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21 Aralık, İkinci Dünya Savaşı 

sonrası Alman edebiyatının en önemli 

temsilcilerinden Nobel ödüllü yazar 

Heinrich Böll’ün 100. doğum günü.  

Bugün ondan neler hatırlıyoruz?

Bir yazar ve entelektüel olarak Heinrich 

Böll, eserlerinde, savaş dönemlerini 

ve savaş sonrası yokluk yıllarındaki 

yurtsuzluk, işsizlik, tedirginlik gibi 

konuları ve bunların yarattığı toplumsal 

ve ahlaki sorunları farklı yönleriyle 

işledi. Böll, yalnızca gördüklerini 

kâğıda dökmekle yetinmedi; bir yazar ve 

entelektüel olarak toplumsal angajmanın, 

toplumsal meselelere açıkça müdahil 

olmanın önemine işaret etti ve bu ilke 

doğrultusunda yaşadı. 

Elbette toplumsal kriz ve çalkantılar, 

yalnızca savaş dönemlerine özgü değil. 

Esasen her dönemde mevcut olayları 

farklı bakış açılarıyla yorumlayan; 

onları daha geniş bağlamların parçası 

olarak anlamlandıran ve Böll’ün kendi 
deyimiyle “müdahil olan”, eleştirel 
seslere ihtiyaç var. Bir yandan bilimsel 
uzmanlaşmanın diğer yandan parçalı 
ve muğlâk kamusallıkların tanımladığı 
günümüz dünyasında toplumsal aktörlerin 
de rolü ve niteliği değişirken, bu ihtiyaç 
daha da acil. Bugün bu ihtiyaca bilgisini 
ve uzmanlığını, tutkulu bir müdahil olma 
arzusuyla birleştirebilen kamusal aktörler 
nasıl cevap verebilir? Kamusalın geçirdiği 
büyük yapısal dönüşümler karşısında 
müdahil olmanın anlamı ve niteliği nasıl 
tanımlanabilir? Böylesi bir müdahilliğin 
toplumsal karşılığı ne olabilir? 

Tüm bu soruların eşliğinde, onun ismini 
taşıyan bir kurum olan Heinrich Böll 
Stiftung Derneği ve Goethe-Institut 
Istanbul olarak yazarı 100. doğum günü 
vesilesiyle bir dizi etkinlikle anmak, onun 
taahhütlerini ve çalışmalarını hatırlamak, 
hatırlatmak istiyoruz. Detaylarını ekte 
bulacağınız etkinliklerde sizleri de 
aramızda görmekten mutluluk duyacağız. 

“Müdahil olmak gerçekçi 
kalmanın tek yoludur.”

Heinrich Böll



21 December is the birthday of the Nobel 

laureate Heinrich Böll, one of the most 

important representatives of post-war 

literature.

What do we remember about him today?

In his works, the writer and intellectual 

Heinrich Böll treated subjects such as loss 

of homeland, unemployment and insecurity 

from various perspectives against a 

social and moral backdrop. But Böll did 

not restrict himself to putting down his 

impressions on paper. He emphasized 

how important social engagement is for 

a writer and intellectual and that one 

must openly intervene in social issues. 

He himself lived in accordance with this 

principle.

There are of course social crises and 

upheavals not only during times of war. 

There is always the need for critical voices 

that “interfere” in, in Böll’s words, and 

comment on events from a different angle. 

This need is more urgent than ever today, 
when on the one hand the sciences are 
becoming more and more specialized, and 
on the other hand the world is determined 
by fragmented and indefinite publics and 
the role and quality of social actors are 
changing. How can public actors, who 
have both the knowledge and expertise and 
the passionate desire to interfere, respond 
to this need? How can the significance and 
quality of interfering be defined in view 
of the vast structural changes the public 
is undergoing? What could the social 
counterpart of such interference be?

Parallel to raising these questions, the 
Heinrich Böll Foundation (which bears 
the writer’s name) and the Goethe-Institut 
Istanbul would like to commemorate the 
legacy of Heinrich Böll and his work in 
a series of events on the occasion of the 
100th anniversary of his birth. For further 
information on the series, please refer 
to the appendix. We hope to be able to 
welcome you at the events.

“Interference is the only 
way to stay realistic.”

Heinrich Böll



www.boell-tr.org


