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KARL JASPERS ve SUÇLULUK  
SORUNU ÜZERİNE

“İster kazanç, ister suçunu cezasız atlatmak için ol-
sun, insanın sorumluluktan kurtulmasına kesinlikle 
imkân yoktur.

‘Bu sebeple insanoğlunun dünyada başvurduğu 
en boş, en umutsuz, en aptalca iş sorumluluktan kaç-
maya çabalamasıdır. Çünkü sorumluluktan kaçması, 
insanın kendine ve topluma karşı işleyebileceği en 
sefil suçtur.

Dünyada yalnız sorumluluktur ki hiçbir şart altın-
da, insan onu kavrayamadığını ileri süremez. Çünkü 
namuslu insanda, bunun şuuru olmasa bile sezgisi 
mutlaka vardır.

Bütün toplumsal ve kişisel alçaklıklar insanları 
sorumsuzluğa alıştırmakla başlar, sorumsuzlukta tut-
makla sürdürülür.

Sorumluluklarımızdan kaçıp kurtulmaya çabala-
dığımız sıralarda bütün kalleşlik gücümüzü kullanı-
rız ki...’”

Kemal Tahir, Kurt Kanunu

Suçluluk Sorunu’nun başında yer alacak Karl Jaspers hak-
kında bir yazıya Kemal Tahir’den bir alıntıyla başlamanın 
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nasıl bir mantığı olabilir ki! Mantığı şudur ki Emin Bey, 
yeni çıkacak olan Heidegger’in Varlık ve Zaman’ından par-
çalar okuyunca aklına gelenleri bu şekilde kağıda dökmüş-
tür. Heidegger, Jaspers ve Emin Beyin yollarının kesiştiği 
bir meseledir suçluluk ve sorumluluk meselesi. Aktörler ve 
mağdurlar farklı tarihsellikler ve toplumsallıkların ürünü 
olsalar da bazen herkesin ve hepimizin yolu suçluluk soru-
nunun kavşağında kesişir.

Varoluşçuluğun önde gelen isimlerinden olan ve görüşleri-
ni insanın kendi varoluşunun dolaysız bilincine dayandıran, 
Nazi iktidarının ve II. Dünya Savaşı’nın yol açtığı felaketlere 
tepki içeren son dönem çalışmalarına dünya felsefesi adını 
veren Alman filozof Karl Jaspers (1883-1969), kariyerine fe-
nomenolojinin metodlarını klinik psikiyatriye uyarlayarak 
başlamıştı. Psikolojideki başarıları ona 1913’te Heidelberg 
Üniversitesi’nde bir felsefe kürsüsü getirmişti. 1916’da psi-
koloji doçenti, 1920’de felsefe doçenti ve 1921’de de felsefe 
profesörü olmuştu. Ününü 1919 yılında yayınladığı Psycho-
logie der Weltanschauungen’e [Dünya Görüşlerinin Psikolojisi] 
borçluydu. 

Jaspers’e göre insanın varoluşu yalnızca dünyada var ol-
ması değil, aynı zamanda insanın varolma özgürlüğü de 
demekti. İnsanı kendisi olan hakiki birey haline getiren en 
temel karakteristik özgürlüktür. Çünkü Jaspers’de özgürlük, 
ahlâkî sorumluluk problemini ortaya çıkaracak olan seçim-
le doğrudan ilişkilidir. Zira tercihte bulunmak, özgür olmak 
anlamına gelir: Ben benden bekleneni gerçekleştirmek, bana 
dayatılmış olan kimliği ve değerleri olduğu gibi kabullenmek 
yerine, özgürce kendi kimliğimi yarattığım, kendi değerle-
rimi inşa edebildiğim, yani özgürlüğümü varedebildiğim öl-
çüde varolurum. Özetle varolmak, kişinin özgür olduğunun 
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bilincinde olmasından başka bir şey değildir. 
Elbette bu özgürlük mutlak ve koşulsuz değildir. Jaspers’e 

göre özgürlük sadece bu dünyada değil, aynı zamanda  öz-
nelerarası bir ortamda da gerçekleşir. Bu nedenle ötekinin 
özgürlüğüm için hem muazzam bir destek hem de yok sa-
yılamayacak bir köstek olduğu aşikârdır. Öteki beni kendisi 
gibi veya sürünün bir parçası olmaya zorlayabileceği gibi, 
bana Existenz (istikrarlı bir özü, sabit bir mahiyeti bulun-
mayan, sadece birtakım imkânlardan ibaret bir benlik olan 
varlık, varoluş) mücadelemde sevgi yoluyla umulmadık bir 
güç de verebilir. Kısacası Jaspers, her insanın hem kendisiy-
le kalmasını hem de başka insanlarla birlikte gelişmeyi ve 
gerçekleşmeyi araması gerektiğini savunur.

İnsan, Jaspers’e göre, aynı zamanda kendisi olma düze-
yinde acı çeker ve kendisini bu acıdan kurtaramaz. O vakit 
Existenz yahut da Existenzinde yol kateden insan için, öte-
kinin acısına kayıtsız kalmak kadar başkalarının Existenzini 
engellemek de bir suçtur. Jaspers’e göre ötekinin Existenzi 
uğruna hiçbir şey yapmamak da suç teşkil ettiği için; Exis-
tenz sorumlu olmayı, ötekilerin de Existenzini gözetmeyi ve 
bu yolda eylemler sergilemeyi gerektirir. 

1920 ile 1930 arası bu konular üzerine yoğun bir tefek-
küre dalan Jaspers, nitekim bu düşüncelerini 1931’de Die 
geistige der Situation der Zeit [Man in the Modern Age] başlığı 
altında yayınladı. Kitle ve makine çağının hayli tehlikeli ki-
şisizleştirici eğilimlerine ve planlamacı tavırlarına, moder-
nitenin varlığın kadîm zamanlardaki sürekliliğini dinamit-
leyip, varlığı parçalayan ve farklı varlık türleri arasındaki 
sahih ve uyumlu ilişkiyi ortadan kaldıran yaklaşımına yö-
nelik bu kitapta geliştirdiği düşünceler ile özgürlük, suç ve 
sorumluluk üzerine görüşleri elbette 1946 tarihli Suçluluk 
Sorunu’nun ruhuna derinlemesine nüfuz etmiştir. Ama iki 
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kitap arasında mutlaka sözü edilmesi gereken ve Jaspers’in 
hayatına gölgesini düşüren bir dostluk ile bir büyük savaşın 
acıları var. 
Husserl’in, eşine “fenomenolojik çocuğu” olarak tanıttığı 

Heidegger ile 1920 yılında Karl Jaspers de tanışmıştı. İki 

filozof da Jaspers’in “sınır durum” dediği, normalde Exis-

tenzimizi saran aldırışsızlık bulutlarının dağıldığı ve ansı-

zın hayata, bilhassa da ölüme dair asıl sorularla yüz yüze 

kaldığımız durumlara müşterek bir ilgi duyuyordu. Önce 

mektuplaşmalarla, sonraysa 1922’de Heidegger’in bir haf-

ta Heidelberg’de misafir olmasıyla pekişen dostlukları her 

ikisi için de unutulmaz bir tecrübe olmuştu. Nitekim çok 

geçmeden kendilerine Kampfgemeinschaft (kol kola girmiş 

yoldaşlar) demeye başlamışlardı. Bu dostluk, Jaspers’in kâh 

Heidegger’e hayranlığıyla kâh dostunun içine bir şeytan gir-

diğine dair kaygılarıyla o yıllarda yoğunluğunu hiç kaybet-

memişti. Ta ki Heidegger’in 1933 Nisan’ında Kara Orman-

daki kulübesini terk edip Freiburg Üniversitesi’nde rektör 

olarak göreve başlamasına kadar.

Nazilerin iktidarı ele geçirmesinden kısa bir süre son-

ra Mart 1933’te Heidelberg ziyaretinde, sohbet politikaya 

geldiğinde Jaspers’e “insan politikanın dışında kalmamalı” 

diyen Heidegger çok açık bir politik tavır sergilemeye başla-

mıştı. Mayıs ayındaki son karşılaşmalarında, dostunun Ya-

hudiler hakkında kesinlikle Naziler gibi düşünemeyeceğini 
savunan Jaspers ile Heidegger arasında şöyle bir diyalog 
geçmişti:

H: Ama Yahudilerin oluşturduğu tehlikeli bir 
uluslararası şebeke var.
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J: Adolf Hitler gibi eğitimsiz, yontulmamış bir 
adam Almanya’yı nasıl yönetebilir ki?

H: Kültürün önemi yok. Şu büyüleyici ellere 
bir bak.

Jaspers için ne büyük şok olsa gerek! Ama arkası da gelecek-
ti. Çok geçmeden karısı Yahudi olduğu için Jaspers devlet 
düşmanı ilan edildi. 1933’ten sonra üniversite kurulların-
dan uzaklaştırıldı. 1937’de Nazilerle işbirliğine yanaşma-
dığı için profesörlük unvanı geri alındı ve yazılarına yayın 
yasağı getirildi. Artık Almanya’da çalışamaz hale gelmişti. 
1942’de karısının Almanya’da kalması şartıyla İsviçre’ye 
gitmesine izin verildi. Ancak Jaspers bu haysiyetsiz teklifi 
redderek karısından ayrılmadı. Yahudi kadınla evli bir Na-
zi-karşıtı olarak savaşın sonuna kadar sefalet içinde verdiği 
hayat mücadelesi belki de Suçluluk Sorunu’na şöyle yansı-
mıştır: “Memlekette kalmış olmanın sıkıntısı, kendi ülke-
sinde terk edilmişlik ve dışlanmışlık, sürekli tehdit altın-
da yaşamak, acil durumlarda yapayalnız kalmak ve birkaç 
arkadaş dışında herkesin kendisinden uzak durmasıdır ki 
bu birkaç kişiyle görüşmek de onları tehlikeye attığı için 
yeni sıkıntılar doğurur.” Unutmayalım ki o kâbus yıllarda 
sürekli korku içinde yaşayan Jaspers ile eşi, yanlarında her 
zaman köşeye sıkıştıklarında kullanmak için zehir kapsül-
leri taşıyorlardı.

İşte Suçluluk Sorunu’nun arkasında bu hayal kırıklıkları 
ve acılar vardır. 

Politik eserlerinin belki de en iyisi olan 1946 tarihli Suçlu-
luk Sorunu’nda [Die Schuldfrage], savaş suçları ile insanlığa 
karşı suçların oluşmasında fail olan herkesin politik açıdan 
suçlu olduğunu, Almanya’nın ahlâkî ve politik yeniden do-
ğuşunun ise ulusal suçun kabul edilmesi ve toplumsal arın-
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ma ile mümkün olabileceğini ileri sürdü. Nazizmin kur-
banları arasına girmemek için maskeli bir hayat süren ve 
olayları görmezden gelmeyi tercih edenleri ise ahlâkî açıdan 
sorumlu tuttu. Ama son tahlilde dönemi yaşayan herkes 
aynı sorumluluğu taşıyor ve aynı suçu paylaşıyordu. Alman 
halkının yaşadığı sosyal çöküntüyü aşması ve yeniden ge-
lişkin ve ahlâkî açıdan sorumlu bir demokrasi kurabilmesi 
ancak bu ortak suçla yüzleşmek ve sorumluluktan kaçma-
makla mümkün olacaktı.

Holocaust meydandaydı. İyi ama bu holocaustun öznesi 
kimdi? Eylem ortadaydı ve Jaspers de bu eyleme kendi fel-
sefesinin temel kavramları olan insan ve sorumluluk üze-
rinden bir özne arıyordu. Bütün Almanlar mı suçluydu? 
Holocaustun öznesi bütün Almanlar mıydı? Bu sorunun ce-
vabını verebilmek için önce suçlar arasında bir ayırım yaptı. 
Buna göre dört tip suç vardı: 1) nesnel biçimde kanıtlana-
bilir ve şüphe bırakmayacak denli açık yasaları ihlal eden 
eylemlerin suç teşkil ettiği ve yargı merciinin mahkemeler 
olduğu cezai suç; 2) devlet adamlarının ve bir devlete yurt-
taşlık bağıyla bağlı herkesin eylemlerine dayanan ve yargı 
merciinin dış politikada galip gelenlerin otoritesi ve iradesi 
olduğu siyasi suç; 3) daima bir birey olarak hareket eden 
“ben”in, eylemlerinin ahlâkî açıdan sorumluluğunu taşıdığı 
ve yargı merciinin kişinin kendi vicdanı olduğu ahlâkî suç; 
ve 4) insanoğlunun bir üyesi olarak insanları dünyadaki her 
haksızlık ve her adaletsizlikten, bilhassa kendi zamanında 
veya bilgisi dahilinde işlenmiş suçlardan müştereken so-
rumlu kılan bir dayanışma duygusunun varlığından ötürü, 
bu kötülükleri engellemek için elimden geleni yapmayarak 
“ben”im de suç ortağı haline geldiğim ve yargı yetkisinin 
yalnızca Tanrıya ait olduğu metafizik suç. 

Peki kim kimi suçlamaktadır? Sanık ya dışarıdan suçla-
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nır ki bu durumda dünyanın onu suçladığını duyar; yahut 
da içeriden, kendi ruhu tarafından suçlanır ki suçluluk so-
runu başkalarının bize yönelttiği bir sorudan ziyade, bizim 
kendimize yönelttiğimiz bir soru olmalıdır. Jaspers bu top-
lumsal arınma için sorunun içeriden yükselmesini arzula-
maktaydı.    

Fakat tam bir felaket sonrası sefalet içindeki Alman top-
lumunun ne böyle bir yüzleşmeye ne de arınmaya ayıracak 
vakti vardı; aksine herkes kendini aklayarak veya başkala-
rını suçlayarak hayatta kalmaya çalışıyordu. Jaspers suç ve 
suçluluk üzerine muazzam bir felsefî refleksiyon geliştir-
mişti ama yurttaşları yeni masumiyet maskelerini Müttefik-
lere şirin gözükmek için takmaya çalışıyordu. Bu nedenle 
görüşleri boşluğa toslayan ve büyük bir sessizlikle karşıla-
şan Jaspers, ikinci büyük hayal kırıklığıyla Almanya’yı terk 
ederek Basel’de felsefe profesörlüğüne başladı.

Jaspers 1969’da öldüğünde arkasında yayınlanmış otuz 
kitap, otuz bin sayfaya yakın el yazması, çok sayıda önemli 
mektup ve hiçbir şekilde niceliğe vurulamayacak büyük-
lükte hayal kırıklıkları bıraktı.  

Peki ama neredeyse yetmiş yıl sonra bu kitap bizim için ne 
anlam ifade ediyor?

Jaspers’in bu kitabını, savaş sonrası kuşağın bir mensu-
bu olan hukukçu ve romancı Bernhard Schlink’in yine bu 
konuya hasredilmiş teorik metni Geçmişe İlişkin Suç ve Bu-
günkü Hukuk ve romanı Okuyucu’yla birlikte, kendi toplum-
sal tarihimiz ve bir arada yaşama irademiz için yeniden ve 
ciddi düşünme daveti olarak da okuyabiliriz.

Suçun daima geçmişte kalana dair olduğu doğrudur. 
Ama geçmişe ilişkin suç (Vergangenheitsschuld), o dönemi 
yaşayan kuşağa tümüyle sirayet etmiş bir suçtur. Söz ko-
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nusu dönem çoktan tarihin tozlu sayfalarında kalsa bile, 
gölgesi şimdinin üstüne vurur ve sonraki kuşaklara da bir 
tür suçluluk ve sorumluluk duygusu bulaştırır. Geçmişimiz 
öyle kolayca kurtulabileceğimiz, yok saydığımızda veya 
unutmak istediğimizde bir duman halinde lambasına dö-
necek Alaaddin’in Cin’i değildir. Geçmişimiz sadece tarih 
değil, aynı zamanda bugünümüzün geleceğidir de. 

Geçmişi, bugün üzerinden geleceğe bağlayan bağ, aynı 
zamanda coğrafyayı kültüre ve yer altındaki ölüleri yer üs-
tündeki biz canlılar ile bizim doğmamış çocuklarımıza da 
bağlayan sorumluluk bağıdır. Bizler, atalarımız kadar ço-
cuklarımıza da borçlu olduğumuz için sorumluluğumuz-
dan kaçamayız; çünkü geçmişimizden kaçamayız.

Belki de biz Almanların yaptığının aksine geçmişimizle 
barışamadığımız için bugünümüzle de barışamıyoruz; geç-
mişimiz üzerine düşünmediğimiz için geleceğimiz her za-
mankinden daha belirsiz bir hâl alıyor. Sadece geçmişimizle 
değil birbirimizle de iletişim kuramıyor, birbirimizle slogan 
atmadan, ezber tekrarlamadan konuşamıyoruz. Jaspers’in 
1946’da Almanlara önerdiği şey bizim için bugün acil ge-
rekli: Birbirimizle konuşmayı öğrenmeliyiz. Çünkü birbiri-
mizle konuşmayı öğrenmek, kendi ezberlerimizi tekrarlama 
arzumuzdan vazgeçtiğimiz ve ötekinin de ne düşündüğünü 
cidden dinlemeye açık olduğumuz anlamına gelir.

Bir takım kesin hükümleri heyecanla savunmak, slogan 
atmak, hamaset edebiyatıyla coşmak ve coşturmak çok ko-
lay ve maalesef hiçbir derde de derman değil; oysa olanları 
sükûnet içinde sağduyuyla tartarak düşünmek ise çok zor 
ve buna yönelik hakiki bir talebimiz de yok. Düşünmemek, 
ezber tekrar etmek kolay, düşünmek ve ezber bozmak-
sa zordur. Safları sıklaştırmak ve zamanın istihkâm ettiği 
mevziileri savunmak kolay, yalnız kalmak ve pozisyonunu 
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tekrar tekrar gözden geçirmek için mevziiler arası hareket 
etmek zordur. Ne ara kolayı bu kadar seven ve zora gelemez 
insanlar olduk sahi!

Cevapların konforundansa, cevapları itimatsız kılacak 
denli soru ve daha fazla soruyu dillendirmek şart. Elbette 
bu soruların bizi kucağına atacağı sorumluluk karşısında da 
geri adım atmamaya hazır olmak gerekir. Bu bir tür düşün-
meye, kendimiz üzerine, biz hakkında düşünmeye davettir 

ve düşünmek sorumluluk gerektirir.

İstediğimiz kadar yok saymaya dayalı teselli, gizleme, 

bahane ve üstünü örtmeye yaslanmış sahte bir hoşgörüyle 

kendimizi aldatmaya çalışalım. Hiç fark etmez. Sonuçta bir-

birimize ve bizi “biz” yapan tarihimize aidiz. Kimsenin sa-

nık veya yargıç olmadığı, aksine hepimizin hem sanık hem 

savcı hem de yargıç olduğu bir tarih bu. 

Yıllarca diğer insanların aşağılanmalarına öyle veya böy-

le, susarak veya içimizden konuşarak, alkışlayarak veya 

görmezden gelerek, açıktan onay vererek veya zımnen des-

tekleyerek ortak olduk. Bunu hâlâ devam ettirmek istiyor 

muyuz sahiden? Yoksa Jaspers’in dediği gibi birbirimizi bul-

mak, birbirimizle konuşmak, birbirimizi ikna etmeye çalış-

mak ve bir arada mı yaşamak istiyoruz?

Hepimiz kendimizi temize çıkararak ve karşıtlarımızı/

hasımlarımızı/ötekimizi suçlayarak yaşamaya devam etmek 

istiyoruz. Ama devam edemiyoruz. Bu da bizi daha öfkeli 

kılıyor. İyi ama neden bu kadar öfkeliyiz? Ve neden yaşadık-

larımız, hissettiklerimiz, değer verdiklerimiz, kutsallarımız 
ve eylemlerimiz giderek birbirinden farklılaşıyor? Bütün bu 
sorular nedeniyle bugün kendimizi her zamankinden daha 
sıkı gözden geçirmeliyiz. 
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“Sorun” kelimesinin sinsi bir petitio principii* olduğunu 
unutarak Kürt sorununundan, Ermeni sorunundan, Türban 
sorunundan, Alevi sorunundan, bir STK başkanının “kadına 
şiddet sorunu”ndan bahsederken rahatlıkla kullandığı gibi 
Kadın sorunundan öylesine bahsediyor ve bu sorunların or-
tak hayatımızın ve ortak tarihimizin kucağımıza bıraktığı 
ortak sorunlarımız olduğunu anlamayı denemiyoruz.

Çoğunluk ve iktidara/devlete/egemene sırtını yaslaya-
rak varlıklarına varlık katanlar, hakikati tekellerine aldık-
larından emin bir şekilde ötekilerin varlıklarının da kendi 
varlıklarına tâbi olmasını istiyorlar. Ama dışlananların, ezi-
lenlerin, sessizleştirilenlerin acılarına körlüğün yol açacağı 
derin adaletsizlik, bir arada yaşama imkânlarını dinamitle-
yecek kadar toplumun her hücresine nüfuz ederse, bu du-
rumda hepimiz kaybederiz.

Şark kurnazlığıyla kendimizi avutmaya devam da ede-
biliriz ve sirk gösterisi “bu topraklarda hiç ırkçılık olmadı; 
hiç Ermeni öldürmedik; savaş sırasında hem onlardan hem 
de bizden kayıplar oldu; ölen Ermeniler Ruslarla bize iş çe-
viriyordu; Ermeniler daha çok katliam yaptı; Varlık Vergi-
si ile azınlıklara zulmetmedik; kadın bize emanettir, kadın 
çiçektir; vatanını milletini seven, devletine saygılı Kürdün 
ne sorunu olabilir; bütün dünya bize düşmandır; Batı önce 
kendi kanlı tarihinin hesabını versin; bizi bölmeye çalışan-
ların oyununa gelmemeliyiz; birlik ve beraberliğe bu en çok 
ihtiyaç duyduğumuz günlerde; ne, biri sorun mu dedi, ne 
sorunu?..” tadında her gün yeniden sahnelenir.  Ama başka-
larını da suçlayarak kendi suçunu aklamaya çalışmak veya 
akladığına inanmak, olsa olsa vicdanımızın yüzeyde seyret-
tiğine delâlettir. Ve yüzeysel bir vicdan, arınmaktan uzak 
olduğu için, kendisine “yüz yıl önce ne oldu” veya “otuz 

* Mantık ve retorikte döngüsel nedensellikten doğan bir tür safsata.
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yıldır Kürtlere yaptığınız zulüm ne” diye sorulduğunda he-
men öfkelenir. Ve yine ancak yüzeysel bir vicdan istifini hiç 
bozmadan bütün bu suçlamaları haksız diye geçiştirmeye 
devam eder.

Hukukî ve politik olan dışarıdan suçlamanın aksine, 
ahlâkî ve metafizik yanı ağır basan kendimizi içeriden 
suçlayabilmeyi denesek, yani dünya karşısında kendimizi 
aklamaya çalışmaktansa kendimizi birbirimizin gözünde 
aklamayı denesek; o vakit birbirimize karşı suçlarımızla 
yüzleşmemizden bir arınma ve bu arınmadan da yeni bir 
politik özgürlük doğabilir. 

Diyalog, taraflardan birinin diğerine kendisini tek taraflı 
empoze etmesinin aksine katılımcılar arasında bir karşılık-
lı ilişkiyi ve etkileşimi içerir. Diyalogun özgürleştirici gücü 
burada yatar. Diyalogun tarafları eşit olarak, birbirlerini an-
lamaya gönüllü olarak sohbete giriştiklerinde hem dönü-
şür hem de dönüştürürler; diyalogun sonunda, diyalogun 
başındaki kişiler değillerdir artık; değişmişler ve değiştir-
mişlerdir. Bu nedenle konuşmalıyız. Konuşmalıyız ki dö-
nüşelim ve dönüştürelim, değişelim ve değiştirelim. Hem 
kendimizi hem birbirimizi. Birbirimize ve tarihimize asgari 
bir sorumluluk da bunu gerektirir zaten.

Bernhard Schlink Okuyucu romanında şöyle soruyordu: 
“Yalnızca dehşet, utanç ve suçluluk duyarak susmalı mıyız? 
Nereye kadar?” Kendi tarihimiz Almanların tarihinden çok 
farklı seyrettiği için bizim durumumuzda soru şöyle sorula-
bilir: “Hiç üstümüze alınmayarak, yok sayarak, üste çıkma-
ya çalışarak susmalı ve susturmalı mıyız? Daha ne kadar?”

İşte bu nedenle Karl Jaspers’in Suçluluk Sorunu’nu, daha 
adil ve özgür bir toplumsal geleceğimiz için bütün sorun-
larımız üzerine birbirimizi suçlamadan ve kendimizi akla-
maya çalışmadan açık yüreklilikle konuşma daveti olarak 
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okuyunuz. Unutmayalım ki Jaspers’in de altını çizdiği gibi; 
geçmişte göklere çıkarılan şeylerle şimdi mücadele edildiği, 
geçmişte mücadele edilen şeylerinse şimdi göklere çıkarıl-
dığı bir yerde, gerçekte anlamlı ve bize umut verecek bir 
fark yoktur. Gelin geleceğimiz için, birbirimiz için ve bir 
arada yaşayabilmemiz için anlamlı bir fark yaratmaya cüret 
edelim!

Gökhan Yavuz Demir
Bursa, Nisan 2015     
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ÖNSÖZ

1945-46 kış sömestrinde Almanya’nın manevi konumu 
hakkında gerçekleştirilen bir dizi konferans arasından, suç-
luluk meselesine ilişkin olan saatlerin içeriği burada yayın-
lanıyor.

Bütün bu tartışmalarla, bir Alman olarak, Almanlar ara-
sında açıklık ve fikir birliğini teşvik etmek, insan olarak, 
diğer insanlarla birlikte hakikat için gösterdiğimiz çabaya 
iştirak etmek arzusundayım.

Heidelberg, Nisan 1946




