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İmkânsızı Bağışlamanın
Kıskacında “Bağışlamanın

Locus Classicus’u”
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H

eidegger ve Celan’ın fırtınalı ilişkisi ve irtibatı bağışlamanın, misafirperverliğin, varlığın, şükranın ve tefekkür halinde olmanın soruşturulmasıyla ilgili önemli bir alet çantası1 sunar bizlere. Derrida, Jankélévitch’den
alıntılarla ve Celan’ın Todtnauberg şiiriyle şu meseleyi açmaya çalışır “Bağışlamak” üzerine olan derslerinde: bağışlanamaz olanın bağışlanmasının
—yani gerçek anlamıyla bağışlamanın imkansızlığının durduğu zeminsiz
zemin üzerindeki yolda bulunmanın ve o yola devam etmenin zorluğu. Bu
zorluğu en çok da Celan gibi “kampların artakalmışları” hisseder. Artakalanı
bu yolda devam etmenin yıpratıcılığı ve insan üzerinde bıraktığı dermansızlıktan öte bir suçluluk duygusu kaplar ve Wiesel’in “Yaşıyorum, öyleyse suçluyum. Buradayım, çünkü benim yerime bir arkadaşım, bir tanıdığım, meçhul bir
kişi öldü” (akt. Agamben, 2017, s. 93) cümleleri bir an olsun peşini bırakmaz.
Benzer bir şekilde Celan kendisini “dünya dışında” tanımlar ve ekler: “Sen
evindesin, referans noktalarının ve dilinin içinde, ama ben dışarıdayım” (Lyon,
2021, s. 23).
Celan’ın arta kalmışlığından doğan suçluluk buhranları Heidegger’i okumaya
başlamasıyla ve daha sonraları iletişim haline geçmesiyle giderek ağır bir hale
gelir. Bu buhranlar Todtnauberg ve Freiburg buluşmalarından önce ve sonra
da yakasını bırakmaz. Bu noktada Celan ve Heidegger arasında gerçekleşen bu
buluşmalar her iki insanın hayatında, aynı zamanda da “bağışlama tarihinin
sonunun ardından” önemli bir yerde konumlanır. Zira bu “dirsek teması”
1 Burada Foucaultcu anlamda bir alet çantasından bahsediyorum. Bize soruşturacağımız
konuda bir anahtar bahşeden ikircikliklerin ve karmaşıkları açımlamamıza yarayan…
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“[…] kitapta
- kimin adını kabul etmişti
benimkinden önce?-,
kulübedeki kitapta, bir umut,
yazılı bir satır,
bugün,
düşünceli birinin kalbine gelecek sözde, […]”
(Paul Celan, Todtnauberg)
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içerisinde bağışlamanın ve suçluluğun bir “varlık” veya bir “güç” olarak ortaya çıkmasını gözlemleyebileceğimiz yegâne örnekleri barındırırlar. Bundan
hareketle metnin konusunu “Celan ve Heidegger arasında bağışlamanın imkansızlığı ya da tam anlamıyla bağışlama” etrafında sınırlandırmak istiyorum.2 Bunu ilk öncelikle Todtnauberg’in ilk bakışta kolayca görünen ve anlaşılan bazı özelliklerini soruşturmaya başlayıp ardından onun ana unsurunu
oluşturan imkânsız olanı bağışlamayı ve Todtnauberg’i aynı potada eriterek bir
“sonuca” götürmeyi hedefliyorum.

İkilinin Todtnauberg görüşmesi bir tarihsel süreç içerisinde gelişir. Celan’ın
Heidegger’i okumaya başlamadan öncesinde bile ikilinin kaygılarının poetik
dil olması ve bu konuyla ilgili benzer noktalara ulaşmaları şaşırtıcı bir noktadır. Celan’ın “Edgar Jené ve Bir Rüyanın Rüyası” isimli makelesi bu noktanın
gerçekliğini kanıtlar niteliktedir (Lyon, 2021, s. 27). Zira bu makalede Celan,
Adorno’nun “Auschwitz'den sonra şiir yazmak barbarlıktır” sözüne benzer bir
şekilde bunca acının, soykırımın, “vakinin” (Geschehenes) yaşandığı dönemde poetik dil bu tahribattan nasıl kurtulup kendisini tekrardan yaratacağı
sorusuna cevap arar (Lyon, 2021, s. 27).
Celan derdine dermanı Heidegger’de bulur. Heidegger’in varlığın tam olarak
nasıl algılanabileceği sorunsalına getirdiği “asli dil” çözümlemesi, Celan’ın
şiirinin poetiğine “mutlak bir saflığa… primordial bir bakışa dönüş ve ‘ilk
kez görüyorca’ bir görüşün” (Lyon, 2021, s. 30) zorunluluğu olarak yansır. Bu
anlamda Celan’ın şiirinin ve poetiği -bu durum onların ilişkisini bir unsura
indirgeme tehlikesiyle karşıya karşıya da olsa Heidegger ile bitmek bilmez bir
diyalog gibidir (Lyon, 2021, s. 33 Celan “asli dil” ile şiir poetiğinin kaynağını
oluştururken, bir yandan da şiirin işleviyle ve soykırım kurbanlarının seslerine şiirinde nasıl yankılanacağıyla ilgili kafa karışıklığına da -paradoksal bir
2 Bu sınırlandırma keyfi olarak değil, bir zorunluluk hâlinden ileri gelir. Zira Derrida’nın
belirttiği şekilde “’Bağışlama’nın, ‘pardon’un analizi bitimsizdir” (2020, s. 41). Bundan hareketle Derrida, bağışlamanın hudutsuzluğuna ve tüm etik yargıları aşan özelliğine dikkat
çeker. Bu noktada bağışlamayı bir konu içerisine sıkıştırmak her ne kadar tehlikeli gözükse de onun üzerine yeni anlayışlar kazanmamız için yeni kapılar aralayabilir. Metinde
yapmaya çalıştığım şeyin kalkış noktasını da tam olarak bu oluşturuyor.
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Derrida, “Bağışlamak” üzerine olan derslerinde Todtnauberg buluşması ve
şiiriyle ile ilgili soruşturmasına onlara musallat olmuş kalıp yargıları yıkarak
başlar. Ona göre bu mesele, “Celan-geldi-Heidegger-Almanlar-Adına-Yahudilerden-af-dilemedi, bir af-sözcüğü, bir- “pardon!”, bir-af-dilenmesini-bekleyen-Celan-hayal kırıklığına uğrayarak-gitti ve bununşiirini-yazdı-ve şiirlerinden-birine-kaydetti (…)”ye indirgenemeyecek kadar keskindir (Derrida,
2020, s. 51). Bunun ötesinde Celan’ın şiirleri döneminin Alman şiiri otoriteleri tarafından çokanlamlılıkla, kapalılıkla eleştirirken bu kadar hassas bir mesele –yani “bağışlamak”- böyle bir tek anlamlılığa terk edilemez, şiirin kaygısı
ve anlatmak istediği Heidegger’in ağzından çıkacak bir kelimeden, veya diğer
bir deyişle “af dilemekten” oldukça uzaktır.
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biçimde Heidegger’de yanıt bulur: Heidegger’e göre yüce nizam arayışının ve
tüm sanatların asıl kaynağını oluşturan şiirdir. Şairler şarkılarını söyleyerek
tanrıların izinden gider, şiir sayesinde onların mükemmelliğine ve asilliğine
yakınsamaya çalışır. Bu mükemmelliğe yakınsama çabası şairlere üstün bir
görüngü özelliği ve her şeyi zihinlerinde tutma kabiliyeti bahşederken aynı
zamanda Celan gibi Muselmannları yani tam tanıkları görmüş olanlar için
çok şey ifade eder (Lyon, 2021, s. 64). Diğer bir bağlamda ise Gorgo’yu görmüş olanlara, dibe vuranlara şiirinde yeni bir sesleyiş kazandırma imkânını
sağlar (Lyon, 2021, s. 65).

Heidegger’in Celan’a Todtnauberg’de III. Reich dönemindeki tutumuyla ilgili bir pişmanlık belirtisi göstermiş olması ya da ağzından onla ilgili birkaç
şey aktarmış olması -belki de bir “bağış” talebi çıkıp çıkmadığının önemi
yoktur. Ancak halihazırda Pöggeler’e 1933’ten sonraki tutumuyla “bağışlanamaz bir hata yaptığını” itiraf eder (Lyon, 2021, s. 271). Önemli bir nokta
olarak burada tam anlamıyla bağışlamanın açmazı ve hudutsuz karakteristiğiyle karşılaşırız: “Heidegger’in bağışlanamaz bir hatası ne anlama gelir?”,
“Bağışlanamaz bir hata affedilebilir mi?”, “Vaki’nin ya da Shoah’ın bağışlanması mümkün müdür?” ya da daha provokatif bir biçimde: “Bağışlamanın
kendisi mümkün müdür?”, “Celan, Heidegger’den bir bağış talebi alarak tüm
Yahudiler adına Nazileri affedebilme gücüne ve yetkisine sahip midir?”. Bu
gibi sorular ikilinin buluşmasını salt bir biçimde incelediğimizde yanıtsız kalmakta, bunları sağlam bir zeminde tahlil etmemiz şüphesiz “bağışlamanın
neliğini ve imkansızlığını” ele geçmekte.
Heidegger’in bağışlanamaz hatası, tüm diğer bağışlama edimleri gibi geçmeyen bir geçmişe -yani şimdiye (présent) musallat olan, gelmiş ve geçmiş dahil
tüm zamansallıkları yıkan bağımsız bir ana aittir. Bunun ötesinde Heidegger’in tanımladığı şekilde varlıkların kendilerini hiçbir zaman oldukları gibi
sunmamaları, kendilerini sunuşta hep eksik bir şeylerin kalması bağışlamanın kendisi için de geçerlidir. Zira bağışlamanın, belirttiğimiz gibi, hiçbir
şekilde şimdinin mevcudiyetine (presence du présent) ve şimdiye (présent)
indirgenemez yapısı nedeniyle verme (don) eyleminin ne kadar konuksever
olursa olsun kelimenin tam anlamıyla şimdiye sirayet edememesine ve onda
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Tüm bu poetik ve felsefi arayışlarla ilgili yakınlaşmalar Celan’ın kendi poetikası olan Meridyen’i yazmasıyla birlikte zirveye ulaşır: ikili birbirleriyle yazılı
bir şekilde iletişime geçer ve bizzat fikir alışverişinde bulunma imkânı oluşur. Bu süreç en sonunda üçüncü kişilerin müdahalesiyle Temmuz 1967’de
ilk önce Freiburg’daki bir otelin resepsiyonunda, ardından Heidegger’in Todtnauberg’deki “Berghütte”sindeki buluşmayla somut hâle bürünür. Ancak
ikilinin Heidegger’in “Berghütte”sinde üç buçuk saat boyunca ne ile ilgili
konuştukları tam bir muammadır. Bilinen birkaç ufak şeyden biri Celan ve
Heidegger’i taşıyan şoförün her ikisinin de “sancılı bir sükût” içerisinde olduğu şeklindeki beyanıdır (Lyon, 2021, s. 274).
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sürekli bir şeyleri eksik sunmasına sebep olur. Bu nedenle vermenin başlangıcı bile bir bağışlanma talebini beraberinde getirmek zorundadır (Derrida,
2020, s. 13-14).
Peki verili olarak gelen bağışlanma talebi kaynağı neyden alır? Bir “nesneden”
mi yoksa bir “ özneden” mi? Başka bir deyişle, Heidegger kendisini mi bağışlatmalıdır yoksa içinde bulunduğu “ kolektif kötülüğü” mü? Peki Heidegger
böyle bir güce sahip midir? Ya da tam aksine, Celan vakinin kurbanları için
bağışı vermeye kadir midir? Bu durum Derrida’nın üzerinde uzun uzadıya
durduğu önemli bir açmazlar zincirinin temelini oluşturur (2020, s. 20- 21).
Bu açmazları yüz yüzelik zorunluluğunu ortaya atarak soruşturmaya başlar.
Ona göre hiçbir üçüncü şahıs üçüncü bir şahsı affedemez. Kimse bir başkası
adına başkasını bağışlayamaz -tıpkı Heidegger ve Celan veya Almanya Federal Cunhuriyet ve Yahudi cemaati örneklerinde olduğu gibi (Derrida, 2020,
s. 45).

Peki Heidegger tüm yaptıkları için bir bağışlanma talebinde bulunmuş mudur Celan’dan ya da herhangi bir tam tanık olamayandan? Tüm oluşturulmuş
yargı organlarının ötesinde sadece Celan’ın nezdinde olsa bile bir af dilemiş
midir? Burası daha önce belirttiğimiz gibi bu metinde ele alamayacağız kadar
muğlak. Bu noktada Heidegger’in dışına çıkarak sormamız gereken soru şu:
Bağışlanmak için bir bağışlanma talebi her zaman gerekli midir?
Jankélevitch’e göre bağışlama –eğer adına layık bir bağışlamaysa dilemeden
ortaya çıkmaz. O bir mübadele ekonomisi içerisinde mütekabiliyet ilişkisi
içerisinde ilerler: cellat bulunduğu ıstırap ve pişmanlık içerisinde yaptığı tüm
kötülükler için bağış talep eder; cellat, kurban tarafından bağışlanır ya da
bağışlanmaz. Lâkin artık bu formülasyon geçerli değildir, zira Jankélevitch
bağışlama tarihinin sonunun geldiğini ileri sürer ve “Bağışlama ölüm kamplarıyla birlikte ölmüştür” (akt. Derrida, 2020, s. 26) der.
Derrida, kendisini bu sığ ve teoloji kaynaklı bu anlayışın karşısına yerleştirir.
Eğer bağışlanma, ölüm kamplarıyla beraber öldüyse ve bağışlama ekonomisinin sonu geldiyse bağışlama, kendisini bağışlanamaz olanın bağışlanmasıyla
tekrardan diriltir. Bu “yeni” bağışlama, Heidegger’in itirafında olduğu “bağışlanamaz bir hatanın” paradoksal bir biçimde artık bağışlanabilir hâle gelip
gelmediği sorusunu yorumlamaya açık hâle getirir ve bağışlanma meselesine
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Bağışlamak, ilk bakışta iki kişi arasında –genelde kurban ve cellat arasında–
gerçekleşen zamanın donmuş anında gerçekleşen bir performatif bir bağışlanma talebi ile gerçekleşirmiş gibi gözükür. Bağışlamanın kendine has bu
özel mekân ve zamansallığı kendisini diğer tüm bağışlanma talebinden, oluşturmuş tüm yargı kurumlardan ayrık, özel bir karaktere ve güce büründürür. Jankélevitch’in deyişiyle bir bağışlama talebi tüm ceza kurumlarına karşı
bir başkaldırıdır. Onları tamamıyla etkisiz hale getiren, yıkan bir başkaldırı
(Derrida, 2020, s. 21).

		

Prekarya | Denemeler Dergisi

bu sefer bağışlamanın sonunun geldiği yerde bağışlamanın -ama bu sefer
imkansızı bağışlamanın imkanının olup olmadığı sorusuyla musallat olmaya başlar. Bu sebeple bağışlama tarihinin sonunda bağışlama artık yeni bir
form kazanmıştır. Artık tekil küçük olayları bağışlamak, gerçek anlamıyla
bağışlama olarak sayılmaz, aksine bağışlanamaz olanın bağışlanması –örneğin Heidegger’in 1933 sonrası yaptıklarını bağışlamak gibi- olarak bir kendisini yeniden kurgular (Derrida, 2020, s. 34-35). Bu yeni bağışlama mantığı
geçmişi fark olarak şimdiye sirayet ettirmekten geçer. Bunu yapmak, Shoah
gibi bir suçun tanımlanamayacak olması ve bağışlanamaz karakteristiği sebebiyle geleneksel ceza mantığının aşar ve kendisini buna tabii kıldırmaz, eğer
bir şekilde de olsa böyle bir yargılama olanağı yaratılmaya çalışılsa bile yapılanın hiçbir zaman getirilen suça eşdeğer olmaması sebebiyle hepsini aşacak
durumdadır. Bu bakımdan bağışlanamaz olanın bağışlanması Shoah ya da
tüm radikal kötülüklerin geleneksel yargı kalıplarının dışında yeni bir tahlili
için imkân tanır.

“Todtnauberg” şiiri oldukça problematik özellikler taşır. Sözgelimi, metnin
başında Derrida’nın karşı çıkışları gibi anti-Nazi ve Heidegger’den bir bağış
talebi gelmemesi üzerine yazıldığı sanılır. Halbuki Lyon, ulaştığı belgelerle
bu durumun tam tersi şekilde okunması için bir imkân sunar. Ona göre şiir
Celan’ın saygı duyduğu ve çoğunlukla düşüncelerinden etkilendiği düşünürle
buluşmasının kayıt altından alınma düşüncesinden yola çıkarak yazıldığını
savunur (Lyon, 2020, s. 299). Aynı şekilde Emmerich için de “Todtnauberg”
şiiri bir “lirik stenografik nottur”, fazlası değil (akt. Lyon, 2020, s. 291).
Derrida, kitapta şiiri ele almadan önce bağışlamak adı verilen kavramın tümüyle keskin ve tek anlamlı olduğunu değil, aksine çok anlamlı olduğunu
savunur. Zira Celan kelimeler farklı anlamlar yüklemede bir ustadır (Lyon,
2020, s. 295). Derrida, bunun ardından Todtnauberg şiirini ele alır ve Heidegger’in Celan’a poetik bir deneyim kazandırdığını, Heidegger’in yapmış
olduğuyla Celan’a bağışlanma talebiyle ilgili hiçbir yükümlülük altına olmadığını ileri sürer. Çünkü bağışlama tarihinin sonundan sonraki bağışlama böyle bir ön koşul bulundurmaz kendisinde. Zaten Celan’ın ondan “resmi olarak”
böyle bir talebi de yoktur. Ancak tezat bir biçimde bağış ve ağızdan çıkacak
bir sözcük şiirin her bir yanına yayılmıştır. Bu, şiirin geriye dönük çağrışımlarından –belki de bağış talebinin karşılanmamasından– doğan şimdiye
eksik olarak dönmesinden gelen bağışlamadan ileri gelir. Hasılı; bağışlamanın, kendisini performatif bir edim olarak var etme koşulu vardır. Bundan
dolayıdır ki “düşünen bir varlığın kalbinden gelecek sözcük” aynı zamanda
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Bağışlamak ile ilgili öne çıkan bazı önemli noktaları ele aldıktan sonra metnin devamında Heidegger, Celan ve bağışlama ile ilgili düşünmemiz gereken önemli kısımları tartışmak istiyorum. Bunu yaparken Celan’ın Todtnauberg’ine başvuracağım. Zira Celan’ın bu şiiri tartışacağımız bu hassas nokta
için önemli bir rehber olma özelliği taşıyor.
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bağışlanma talebiyle aynı potada eritebilecek noktaya gelir. Zira denken (düşünmek) ve danken (teşekkür etmek, şükretmek) fiileri “düşünen bir varlığın” tanınmasından dolayı gelen minneti imler. Aynı zamanda bu imlemenen
minnet, şiire bağışlama parçacıklarını serpiştiren yegâne unsurdur. Başka bir
deyişle, Heidegger’in Düşünmek Ne Demektir?’ metnindeki “Düşündürücü
çağımızda en düşündürücü olan, bizim henüz düşünmüyor olmamızdır” (2020,
s. 50) şeklindeki güçlü iddiasıyla şiirin bağışını oluşturur. Düşünmeye başladığımız an müteşekkirliğimiz ve minnet talebimiz aynı anda kendisini var
eder. Bu açıdan şiirin kendisi -bağışlansın, bağışlanmasın, af verilsin, verilmesin kendisi başlı başlına bağışlamanın performatifliğini meydana getirir
(Derrida, 2020, s. 55). Bundan dolayıdır ki Todtnauberg’i sığ bir şekilde ele
almadan önce belki kendisinin başlı başına bir bağışlama olarak okumak
gerekir (Derrida, 2020, s. 58).
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