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Temel kaygının görmezden gel�nmes�yle karşılanması arasındak� farklılık,
burnunuzun suyun altında ya da üstünde kalması kadar öneml�d�r.[1] 

 
Roger F�sher ve Dan�el Shap�ro, -oldukça soğuk b�r başlığa sah�p olsa da-
İkna Tekn�kler� k�tabında, müzakere �çeren her görüşmede tüm taraflar �ç�n
geçerl� olan ve müzakeren�n sağlıklı yürümes� �ç�n k�l�t önemdek� temel
kaygılara odaklanmaya �şaret ed�yor. F�sher ve Shap�ro bu kaygıları “takd�r,
b�rl�ktel�k, özerkl�k, statü ve rol” şekl�nde özetl�yor ve bu kaygıların tatm�n
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ed�lmemes� durumunda duyguların devreye g�r�p düşmanca b�r tutuma yol
açab�leceğ�nden söz ed�yor.[2] Améry'n�n “öç alma duygusu” olarak
tanımlanab�lecek “Hınç”[3] �s�ml� denemes� de aynı bakışla temel kaygıların
karşılanmadığı yorumuna götüreb�l�r b�z�. Tab�� mesele bu kadar bas�t değ�l.
Zaten Améry de “hınç” derken b�r �nt�kam ya da kefaret�n söz konusu
olamayacağını her fırsatta d�le get�r�yor. Ve hınç duygusunu hastalıklı b�r
durum olarak gören “ahlâkçı” anlayışı da eleşt�r�yor.

  
Améry'n�n denemes�, hayatının öneml� b�r bölümü toplama kamplarında
�şkenceyle geçen b�r Yahud� olarak (k�ml�ğ�yle �l�şk�s�n� ayrımcılık duygusu
üzer�nden kurduğunu “Yahud� Olmanın Zorunluluğu ve İmkansızlığı”
bölümünde ayrıca anlatıyor) geçm�şte yaşadığı mağdur�yetle baş etme
çabasını, h�ss�yatını ve �ht�yaçlarını anlatıyor. Geçm�şle hesaplaşma
kavramını anmaksızın, mağdur�yet�n g�der�lmes� yönünde ben�mseneb�lecek
onarıcı adalet yaklaşımına da�r “gerçek”l�ğ�n� h�ssett�ren b�r çerçeve sunuyor.
Bu çerçevey� tartışmak bakımından söz konusu yaklaşımda öne çıkan
vurguları hatırlamakta fayda var. 

  
Onarıcı adalet kavramının ortaya çıkışında, ceza adalet s�stem�n�n �k�
konudak� “başarısızlığının” yattığını söylemek mümkündür. B�r�nc�s�, ceza
uygulamasının fa�ller�n davranışını değ�şt�rmes�n� sağlamadığı ve yen�den
suç �şlemes�n� önleyemed�ğ�n�n anlaşılmasıdır. İk�nc�s� �se mevcut ceza
adalet s�stem�n�n mağdurun �ht�yaç ve talepler�n� d�kkate almaması ve b�rçok
bakımdan mağduru b�r kez daha mağdur etmes�d�r. Onarıcı adalet anlayışı
bu �k� eleşt�r� temel�nde şek�llen�r ve suça ver�len tepk�n�n bel�rlenmes�
sürec�nde suçun tüm paydaşlarının (mağdur, fa�l ve toplum) katılımı
hedeflen�r; çünkü suç sadece hukuk düzen�n� �hlal eden ve mağdur �le fa�l
arasına hapsed�lecek b�r eylem değ�l, k�ş�sel ve toplumsal �l�şk�ler� zedeleyen
ve toplumsal düzeyde sonuçları olan b�r olgudur.[4] Bu noktada fa�l�n
katılımının sağlanması �ç�n olmazsa olmaz “suçun sorumluluğunu
üstlenme”s�d�r, aks� halde mağdurun sürekl� b�r �nkârla karşı karşıya
kalması, bu durumun da mağdur�yet�n� der�nleşt�rmes� kaçınılmazdır. Suçtan
etk�lenenler�n katılımı sağlandıktan sonra gel�nen �k�nc� aşama �se suçun
olumsuz etk�ler�n�n, b�r başka dey�şle fa�l�n eylem� neden�yle oluşan zararın
g�der�lmes�d�r. 

  
Améry “varsayımsal adalet” kavramıyla tam da mevcut ceza adalet
s�stem�nden tatm�n olmadığını şöyle anlatıyor: “Şerefl� Almanlar adalet
davasını b�z�m adımıza yürüttüler, hem de b�z�m başarab�leceğ�m�zden daha
�y�, daha ısrarlı ve daha akılcı b�r b�ç�mde. Ama bu özgül tar�hsel vakada
zaten ancak varsayımsal olab�lecek b�r adalet ben� h�ç �lg�lend�rm�yor.”[5] 

  
Denemeye hak�m olan “hınç” duygusu �se toplumsal �l�şk�ler�n bozulduğunun
açık b�r �t�rafı. Améry, bu duygunun -hak �hlal�ne uğramış k�ş�de- geleceğe
bakmaya engel olduğunu ve “geçm�şe dönüp olmuş olanın fesh�” taleb�n�
beraber�nde get�rd�ğ�n� söylüyor: “Hınç, gerçek �nsan� boyuta, yan� geleceğe
çıkışın önünü kes�yor. Hıncın tutsağı olan k�ş�de zaman duygusunun
çarpılmış, ya da �stersen�z, kaymış olduğunu b�l�yorum, çünkü bu duygu �k�
farklı �mkânsızı talep ed�yor: geçm�şe dönmey� ve olmuş olanın
feshed�lmes�n�.”[6] 
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“Olmuş olanın fesh�”, karşılığını onarıcı adalet yaklaşımındak� mağdur
odaklılıkta bulab�l�r. Gerçekleşmes� elbette f�z�ksel olarak mümkün olmayan
bu talep, mağdurun hak �hlal�ne uğramadan öncek�, “esk�” hal�ne dönüş
�steğ�n�n b�r �fades�d�r. Onarıcı adalette de hedeflenen fa�l�n eylem� neden�yle
oluşan zararın g�der�lmes�, madd�-manev� olumsuz etk�ler�n ortadan
kaldırılmasıdır. 

  
Onarıcı adalet yaklaşımında öngörülen “bozulan toplumsal �l�şk�ler�n
düzelt�lmes�” konusunda �se yaygın b�r yanlış anlaşılmadan söz ed�leb�l�r.
Hatalı olarak tarafların “öpüşüp barışması”na, “affetmeye” �nd�rgenen bu
anlayışa göre, affetmek ya da barışmak �stenen b�r sonuç olsa da zorunluluk
ya da hedef değ�ld�r. Bunun yer�ne hedeflenen mağdurun kend�n� �fade
etmes� ve �stekler�n� d�le get�rme yoluyla b�r tür güçlend�r�lmes�d�r. 

  
Améry’n�n söz konusu denemey�, Almanya’nın henüz tam anlamıyla
geçm�ş�yle yüzleşmed�ğ� 1966’da yazdığını da hesaba katarsak, o dönemde
bağışlama ve unutma yönünde b�r telk�n�n sürdüğünü ve Améry’n�n de buna
c�dd� b�ç�mde �t�raz ett�ğ�n� görüyoruz: 

  
“Başıma gelenler üzer�nde düşünerek geç�rd�ğ�m y�rm� yıl �ç�nde, toplumsal
b�r baskı sonucu ortaya çıkan bağışlamanın ve unutmanın ahlakdışı
olduğunu anladığıma �nanıyorum. (...) Zamanın get�rd�ğ� b�yoloj�k ş�fayı
kabullenmemek de �nsanın hakkı ve ayrıcalığıdır. Olan oldu. Bu cümle
doğru olduğu kadar, ahlaka ve akla düşmandır aynı zamanda.”[7] 

  
Améry, gelecek vurgusunun bu anlamda “unutma” yönünde yapılan üstü
örtük baskının b�r parçası olduğu görüşünde. “Hoşgörü” vurgusu da benzer
şek�lde sorunlu Améry’ye göre; çünkü bell� k� b�r “hoşgörü cephes�” oluşmuş
durumda ve geçm�şle �lg�l� olarak hâlâ k�n tutmak “aşırı �natçı b�r nefret”
olarak yaftalanıyor. Tazm�n ed�c� adalet (Rest�tut�onary Just�ce) bakımından
Almanya’nın tazm�nat ödemes� de Améry �ç�n pek b�r şey �fade etm�yor:
“Alman halkı Yahud� halkına k�n beslem�yormuş; kanıt olarak Alman
hükümet�n�n cömert tazm�nat pol�t�kasını göster�yordu, k� zaten genç İsra�l
devlet� de bunun kıymet�n� takd�r ed�yormuş. Adamın bu p�şk�n rahatlığı
karşısında kend�m� sef�l g�b� h�ssetm�ş�m.” 

  
Améry, Almanya’nın tüm olanlardan sonra devlet olarak yükselmes� ve b�r
“Avrupalı” olarak kend�ne saygın b�r yer ed�nmes�n� de eleşt�r�yor. Burada,
geçm�ş�yle yüzleşmem�ş b�r ülken�n uluslararası planda �t�bar
kazanmasında, Almanya’nın yaptıklarının d�ğer devletlerce de b�r tür onayı
ya da önems�z, d�kkate alınmayacak b�r ayrıntı g�b� görüldüğü yorumunu
çıkarmak mümkün: “B�r parya olan Almanya önce uluslar topluluğuna kabul
ed�ld�, ardından kend�s�ne kur yapılmaya başladı ve en n�hayet�nde güçler
oyununun, yansız b�r bakışla hesaba katılması gereken b�r unsuru hal�ne
geld�.”[8] 

  
Kötülüğün sah�plen�lmes� 

  
Améry öncel�kle kolekt�f suçu “suç oluşturan b�reysel davranışların nesnel
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olarak gerçekleşm�ş toplamı” olarak tanımlıyor. Buna bağlı olarak, 20
yaşında b�r ün�vers�te öğrenc�s�n� babalarının ve büyükbabalarının
eylemler�nden sorumlu tutamayacağını anlatıyor. Ancak bunun �ç�n b�r şartı
var. Genç b�r Alman’dan alıntıladığı şu sözler neden�yle: “... sonuçta
babalarımızın 6 m�lyon Yahud�’y� öldürmüş olduğunu tekrar tekrar �ş�tmekten
bıktık usandık. Acaba Amer�kalılar attıkları bombalarla kaç m�lyon masum
kadın ve çocuğu öldürdüler?”

  
Acıları kıyaslama üzer�nden gel�şt�r�len “k�m daha az can� yarışı” ve yaşanan
acıları olağanlaştırma Améry’y� �syan ett�r�yor. Gençlere yönel�k hassas�yet
dolu yaklaşımı karşısında söz konusu genç yazar g�b� “pervasız b�r tavırla
hak �dd�a etmemeler�n�” bekled�ğ�n� söylüyor. 

  
Améry’n�n açık açık d�le get�rd�ğ� �stek, H�tler ve yaptıklarının Alman tar�h�n�n
ve Alman geleneğ�n�n b�r parçası olarak tanınması. Ve yüzleşme olarak
tanımlamasa da “çatışmanın dışsallaştırılması ve güncelleşt�r�lmes�” olarak
d�le get�rd�ğ� hesaplaşma sürec�n�n yaşanması: “Eğer hem alt ed�lm�şler�n
hem de alt edenler�n, kökten b�r karşıtlık �ç�nde de olsa, ortak olmayı
sürdüren geçm�şler�n�n üstes�nden geleb�lmeler� �sten�yorsa, kurbanlar ve
kasaplar arasındak� çözümlenmem�ş çatışmanın dışsallaştırılması ve
güncelleşt�r�lmes� zorunludur.”[9] 

  
Améry bunu, kötülüğün sah�plen�lmes� yoluyla tar�he ahlâk kazandırma
olarak yorumluyor. Zamanı ters�ne döndürme �steğ�n�n böylece tar�hsel
planda gerçekleşeceğ�n� düşünüyor. Hatta bu taleb�n Alman halkından
gelmes� Améry’e göre çok daha kıymetl�; çünkü ancak o zaman “b�r
zamanlar gücü yetmed�ğ� ya da �rade göstermed�ğ� �ç�n başaramadığı, daha
sonraysa pol�t�k güç oyunları �ç�nde hayat� b�r �ht�yaç olarak h�ssetmed�ğ�
şey� başarırdı: utancı s�lmek.”[10] 
 
Améry son olarak Molo’ya atıfla hamurlaştırma metaforu kullanıyor: “Sadece
k�tapların değ�l, 12 yıl �ç�nde gerçekleşt�r�lm�ş her şey�n Alman halkı
tarafından ruhsal b�r hamurlaştırma �şlem�ne tab� tutulması, redd�n redd�
olurdu. (...) Hınç ancak böyle b�r ed�m sayes�nde öznel açıdan huzura
kavuşur ve nesnel olarak gereks�zleş�rd�.”[11] 

  
Burada Améry’n�n kastett�ğ�, 1933-1945 yılları arasında üret�len �y� ya da
kötü her şey�n, o dönem�n z�h�n ve duygu dünyasını tems�l ett�ğ�, bu yüzden
de onların varlığını sürdürmes�n�n dah� mağdur�yet� der�nleşt�ren b�r tarafı
olduğu. Bu yanıyla zamanı ters�ne döndürme �ht�yacının tamamlayıcı unsuru
olarak da değerlend�r�leb�l�r. 

  
“Ben�m İç�n Yahud� Olmak” 

  
Améry, “Yahud� Olmanın Zorunluluğu ve İmkansızlığı” bölümünde hays�yet
ve hayat hakkı arasında b�r �l�şk� kuruyor, dolayısıyla hays�yets�zleşt�rme ve
ölüm tehd�d� arasında da. “Ben�m �ç�n Yahud� olmak,” d�ye başladığı
cümlelerde bu duyguyu şöyle tanımlamaya çalışıyor: 

  
• “… dünün trajed�s�n� �çsel b�r baskı g�b� h�ssetmek demekt�r” (s. 125).
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• “… dün yaşanmış ve yarın yaşanmayacağını kes�n b�r b�ç�mde
söyleyemeyeceğ�m�z Felaket� �ç�mde taşıma görev�n�n ötes�nde, b�r korkudur
aynı zamanda” (s. 126). 

 • “Müspet tanımı olmayan Yahud�, dünyaya güvenmeden yaşama ayak
uydurmak zorunda” (s. 126).

 • “… la populat�on dün ben� saklamaktan öles�ye korkuyordu ve yarın
kapısını çaldığımda, daha büyük b�r cesaret göstereb�leceğ� de maalesef
şüphel�d�r” (s. 127).

 • “Dünyaya güven duymayan b�r Yahud� olarak, çevreme karşı yabancı ve
yalnız duruyorum ve tek yapab�ld�ğ�m bu yabancılığımla yaşamaya alışmak”
(s. 127).

  
Yalnızlık, ted�rg�nl�k, end�şe, geleceğe da�r güvens�zl�k, korku, çares�zl�k,
yabancı h�ssetme ve tüm bu duyguları çepeçevre saran b�r öfke…
“Varoluşumun denges�n� toplum bozdu,” d�ye haykırıyor Améry,
“kayıtsızlığınızın s�zler� ve ben� her an yen�den nerelere sürükleyeb�leceğ�n�
b�lmek �stem�yor musunuz?” d�ye soruyor: “Yaşananlar s�z� h�ç
�lg�lend�rm�yor, çünkü b�lm�yordunuz ya da çok gençt�n�z ya da henüz bu
dünyaya b�le gelmem�şt�n�z, öyle m�? Görmek zorundaydınız; gençl�ğ�n�z
s�ze �mt�yaz sağlamaz; babalarınızla bağlarınızı koparın.”[12] 

  
Améry, her ne kadar gençler� babalarının eylem�nden sorumlu
tutmayacağını söylese de yarın yaşanması muhtemel başka b�r felaket
konusunda duyduğu güvens�zl�k ve end�şe o kadar büyük k�, kayıtsız kalmak
ya da susmak da b�r tür suç ortaklığı ona göre. Bu yüzden “Babalarınızla
bağlarınızı koparın,” d�yor. Bunun anlamı, b�r yanıyla söz �stemek g�b�; b�r
daha asla böyle b�r felaket�n yaşanmasına �z�n vermeyeceğ�n�ze, babalarınız
g�b� olmayacağınıza…

  
Lafta kalmayan b�r anlayış

  
Améry’n�n k�tabının yayımlandığı dönemde Almanya’da geçm�şle
hesaplaşma bağlamında pek yol kated�ld�ğ� söylenemez. 1958 �t�barıyla b�r
d�z� ceza davası açılsa da Alman Parlamentosu’nda �lk anma tören�n�n
düzenlenmes� 1970’� buluyor. Törende dönem�n Başbakanı W�lly Brandt,
şunları söylüyor: “B�r halk tar�h�ne ser�nkanlılıkla bakab�lmel�d�r. Z�ra sadece
olup b�tenler� hatırlayanlar, bugünü kavrayab�l�rler ve geleceğ� öngöreb�l�rler.
Bu, özell�kle genç kuşaklar �ç�n geçerl�d�r. H�ç k�mse m�ras aldığı tar�hten
azade değ�ld�r.”[13] 

  
Meselen�n tam olarak Améry’n�n �sted�ğ� zem�ne çek�lmes� �ç�n �se 35 yıl
daha beklemek gerek�yor. 2005’te, dönem�n Başbakanı Schröder, Améry’n�n
�steğ�ne uygun şek�lde “H�tler ve yaptıklarının Alman tar�h�n�n ve Alman
geleneğ�n�n b�r parçası olarak tanındığını” şu sözlerle �fade ed�yor: “Savaşa
ve Naz� dönem�nde �şlenen soykırıma da�r hatıralar, b�z�m yaşayan
anayasamızın b�r parçası olmuştur. Bazıları �ç�n bu parçayı taşımak zor
olab�l�r. Fakat bu, söz konusu hatırlamanın ulusal k�ml�ğ�m�ze dah�l olduğu
gerçeğ�n� değ�şt�rmez.”[14] 
 
Bu sözler�n, devlet�n en üst makamındak� tems�lc�ler tarafından d�le
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get�r�lmes�n�n “sorumluluğu üstlenme” bağlamında onarıcılığı elbette var.
Fakat daha da öneml� olan, “kuru b�r özür”ün çok ötes�nde anlam �fade eden
bu sözler�n pol�t�k fayda uğruna sarf ed�lmem�ş, dolayısıyla mağdurları b�r
kez daha mağdur etmem�ş olması. Bunun �ç�n de mağdur�yetler�n tanınması,
mağdurlara kamusal alanda söz hakkı ver�lmes� ve temel kaygılarının
g�der�lmes�n�n önemsend�ğ�n� görüyoruz. Améry de aslında söz hakkı
tanınan mağdurlardan b�r� ve 1966 g�b� görece “erken” b�r tar�hte bu k�tabı
yazmış olmasının, Almanya’nın geçm�ş�yle yüzleşmes� sürec�ne sunduğu
katkı yadsınamaz.

[1] Roger F�sher ve Dan�el Shap�ro, İkna Tekn�kler�: Duygularla “Mantık
Ötes�”, S�stem Yayıncılık, 2013. 

  
[2] A.g.e.. s. 27.

  
[3] Jean Améry, Suç ve Kefaret�n Ötes�nde, Met�s Yayınları, 2015.

  
[4] Ekrem Çet�ntürk, Onarıcı Adalet, HD Yayıncılık, 2008.

  
[5] Améry, a.g.e., s. 89.

  
[6] A.g.e., s. 95.

  
[7] A.g.e., s. 98.

  
[8] A.g.e., s. 92.

  
[9] A.g.e., s. 105.

  
[10] A.g.e., s. 106.

  
[11] A.g.e., s. 107.

  
[12] A.g.e., s. 128.

  
[13] M�that Sancar, Geçm�şle Hesaplaşma: Unutma Kültüründen Hatırlama
Kültürüne, İlet�ş�m Yayınları, 2014, s. 187.

  
[14] A.g.e., s. 188.
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