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Deutsch - Turkisches Liederbuch, Almanca - Türkçe Şarkılar
(Irmgard Merkt, Sabri Uysal, Peter Bursch’la Birlikte) Yay.
Kari Adamek, Bonn 1989, 120 s. Notal, Resimli ve Müzik Kasetli
Dr. Ali Osman ÖZTÜRK
Sayısı gittikçe artan yabancı işçi
çocukları ve gençleri dolayısıyla yeni
sorunlarla karşı karşıya bulunan eği
tim çalışm alarına ve böylece yaban
cılarla Alm anlar arasındaki anlayışa
ve dayanışm aya katkıda bulunmak
am acıyla yayım lanan bu kitap, yayım 
cısının ifadesine göre,
R uhr Kültür
K ooperatifi’nce, Dortm und Kültür Dairesi’nce ve Milletlerarası Gençlik ve
Buluşma M erkezi’nce («Das Interna
tionale Jugend-und Begegnungs-zentrum Kiebitz; Duisburg)
desteklenen
bir projenin ilk cildini oluşturmakta
dır. Bu proje, içinde D oğu ’dan ve Batı’dan olmak üzere h er A vrupa ülke
sinden bir kaç şarkı-türküye yer v e 
rilerek söylenebilecek bir şekilde k om 
şu dillere çevrileceği bir ‘A vrupa Şar
kılar atlası’ fikrinin bir ürünüdür (bkz.
s. 6).
Y ayım cılar böylece, Cesar Bresgen
(Europâische
Liebeslieder aus acht
Jahrhunderten. Hrsg. von M ichael
Korth, M ünchen
1978) ve V eronika
Hinkelbein (Südeuropâische Volkslider, 72 Lieder und H intergrundinform ationen aus Griechenland, Italien,
Jugoslawien, Portugal,
Spanien und
d er Türkei, Freiburg 1986) tarafından
açılan yolda, altışar Türk ve Alm an
şarkı/türküsünü ele alarak bir adım
daha ileri gitmektedirler.
Şarkıların
seçim inde geniş bir türkü anlayışı (çığ ın la n herşey; bkz. s. 7) ve sadelik,
her iki taraf için de söylenebilirlik,
tercüm e edilebilirlik, oynanabilirlik ve
enstrumental olarak da çalınabilirlik
gibi kriterler rol oynam ış ve açıklayı
cı notalara yer verilmiştir. Her şarkı
yı, muhteva, yayılm a sahası, söyleme
ve çalm a tekniği (gitar ve bağlam a
için) ile ilgili bilgiler takip etm ekte
dir.
Kitapta, Sabri Uysal ve Peter

Bursch tarafından hazırlanan gitar ve
bağlam a çalm a tekniğinden başka, I.
M erkt’in okul ve eğitim çalışmaları
için hazırladığı pratik bilgiler de m ev
cuttur, Sabri Uysal son bölüm de Türk
halk müziği, kaynaklan, ve gelişmesi,
Türkiye’deki türkü geleneği ve niha
yet A lm an ya’daki Türk müziği hak
kında bilgi vermektedir.
Bu projenin başarısı bilhassa m e
tinlerin, kom pozisyonun esasını b oz
madan m üziğiyle birlikte söylenebile
cek şekilde tercümesinde yatmaktadır,
ki kitap ayrıca kendi çapında orijinalsanatsal bir seviyeye sahiptir. Son b ö 
lüm ün tercümesinde, A lm an okuyucu
y u yanıltabilecek bazı deyim ler göze
batmaktadır; söz gelim i «türkü yak
mak» yerine «türkü yazmak», «âşık»
karşılığı olarak «Bânkelsânger» (des
tan satıcısı) gibi.
I.
M erkt’in, «Katibim» türküsünün
Türk kökenli oluşundan şüphe etmesi
dikkate şa y a n d ır: G erçi bu şüphe sa
dece m elodi yönüyle ilgilidir,
ama
muhtevanın da Alm an türküsü «Der
hübsche Schreiber» (G üzel Kâtip) (bkz.
Erk, L. - Böhme, F.M., Deutscher Liederhort, 3 Bde., Leipzig 1893-94 (Neu d r u c k : Hildesheim und W iesbaden
1963), Nr. 128) ile paralellik arzetmesi dolayısıyla türküyü bu açıdan y e
niden incelem ek ilginç olabilir.
«M oorsoldaten» ve
«Sacco
und
Vanzetti» şarkılanyla ilgili iki döküm anter hikaye, projenin gerçekleşti
rilmesini belgeleyen fotoğraflar ve so
yut resimler, şarkıcı ve müzisyenlerin
işbirliği ve dayanışmasından sıcak g ö 
rüntüler vermektedir. İlgilenenlere ve
de aşina - yabancı m üzik kültüründen
tatmak isteyen herkese bu b aşan lı ça
lışma tavsiyeye layıktır.
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