Batı Berlin'de düzenlenen Nâzım Hikmet Haftası
Almanya'da Türk sanatının tanıtılmasını sağladı
Nâzım Hikmet’in 75. do
ğum yılı anısına 11-21 Ka
sım tarihleri arasında Batı
Berlin'de düzenlenen Nâzım
Hikmet Haftası’nın yankı
ları hâlâ sürmekte. Türkiye
Akademikerler ve Sanatçı
lar Demeği’nce düzenlenen
bu haftaya, Türkiye’den
Fakir Baykurt, Asım Bezir
ci, Ataol Behramoğlu, Sümeyra, Ruhi Su, Semra özdamar, Genco Erkal ve Ulvi
Alacakaptan katıldı. Bir
hafta boyunca birbirini izle
yen gösteriler, konserler,
sempozyum, şiir akşamları
ve şenliklerde on binlerce
A lm a n . Türk, çeşitli ulus
lardan insan, aym coşkuyu
yaşadı. Katılan sanatçılar
dan aldığımız bilgiler ışı
ğında, gerek yabancı basın
da, özellikle Alman basının
da yer alan yazılardan gerek
bu haftaya ilişkin olarak
yayımlanan “Nâzım Hikmet
Kataloğu” ndan yararlana

rak bu önemli haftayı daha
geniş çapta tamtıp, bir de
ğerlendirmesini yapacağız.
Türkiye Akademikerler
ve Sanatçılar Derneğinin
yayımladığı “Nâzım Hik
met Kataloğu” adlı büyük
forma, üç yüz küsur sayfa
lık kitabm üst başlığı, Nâ
zım Hikmet Haftası’na ve
rilen adı taşıyor: “Türküle
rimizden K orku yorlar” .
Kapakta Nâzım Hikmet’in
gönlünden,
kafasından,
elinden, fırçasından çıkmış
bir tablo. Tabloda ozanın
biricik konusu: İnsem. Say
faları tek tek çeviriyoruz;
şairimizin eserleri iki dilde
Almanca ve Türkçe olarak
yer almakta. Yalnız Alman
ca konuşan milyonlarca in
san bundan böyle Nâzım
Hikmet’i daha iyi tanıya
bilecek, okuyabilecek. Şa
irin fotoğrafları ya da
şiirlerle ilgili
fotoğraflar,
yaşamı, sanatı üzerine in

celemeler, uluslararası ya
zarların ona ilişkin anıları,
Türkiye üzerine bilgiler ve
bu hafta çerçevesinde dü
zenlenen resim ve heykel
sergisinden örnekler, metin
ler arasına serp iştiril
miş... Tek başına
bu
kitap bile, özellikle gele
ceğe kalıcı, somut bir çalış
ma olması açısından başlı
başına bir başarı kanımızca.
Kitabm önsözünde Türkiye
Akademikerler ve Sanatçı
lar Derneği Başkanı Meh
met Aksoy, Nâzım Hikmet
Haftası’mn amaçlarını açık
larken, “ ...N â zım H ik 
met’in Batı Berlin’de gecik
miş tanıtılmasını yapmak
düşüncesindeyiz. Ayrıca bu
yayınla Nâzım Hikmet’in
ilk defa Almancaya çevril
miş eserlerini tanıtmış olu
y oru z” dedikten sonra,
önemli bir konuya da
dikkati çekiyor:
“Bu çalışmayla amaçladı
ğımız önemli bir nokta daha

Sie haben Angst vor unseren Liederr
Türkülerimizden korkuyorla

ÜRKISCHER AKADEMIKER- UND KÜNSTLERVEREIN E.V
ÜRKİYE AKADEMİKERLER VE SANATÇILAR DERNEĞ
“Nazım Hikmet Haftası" dolayısiyle düzenlenen katalog ve ünlü şairimiz 1952'de Neruda ile

var: Batı Berlin’de bugün
artık bir Türk işçileri gerçe
ği vardır. Bunu zaman za
man artan, azalan, belli
çevrelerce körüklenen bir
yabancı
düşmanlığı izle
mektedir. Ekonomik kriz
olur, işsizlik olur, bunların
suçu, yükü belli çevrelerce
yabancı işçilerin omuzlarına
yıkılm aya
ça lışılır...
özellikle işsizlik krizinden
sonra sokaklarda artan
yazılar görüyoruz, “Türkler
Defolun”
sözlerini duyu
yoruz. Buna paralel olarak,
gerici ve milliyetçi Türk
çevreleri de Alman düş
manlığını
körüklüyorlar.
Çeşitli ülkelerden işçilerin
bir arada yaşadığı Batı
Berlin gibi bir şehirde bu
koşullarda bu tür bir çalış
manın önemi kendiliğinden
ortaya çıkar. Yapıtlarında
dil, din, milliyet farkı g ö 
zetmeksizin tüm ülkelerin
insanlarım yansıtan, onlara
hitap eden bir büyük ya-

bancı sanatçıya ilişkin bu
girişimin yerli yabancı tüm
Batı Berlinlilere bir araya
gelme, konuşma, tartışma
ve bir kısım önyargıları at
ma gibi sıcak ve dostane
bir olanak sağlayacağı
umudundayız.”
Nitekim yine bu umut ve
amaçla geçtiğimiz yıl dü
zenledikleri "Mehmet Ber
lin’d e” sergisi olağanüstü
ilgi görmüş başarıya ulaş
mıştı. Bu umudun gerçek
leşmiş olduğunu konuştu
ğumuz tüm sanatçılar
onaylıyorlar.
Sümeyra,
"Haftanın beni en etkileyen
yanı, Nâzım
Hikmet’in
sanatının en belirgin çizgi
lerinden biri olan enternâsyonalist öze yaraşır nitelik
te oluşuydu. Son konsere
Yunanlı sanatçı Maria Faranturi’nin katılmasıyla bu
enternasyonalist dayanış
ma, yakınlaşma en yüksek
noktasına ulaştı” derken,
öbür sanatçılar da bir hafta
boyunca Türklerle Alman
ların kaynaştıklarım, yoğun
bir düşünce ve duygu birli
ğini yaşadıklarını vurgu
luyorlar. Yine
hepsinin
üzerinde durduğu noktalar
şunlar:
Bu hafta içinde yer alan
sergi, gösteri ve konserler
A lm an ya’ daki
binlerce
Türk işçisinin büyük bir
gereksinmesini
karşıladı.Türkiye’den gelen herhan
gi bir sese, bir soluğa kül
tür birikiminden
damıtı
lan bir damlacığa duyulan
susuzluk, açlık, bu hafta
aracılığıyla biraz olsun
giderildi.
Bu haftanın bir önemi d e Nâzım Hikmet'in yalnız sa
natçı değil politik kişiliğinin
de ele ahnmasıydı. Ru
hi Sunun deyişiyle, “San
ki ozanhğı politik düşün
celerden ayrılm ış gib i,
bizde politik yanı değil yal
nız ozanlık yam vurgulanır.
Qysa Almanya’da Nâzım’ı
ozan yapan, kişiliğini ya
pan tüm nedenler anlatıl
dı.”
Haftaya katılan sanatçı
ların belirttikleri bir başka
önemli nokta, Nâzım Hik
met Haftası’nda yalnız bu
büyük
şairimizin tanıtılmayıp aynı zamanda Türk
toplumu, Türk kültürü ve
öbür Türk sanatçılarının da

Ruhi Su, Türk İşçi Korosu eşliğinde türkü söylüyor

Sümeyra, Almanya'daki konserinde
tanıtılmış olması. (Şu anda
önümde elliyi aşkın Alman
ca gazete kupürü var. A n 
cak bunların tümünü Türkçeye çevirip yayınlamamız
olanaksız.) Alman basınının
yam sıra radyo ve televiz
yon da bu haftaya katılan
sanatçılarımıza geniş yer
ayırdı.
Şimdi kısaca bu haftada
yer alan olaylara bakalım:
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Kasımda ‘Nâzım İçin” adlı
sergiyle başladı. Sergiye çe
şitli ülkelerden sanatçılar.
Nâzım Hikmet’in eserlerin
den esinlenerek oluşturduk
ları yapıtlarla katılddar.
Türkiye’den gidecek olan
yapıtların bir araya getiril
mesi ve Berlin’e yollanması
işini Görsel Sanatlar Der
neği yüklenmişti. Ancak,
Orhan Taylan’m belirttiği
gibi, çeşitli bürokratik en

geller, bu tasarıyı gerçek
leşmekten alıkoydu. (“Ber
lin’e Gidemeyen Sergi” adı
altında bu yapıtlar önü
müzdeki günlerde İstan
bul’da sergilenecek.)
12 Kasımda “ 1 Mayıs
1977” adlı film oynatıldı.
Çeşitli sanatçıların çektiği
filmin, bu ilk sergilenişiydi.
G ö s t e r ile c e ğ i sa lo n u n
önünde öylesine bir kalaba(Sayfayı çeviriniz)

lık belirmişti ki, aynı akşam
filmi iki kez göstermek zo
runluluğu doğdu.
13 Kasımda “Şiir Gecesi”
yapıldı. Ünlü Alman sanat
çılarının yanı sıra Semra
Özdamar,
Genco Erkal
Nâzım Hikmet’in Almanca
ve Türkçe şiirlerini okudu
lar.
14 Kasımda Nâzım Hikmet'in yaşamı ve eserleri
üzerine bir sempozyum yer
aldı. Sempozyuma Bulga
ristan’dan katılan İbrahim
Tataroğlu,
Nâzım Hik
met’in uluslararası kişilliği
ve mücadeleci yanım; Asım
Bezirci biçimde ve özde
devrimci ozamn halk kültü
ründen nasıl kaynaklandı
ğını; Ataol Behramoğlu,
ozanm biçim özellikleri ve
serbest nazma geçişini dile
getirdi. Katılan diğer sa
natçılar Mehmet Aksoy,
Annemarie Bostroem, Ste
fan Hermlin ve Paul W i
ens'di.
18 ve 19 Kasım akşamları,
konserlere ayrılmıştı. İlki
1300, İkincisi 2000 kişilik sa
lonlarda yapıldı. Ruhi Su,
Sümeyra, çalışmalarını A l
manya’da sürdüren Tahsin
İncirci’nin
yönetimindeki
Türk İşçi Korosu, Hans
Eisler‘ Korosu, Almanların
ünlü Brecht yorumcusu İlse
Scheer, iki gece binlerce
Türk ve Alman dinleyiciye
unutam ayacakları anlar
yaşattı. Dakikalarca ayakta
alkışlanan sanatçılar. Nâ
zım Hikmet’in şiirlerinden
bestelenmiş şarkıları söy
lerlerken, Tahsin İncirci’nin
bestelediği “Şeyh Bedrettin
Destanı” Collegium Musikum Orkestrası ve Türk İşçi
Korosu tarafından ilk kez
yorumlandı. Bu konserlerin
bir önemi de. Ruhi Su’nun
ilk kez yurt dışına çıkışı ve
ilk kez yurt dışında konser
vermesiydi.
“ İşte yurt dışına çıktım
ve döndüm. Çıktım diye
kıyam et
de
kopm adı.
Gittiğim her yeri, tanıdığım
herkesi
benden
daha
dem okrat,
daha
ileri
buldum. Bu nedenle hiç
kimseye akıl öğretmeye ge
rek kalmadı...”
Bu ilk yurt dışına çıkış ve
yabancı ülkede ilk konsere

Türk İsçi Korosu bir çalışma sırasında
ilişkin, en çok neden
etkilendiğini sorduk sanat
çıya. Yanıtı şöyle oldu:
“Kendi memleketimde ben
bunca rahat salon bula
mam. Federal Almanya’da,
bizim hükümete yakm bir
hükümet olmasına rağmen,
tüm salonlarını, üniversite,
radyo salonlarını demokra
tik örgütlere veriyorlar.
Türk İşçi Korosu çalışmala
rını Berlin Ü niversitesi
salonlarında
sürdürüyor.
Burada bizim bir tek konser
için, örneğin Teknik Üni
versite salonunu kullanma
mız düşünülemez. Hele bir
işçi korosunun orda konser
vermesi, en- büyük günah
sa y ıla b ilir.” Ruhi Su’yu
etkileyen bir başka konu
da, Berlin Üniversitesi’ne
bağlı Folklor Bölümü’nde
kapıların ardına dek açılıp,
“Buyrun, Türkiye'den tüm
halk müziği derlemelerini
dinleyebilir, inceleyebilirsi
niz. İstedikleriniz varsa,
k o p y a la r ın ı
v e r e lim ”
demeleri, tüm bantları din
lemesine olanak sağlamala
rı. “Ben kendi memleketim
de böyle inceleme yapa
mam, kendi radyoma gidip
araştırmada
bulunamam.
Gülünç bir nedenle, “ Bant
ların bozulmasından korka
rız” diye, sanki çalınacak
mış gibi bunları herkesten
gizlerler” diyor.
G erçekten acı. Hele
bunu Ruhi Su’dan duymak

daha
da
acı.
Şimdi
anımsamıyorum, Genco Er
kal ya da Ulvi Alacakaptan
belirtti: Ruhi Su’yu Ber
lin’deki konserinde dinle
dikten sonra, Alman olsun,
Türk
olsun, dinleyiciler,
“Bu, bildiğimiz her tür
müziğin sınırlarını aşan bir
şey” demişler.
18 ve 19 Kasım akşamları
tiyatroya ayrılmıştı. Genco
Erkal, önce 400 kişilik
Gibbs Tiyatrosu’nda, ertesi
akşam 700 kişilik eskiden
manastır olan bugünün bü
kül tür merkezinde "Kerem
G ib i” yi sundu. Oyunun
teknik yönetmenliğini ya
pan U lvi A lacakaptan,
kapasitesinin iki katı seyir
ciyle dolu olan bu salonlardabir yandan “Bu koşullar
da çalışmama olanak yok”
diye yakınırken, bir yandan
oyuna gösterilen tepkileri
yakalamaya
çalışıyordu.
Salondaki yüzlerce Alman,
Türkçe bilmediklerine ilk
kez bunca yakınırlarken,
kimi “ Sözleri anlamadık
ama
çok
etk ilen dik ” ,
“Meğer Türkçe ne güzel, ne
müzikal bir dilmiş” diyor
du . Brecht şarkılarının ünlü
yorumcusu İlse Scheer ise,
Genco Erkal’a “ Siz sihirbaz
mısınız, nesiniz? Ne yaptı
nız bu seyirciye, nasıl böyle
hop oturtup hop kaldırdı
n ız?”
diye
sorm aktan
kendini alamıyordu. “ Ke
rem Gibi” nin ikinci temsili

ni sabahın erken saatlerine
dek süren bir şenlik izledi.
Türkiye İşçi Korosu’nun,
Türkiye Akademikerler ve
Sanatçılar Demeği Folklor
Ekibi'nin de katıldığı bu
şenlik, yine çok sayıda Türk
ve Alman işçisini bir araya
getirdi.
Haftanın son olayı ve
belki de doruk noktası, 21
Kasım akşamı yer alan dev
konserdi. Dört bine yakm
seyircinin izlediği bu olay,
grevdeki maden işçilerini
desteklem ek içindi ve
“Dayanışma Konseri” adım
taşıyordu. Ruhi Su, Sümey
ra, Türk İşçi Korosu, ünlü
Alman şarkıcı Dieter Süverk rü pp ,
N â z ım ’ dan
bestelenen şarkıları söyledi
ler.
Semra özdamar ve
A taol B ehram oğlu, Nâzım’ın şiirlerini okudular.
Folklor ekibinden sonra.
Yunanlı şarkıcı Faranturi,
yine Nâzım’m şiirlerinden
bestelediği şarkılarla sah
nede yerini aldığında, gece
nin doruk noktalarından bi
ri daha yaşamyordu.
Bu dev konserle Batı Ber
lin’deki Nâzım Hikmet Haf
tası sona erdi. Bu haftaya
katılıp, Türkiye’ye dönen
sanatçılar, böylesine çok
yönlü ve geniş çaplı bir
organizasyonu
başarıyla
gerçekleştirdikleri
için
Türkiye Akademikerler ve
Sanatçılar Derneği ve
derneğe yardım cı olan
Kreuzberg Belediyesi Sanat
Dairesi’ne çok şey borçlu
olduğumuzu belirtiyorlar..
Nâzım Hikmet Haftası sona
erdikten sonra, Ruhi Su,
Sümeyra, Semra özdamar,
Asım Bezirci ve Ataol Behr a m o ğ l u ’ dan
oluşan
topluluk,
“Türk Sanatçı
lar” adı altında Berlin’den
sonra, Frankfurt ve Essen’de konser ve şiir
akşamlarını
sürdürdüler^
Bundan böyle Federal
Almanya'daki Türk ve A l
man işçileri daha sıkı bir
dayanışma içinde daha sev
gi dolu, barış dolu sürdü
rürlerse yaşamlarını şaş
mamak gerek. Çünkü,
geçtiğimiz haftalarda Nâ
zım’m sesi, soluğu,türküleri
esti oralarda.
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