak-
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k›nda konuﬂur. Aile, Hülchrather
Sokak’taki evden, Köln yak›nlar›ndaki Merten’e taﬂ›n›r. O¤lu Raimund ölür.
1983 Henüz yay›nlanmam›ﬂ
1946-1951 y›llar› aras›nda yaz›lm›ﬂ k›sa hikâyeler ve hikâyelerden oluﬂan bir cilt “Yaralanma”
baﬂl›¤›yla, Lamuv Yay›nevi taraf›ndan yay›nlan›r. Sa¤l›k durumunun iyice kötüye gitmesine ra¤men, Böll bir Amerikan k›ﬂlas›n›n
giriﬂinin kapat›lmas› eylemine kat›l›r.
1984 “‹tirazlar ve Cesaretlendirmeler” ad›ndaki 1981-1983 aras›ndaki toplu konuﬂma ve denemeler Kiepenheuer & Witsch taraf›ndan yay›nlan›r. Böll, Lamuv
Yay›nevi’nde o dönemin Federal
Alman Hükümet Sözcüsü Peter
Boenisch”in kariyerini anlatan
“Bild, Bonn, Boenisch” adl› kitab›n› yay›nlar. Köln Belediyesi
Böll’ün eserlerini sat›n al›r.
1985 Böll’ün ölümünden k›sa bir
süre sonra “Irmak Manzaras›
Önünde Kad›nlar” roman› yay›nlan›r.
Temmuz baﬂ›nda Böll tekrar hastaneye yatmak zorunda kal›r ve
ameliyat olur. 15 Temmuz’da bir
baﬂka ameliyata daha haz›rlanmak için, hastaneden ç›kar. 16
Temmuz sabah› Langenbroich’daki evinde ölür. Heinrich Böll
19 Temmuz’da halk›n, arkadaﬂlar›n›n ve aralar›nda Cumhurbaﬂkan› Richard von Weizsäkker’in bulundu¤u politikac›lar›n yo¤un kat›l›m›yla Köln yak›nlar›ndaki Bornheim-Merten’de topra¤a verilir.
Köln Belediyesi, Böll’ün an›s›na
27 Eylül’de bir anma toplant›s›
düzenler, yeni inﬂa edilen Ludwig
Müzesi önündeki meydana ve
kentin Edebiyat Ödülüne onun ismini verir.

Alman Barış Harekatı

2

1

3
Alman Bar›ﬂ Harekat›
1. 10 Ekim 1981 tarihinde Bonn’da yap›lan Bat› Almanya tarihinin en
büyük gösterisi hakk›nda haber (“General-Anzeiger”, Bonn,
12.10.1981)
2. Düzenleyenler Komitesinin gösterinin ak›ﬂ›n› içeren el ilan›.
3. Heinrich Böll’ün Bonn’da yapaca¤› konuﬂma için notlar›
4. Annemarie ve Heinrich Böll 1 Eylül 1983’de Güney Almanya’da bir
Amerikan askeri deposunun iﬂgali s›ras›nda. Ön s›rada Yeﬂiller
Partisi’nin meclisteki tan›nm›ﬂ iki milletvekili: (sa¤da) Petra Kelly ve
(solda) Gert Bastian;arkada sa¤da yazar Vilma Sturm
4
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Taﬂlar yerine çiçekler
uçuﬂuyordu
Silahlanmaya karﬂ› düzenlenen
büyük mitingin tüm endiﬂelere
ra¤men, neden çat›ﬂma olmadan geçti¤ine dair

10.10.1981’de Bonn’da düzenlenen Büyük Bar›ﬂ Yürüyüﬂü hakk›nda, Süddeutsche Zeitung
12.10.1981 tarihinde ﬂunlar› yazar:
Heinrich Böll, Bonn Hofgarten’deki bu günü hiçbir zaman
unutmayacak, çünkü o gün, onun
için bar›ﬂ›n yola ç›kt›¤› gündür,
kendi deyimiyle “kurtuluﬂumun
günü”. Kesin tarihi tam an›msayam›yor, belki Kas›m 1945’teydi.
O gün ya¤mur mu ya¤›yordu,
yoksa güneﬂ mi açm›ﬂt›, onu da
an›msayam›yor. Ama, o ilk bar›ﬂ
gününde, eski “Wehrmacht” üniformas›n›n üzerine k›rm›z› ﬂeritli
göz al›c› bir Macar subay paltosu
ve bir çift sa¤lam Amerikan asker
postal› giydi¤ini kesin olarak
an›ms›yor. Ve orada ﬂu anda durdu¤u yerde, Bonn Üniversitesi’nin ana binas›n›n önünde “ç›k›ﬂ”›n oldu¤unu da biliyor. ‹ngiliz
savaﬂ tutsaklar› kamp› olarak kullan›ld›¤›nda, Hofgarten çay›r› dikenli tellerle çevriliydi ve kuzey
ucunda, ﬂimdi 46.000 Watt’l›k ses
ayg›t›n›n ve konuﬂma kürsüsünün
koyuldu¤u yerde, tam orada
kamp›n ç›k›ﬂ› bulunuyordu, tam
orada Heinrich Böll için savaﬂ sona ermiﬂti.
O zamanlar o, ﬂimdi dip dibe
Hofgarten çay›r›nda ayakta duran ve onu dinleyen binlerce insan›n yaﬂ›ndayd›. Saatlerce dinlediler, sonlara do¤ru baﬂlayan
ya¤mur bile onlar› gitmeye ikna
etmedi ve nihayet son sözü söylemek için s›ra kendisine geldi¤inde Böll’ü zorlayan o can al›c›
so¤uk bile insanlar› oradan ay›rmaya yetmedi. Paltosunun cebinde önceden haz›rlanm›ﬂ bir metin

var. Metinde “Bir daha savaﬂ
olursa, Almanya herkesin birbirini
kesti¤i bir savaﬂ meydan› olarak
birleﬂebilir. Bu savaﬂ meydan›
üzerinde bir birleﬂme olmaz, birleﬂmenin kendisi bir savaﬂ meydan› olur” gibi cümleler yaz›yor.
Daha sonra söyledi¤i gibi, Böll
“insanlar› s›kmak istemedi¤i” için
metni cebinde b›rak›yor. Çok say›da, yer yer iyi konuﬂmalar yap›ld›¤›n› düﬂünüyor. O nedenle sonunda Bonn Hofgarten’daki yürüyüﬂ esnas›nda kafas›ndan geçenleri toparlamak istiyor. Örne¤in Helmut Schmidt’in böylesi
büyük gösterilere kat›lanlara “karanl›k yarat›klar” demesi ve bunlarla onun, Federal ﬁansölye’nin,
kesinlikle hiçbir zaman ortak bir
ﬂey yapamayaca¤›. Böylesi kelimeler, yazar Böll’ü karﬂ› ç›kmaya
zorluyor. “Bizler son derece karanl›k yarat›klar›n en yüksek devlet kademelerine geldiklerini gördük” diyor. Ve “Ben neredeyse
kendimi karanl›k bir yarat›k olarak
ifade etmeye e¤ilim duyuyorum.”
Benzer gösterilerde ﬂimdiye kadar hep dikkatleri üzerlerine ve
k›r›p dökmeye çekmeyi baﬂaran
ve bar›ﬂç›l gösterilere gölge düﬂüren o “karanl›k yarat›klar” neredeydi? Federal Almanya’n›n gördü¤ü en büyük gösteride –polis
tahminlerine
göre
Bonn’da
250.000, organizatörlerin tahminine göre ise 300.000 insan vard›– az say›daki kargaﬂa yarat›c›lar› kendi aralar›nda kal›yor. (…)
Kentin korunmas› için ne kadar
polisin görevde bulundu¤una dair Bonn Emniyet Müdürlü¤ü bilgi
vermek istemiyor. Kuzey RenVestfalya Eyaleti’nin her taraf›ndan getirilen güvenlik güçleri,
pek fazla ortal›kta da görünmüyor. (…) Kortej t›kand›¤›nda, bayram havas› esiyor: Göstericiler
kavﬂaklarda dans ediyorlar, ﬂark›
söylüyor, müzik yap›yorlar ve bazen de nükleer savaﬂa karﬂ› konuﬂmalar yap›l›yor. (…)
Son y›llar›n deneyimlerine göre,
Bonn Hofgarten çay›r›na 110.000
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insan s›¤›yor. Ama Bonn’a do¤ru
yap›lan bar›ﬂ yürüyüﬂünün organizatörleri, ça¤r›lar›na bunun iki
mislinden fazla insan›n kat›lmak
istedi¤ini biliyorlar. Hofgarten
çok küçük. O nedenle üniversite
ile Poppelsdorf Saray› aras›ndaki
Bonn’un eski bulvar› ek miting
alan› olarak düzenleniyor. Ama
bu meydan da, cumartesi sabah›n›n erken saatlerinden itibaren
her yönden toplanan insan kitlelerini içine alamayacak kadar küçük.
Organizatörler bile, planlanan zamanda konuﬂma kürsüsüne ç›kmakta zorlan›yorlar. Üniversite
idaresi onlar için bir oda ay›rmay›
reddetmiﬂti. Bu durumda anons
edilen 13 konuﬂmac›, Pazar Meydan›’ndaki bir otele gitmek zorunda kal›yor. Berlin eski Belediye
Baﬂkan› Heinrich Albertz, Bonn
Üniversitesi’nin ayak diremesini
ﬂu ac› cümleyle yorumluyor: “Bir
kez daha bu üniversitede Heinrich Böll gibi bir Nobel Ödülü sahibine yer yok”. Bonn Üniversitesi’nin Nobel Ödülü sahibi Thomas Mann’a verilen Onur Doktoru
ünvan›n› geri ald›¤› y›llarla bugün
aras›nda bir paralellik çizmeyi
dinleyicilere b›rak›yor. (…)
Eppler ve di¤er konuﬂmac›lar,
gösteriden sonra bas›n toplant›s›
yaparken, Heinrich Böll bitkin bir
halde Bonn Belediye binas›n›n
küçük bir odas›nda oturuyor. Bas›n toplant›s›na gitmek istemiyor.
Metni cebinde b›rakan Böll, genç
insanlara kendisini bugün neyin
duyguland›rd›¤›n› aç›kl›yor: 1945
Kas›m›n›n herhangi bir gününde
savaﬂ›n bitti¤i bu yerde, bugün
bu kadar çok insan›n bar›ﬂ için
bir araya gelmesi.

Ölümüne Dair
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Ölümüne Dair
1. Heinrich Böll torunu Samay ile, 1984
2. “Samay ‹çin” adl› ﬂiiri 8 May›s 1985’te,
savaﬂ›n bitiminin k›rk›nc› y›ldönümünde
torununun ﬂiir defterine yazd›.
3. Cumhurbaﬂkan› Richard von Weizsäcker’in
Annemarie Böll’e gönderdi¤i baﬂsa¤l›¤›
mektubu.
4. “China Times (Taipeh) Heinrich Böll’ün ölümü
dolay›s›yla onun son denemelerinden birini
“Brief an meine Söhne oder: Vier Fahrräder”
(‘O¤ullar›ma Mektup veya: Dört Bisiklet”)
yay›nlad›.
5. Bornheim-Merten’deki mezar.
Düzenleyen: René Böll.
6. Richard von Weizsäcker (ortada, önde)
cenaze korteji s›ras›nda 19 Temmuz 1985.
7. Heinrich Böll’ün ölümü dolay›s›yla bir Türk
cezaevinde siyasi tutuklular›n yapt›klar› bir
anma toplant›s›n› anlatan, René Böll’e yaz›lm›ﬂ
mektuptan bir bölüm.
8. Heinrich Böll, ölümünden sonra yay›nlanan
“Frauen vor Flußlandschaft” (‘Irmak
Manzaras› Önünde Kad›nlar’) adl› son
roman›n›n araﬂt›rmalar› s›ras›nda, 1985
9. Heinrich Böll’ün Temmuz 1995’teki onuncu
ölüm y›ldönümü dolay›s›yla Johannes Rau’un
Annamarie Böll’e yazd›¤› mektup
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Anma Yaz›lar› 1985
Politikac›lardan Sesler
Cumhurbaﬂkan› Richard von Wiezsäcker Annemarie Böll’e gönderdi¤i baﬂsa¤l›¤› mesaj›nda
ﬂunlar› yazd›:
“Heinrich Böll ile birlikte Alman
Edebiyat›’n›n büyüklerinden biri,
bizden ayr›ld›. Düﬂüncenin özgürlü¤ünü, nerede tehlikeye girdiyse savundu. Rahats›z edici ve
tart›ﬂmal›yd›, tepki ve takdir kazand›. Onun cesur, giriﬂimci,
uyan›k yan›n› ve sürekli ikaz eden
sesini arayaca¤›z.
Böll’ün ölümü üzerine SPD Genel
Baﬂkan› Willy Brandt “Böll’ün ölümü beni hüzünlendiriyor” dedi.
“Kitaplar›nda oldu¤u gibi kamu
yaﬂam›nda da Heinrich Böll dürüstlü¤ün sesiydi: ödün vermeyen, bükülmeyen kiﬂili¤iyle, gerekti¤inde sert ve yüksek sesliydi. Edebî çal›ﬂmas›n›n ve siyasî
eyleminin temelini insan eylemi
oluﬂtururdu.”
FDP Genel Baﬂkan› Martin Bangemann ﬂunlar› söyledi: “Eserlerinde, insandan yana olmak temelleniyor. Bu çaba edebiyat tarihinde, ça¤daﬂ H›ristiyanl›k olarak geçecek.”
Parlamentodaki Yeﬂillerin Grup
Sözcüsü Christian Schmidt ﬂunlar› vurgulad›: “Heinrich Böll hepimiz için umut verici bir örnek ve
önemli bir yazard›.”
Alman Bas›n›’ndan
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
“O, günümüz Alman Edebiyat›’n›
ve ayn› zamanda yeni bir Almanya’y› temsil ediyordu. Yorulmaks›z›n savaﬂa, bask›ya ve zorbal›¤a
karﬂ› konuﬂtu – ve dünyan›n her
yerinde duyuldu. O bir Alman ﬂairi idi ve bir ﬂairden daha fazlas›yd›.”

metall: “Ülke ve Dünya sadece
büyük bir yazar› kaybetmedi –

Heinrich Böll’ün beklenmedik
ölümüyle tüm bir dönem sona erdi. 16 Temmuz’daki ölüm gününden beri Almanya d›ﬂ›nda da ç›¤
gibi büyüyen o ﬂaﬂk›n yas›n nedeni, burada bir daha yeri asla
doldurulamayacak bir boﬂlu¤un
do¤du¤u duygusundad›r. Do¤rudan hissedilebilir, gerçek bir kay›p.”

Yurtd›ﬂ›ndan Sesler

Danimarka: Danimarka gazetesi
“Politiken”, Böll’ü “Köln’ ün iyi insan›” olarak, “Alman ruhunu Bismarck ve Hilter’den kurtaran” bir
insan olarak tan›mlad›.
Fransa: “Le Matin” gazetesinden: “Böll’ün Thomas Mann’dan
sonra ilk Alman olarak Nobel
Ödülü’ nü almas› hakl›d›r. ‹ki yazar aras›nda, nasyonalsosyalizm,
savaﬂ, soy k›r›m› yaﬂand›. Almanya ve Avrupa tekrar buluﬂtular.
“Liberation’da” Daniel Cohn –
Bendit “Böll büyük ahlâkî bir vicdan› temsil ediyor” derken, ayn›
gazetede rejisör Volker Schlöndorff ﬂunlar› söyledi: “Yaﬂam›n›,
edebiyat› gibi ustal›kla ele ald›¤›
inanc›nday›m. Bu ola¤anüstü bir
ﬂey.” “Le Quotidien” ﬂunlar› yazar: “Her zaman güçsüzler için
kavgaya girmeye haz›r, gülümseyen bir adamd›. Belki de edebiyat›n son azizi.”
‹ngiltere: “The Guardian” için,
Heinrich Böll “Yeniden do¤an Almanya’n›n edebi vicdan›yd›.” Yazara göre Böll, belki de en az
Willy Brandt kadar, vatandaﬂlar›na “Alman ve Demokrat” olman›n
ne anlama geldi¤ini an›msatmaya katk›da bulundu. “The Times’da, Böll’ün ‹rlanda ile olan
yak›nl›¤›na dikkat çekilir. Böll’ün,
ayr›ca Brendan Behan çevirileriyle kendisiyle isim yapt›¤› ve Kuzey ‹rlanda’daki durumu “zekice”
betimlendi¤i belirtilir.
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‹talya: Roma’n›n günlük gazetesi
“Reporter”, “Almanya’n›n melankolik vicdan›” baﬂl›¤› alt›nda ﬂunlar› yazd›: “Heinrich Böll’le birlikte ‘öteki Almanya’ e¤itmenini,
hiçbir ﬂekilde s›k›c› olmayan ö¤retmenini, yumuﬂak ironiyi seven
ahlâk e¤itimcisini kaybediyor.”
Hollanda: “Algemmeen Dagblad, “Kendi uyumlulu¤uyla “öteki
Almanya’ya biçim veren adam”
diye yazar. “Trouw”: “Hiçbir Alman yazar Sovyetler Birli¤i’nde
onun kadar popüler de¤ildi. Sadece aptal ve kötü niyetli insanlar, onu bu nedenle, bu rejimin
hayran› olarak nitelendirdiler. Birçok Rus muhalifi için gösterdi¤i
giriﬂimi, bunun tersini kan›tlar.”
‹sveç: Dagens Nyheder sorar:
“Gelecek nesiller, onu estetik
edebiyat yazar› olarak m›, yoksa
ahlâkî bir örnek olarak m› an›lar›nda saklayacaklar?”
‹sviçre: Neue Zürcher Zeitung:
“Heinrich Böll, geçmiﬂte oldu¤u
gibi, gelecekte de bir merci olarak kalacak. Birçok genç Alman,
onun kiﬂili¤inde, […] geçmiﬂte
olanlar› gizlemeyen bir babay›
görüyorlar. Frankfurt ﬁiir Söyleﬂileri’nde kelimesi kelimesine ifade
etti¤i gibi, baﬂlang›çtan itibaren
onun için ahlâk ve esteti¤in birbiriyle kesiﬂti¤i kesindi. ‹ﬂte o nedenle, nerede haks›zl›k, bask› ve
insanl›k d›ﬂ› davran›ﬂlar›n varl›¤›na inand›ysa, sürekli müdahale
etti.”
‹spanya: Ölüm haberinin al›nmas›ndan bir kaç saat sonra Devlet
Televizyonu’nun akﬂam haberleri,
Böll’ün ölüm haberini ilk s›rada
verdi. Madrid’de ç›kan “El Pais”
gazetesinde Jose Comas, Heinrich Böll ile son karﬂ›laﬂmas›n› ve
bu buluﬂmayla yazar› fiziken fazlaca yordu¤u hissine kap›ld›¤›n›
anlat›r.

Sovyetler Birli¤i: Sovyet Parti
Organ› “Pravda”, SSCB’de en
popüler Alman yazarlar›ndan biri
olan Heinrich Böll’ün ölüm haberini, resmî haber ajans› TASS’›n
k›sa bir haberiyle verdi. TASS,
Böll’ün “Bat› Alman bar›ﬂ giriﬂimcileri hareketinin aktif bir kat›l›mc›s›” oldu¤unun alt›n› çizdi. “Edebiyat alan›ndaki” en iyi eserlerinin
baﬂtan aﬂa¤›ya “faﬂizme, Alman
askerine ve ikiyüzlü küçük burjuva ahlâk›na karﬂ› kini” ifade etti¤i
vurgulan›rd›.” Böll’ün eserlerinin
sadece Rusçaya de¤il, ayn› zamanda SSCB’nin di¤er halklar›n›n dillerine çevrildi¤i eklendi.

Yazar Birlikleri ve Meslektaﬂlar›
Alman Yazarlar Birli¤i (VS), IG
Druck und Papier Dergisi’nde 16
Temmuz’da Köln’de ölen yazar
ve Nobel Ödülü sahibi Heinrich
Böll’ü, büyük bir yazar ve meslektaﬂ, ama ayn› zamanda ahlaki bir
merci olarak de¤erlendirdi.
PEN Baﬂkan› Martin Gregordellin
ﬂunlar› söyledi: “Heinrich Böll ile
birlikte, sadece Alman Edebiyat›’na savaﬂtan sonra uluslararas›
bir sayg›nl›k kazand›ran bir yazar
ve moralist kaybetmiyoruz; ayn›
zamanda Uluslararas› PEN’in çok
say›da takibe u¤rayan ve tutuklu
yazar ad›na, ona her zaman bir
teﬂekkürü borç bilece¤i, insan
haklar›n›n yorulmaz bir savunucusunu da kaybediyoruz.”
Heinrich Böll’ün ölüm haberi üzerine ﬂair Sarah Kirsch ﬂunlar› dile
getirdi: “Çok sars›ld›m. Son derece üzgünüm”. Kirsch’e göre
Böll’ün edebî, siyasî ve insanî eylemleri “üç yaﬂama ancak s›¤ard›”. Böll sadece “bir yazar” de¤il,
ayn› zamanda “baﬂvurulabilecek
bir merciydi.” Kirsch, bir sorun
nedeniyle s›k›ld›¤› veya etkilendi¤i zaman, ona s›k s›k yazd›¤›n›
söyler. ﬁair Kirsch’e göre: “Böll
beni her zaman hep çok aç›k, dürüst ve ilgiyle yan›tlad›.” Böll’ü,

Grup 47 döneminden tan›yan
Walter Höllerer’e göre, Böll’ün
önemi, Almanlar›n savaﬂtan sonra “dünya edebiyat›yla iliﬂki kurdu¤u” ilk yazar olmas›nda aranmal›d›r. Ona göre Böll, karmaﬂ›k
da olsa, olaylar› kolay anlaﬂ›labilir
tarzda ifade edebilmesi, Böll’ün
uluslararas› düzeyde büyük bir
etki yaratmas›na neden olmuﬂtur.
Axel Eggebrecht ise ﬂunlar› vurgular: “Yazarlar›n, Almanya’da
fazla takdir edilmeyen sözlerine,
Heinrich Böll ahlâki ve siyasî anlamda gerçekten bir a¤›rl›k kazand›rmay› baﬂard›.”
Meksikal› ﬂair Octavio Paz, Heinrich Böll’ün ölümünü “büyük bir
kay›p” olarak de¤erlendirdi. Yazarla hiç karﬂ›laﬂmayan Paz,
Böll’ün, “daha bir çok söyleyecek
sözü olan adam›n”, ölümüne
üzüldü¤ünü ifade eder. Paz’a göre Böll, bir taraftan büyük bir anlat›c›, di¤er taraftan ise ahlâki,
sosyal ve siyasî bir merciydi.

Yans›malar
Heinrich Böll’ün ölümünden bu
güne kadar 17 okula onun ismi
verildi.
Kas›m 1987’de Heinrich Böll’ün
dostlar›n›n giriﬂimiyle, Köln’de
onun ad›n› taﬂ›yan bir vak›f kurulur. 1989 yaz›nda Heinrich Böll
Vakf›, Federal Meclisin Bütçe Komisyonu taraf›ndan YEﬁ‹LLER’e
yak›n vak›f olarak kabul edilir. Vak›f içinde birçok uzman komisyon, eserleri irdeleyecek ve Heinrich Böll an›s›n› taze tutacak projeleri desteklemektedir.
Aral›k 1992’de Vak›f, Köln’de Nobel Ödülü sahibinin 75. do¤um
günü nedeniyle medyan›n yo¤un
ilgisini çeken uluslararas› bir Heinrich Böll Haftas› düzenler.
Ayn› nedenle Kiepenheuer &
Witsch taraf›ndan, miras›ndan
kalan ilk romanlar›ndan biri yay›nlan›r: “Melek Susuyordu”. Yay›nlanmam›ﬂ çal›ﬂmalar›n›n bir baﬂ-
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ka derlemesi, 1995 sonbahar›nda yay›nlan›r: “Solgun Köpek”
1986’dan beri Köln Belediyesi’nin
Heinrich-Böll-Arﬂivi ile Kuzey
Ren-Vestfalya eyaletinin Kültür
Bakanl›¤›, ortak bir çal›ﬂmayla,
Köln’lü yazar›n yaﬂam› ve eserleri hakk›nda çok say›da sergi düzenledi. 1988 y›l›ndan bu yana
Böll Vakf› ile Bakanl›k aras›nda
sürekli bir iﬂbirli¤i yap›lmaktad›r:
(1986) Moskova’da (1987) Budapeﬂte’de, Szeged’de ve Köln’de,
(1989) Leipzig’de, (1992) Köln’de,
(1994) Breslav’da sergiler düzenlenir.
Meslektaﬂlar›n›n ve politikac›lar›n
giriﬂimiyle 1989 y›l›nda, “Heinrich
- Böll – Evi Langenbroich” derne¤i hayata geçer. Annemarie Böll,
SPD’li parlementer Josef Vosen
ve yazar Dieter Kühn derne¤in
baﬂkanlar kurulunu oluﬂtururlar.
Onar›m çal›ﬂmalar›ndan sonra,
bu mekânda her daldan sanatç›
yaﬂamakta ve çal›ﬂmaktad›r. Ço¤unlu¤u siyasi nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan –örne¤in eski Yugoslavya’dan– sanatç›lar, geçici bir süre için burada bar›nma çal›ﬂma olana¤› bulabiliyorlar.
Heinrich Böll’ün yaﬂam›n› ve
eserlerini içeren sergiye talep giderek artt›¤› için, arﬂiv ve vak›f,
bir afiﬂ sergisi geliﬂtirmeye karar
verir.

