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GİRİŞ 

 Özgürlük ve etik kavramları felsefenin üzerine neredeyse en fazla çalışılan 

disiplinler arasındadır. Bu kavramlar filozoflar tarafından kendi perspektif ve dönem 

özellikleri gözetilerek ele alındığı açıktır. Bu da kavramın her zaman dinamik bir yapıda 

kalmasına yol açmıştır. Zamanla teknolojinin gelişmesi, devrimler, sanayideki gelişmeler 

gibi birçok faktörün etkisiyle insan, ilk dönemlerde kendisine yüklediği anlamı unutmuş 

ve sadece üreten bir araç konumuna getirilmiştir. Dolayısıyla insan değer koyucu bir 

varlık özelliğini kaybetmeye başlamış, adeta fabrika içindeki bir araca dönüşmüştür. 

Bunun sonucunda bir şeylerin ters gittiğini ve mutsuz olduğunu hisseden insan 19. ve 20. 

Yüzyıllarda kendi üzerine ve hakları üzerine daha çok düşünmeye başlamıştır denilebilir. 

20. Yüzyılda yaşanan büyük savaşlar, ölümler, ekonomik krizler, insanı hayatının 

değersizliği konusunda sorgulamalara yol açmıştır. Bu dünyaya seçme şansı verilmeden 

gelen insan, dünya üzerinde daha iyi yaşamak isterken denk geldiği olaylar onun kendi 

değerini sorgulamasına yol açar. Çoğu düşünüre göre bu her insanın her dönemde 

takınması gereken bir tavırdır, ancak 20. Yüzyıldaki olaylar bu sorgulamayı kaçınılmaz 

hale getirmiştir. 20. Yüzyıl, insanların aynı anda hem birçok savaş ve ölüme tanıklık ettiği 

hem de birçok teknolojik gelişme içinde kaldıkları bir dönem olmuştur, bu sebeple 

kendini büyük bir kargaşanın içinde bulan insan ışığını kaybetmiş ve onu tekrar bulmanın 

yollarını aramaya koyulmuştur.  

Kendini belli bir kültür içinde yetiştiren insan, bu gelişmelere kolayca adapte 

olamamış, hayata ve kendisine daha da yabancılaşmıştır. Yaşanan gelişmeler sonucu 

insan bir araca dönüşmüş, savaşlara girmiş, yoksulluk çekmiş ve çok sayıda ölümle 

yüzleşmiştir. Ölümün bu kadar yakınında olduğunu gören insan, yaşamın değersiz olduğu 

algısına kapılmıştır. Yaşamı ve kendisini değersiz gören insan bunu kanıksamış ve 

kendisinden vazgeçen bir konuma gelmiştir, bunun sonucunda değerler ortaya koymayı, 
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düşünmeyi, hissetmeyi bırakmıştır. Bu da toplumlarda giderilmesi güç hasarlara 

sebebiyet vermiştir. Çünkü insanın dünya üzerinde değer yaratmaktan vazgeçmesi, 

toplumun politik, siyasi, ahlaki ve ekonomik olarak çöküşe girmesine neden olmuştur. 

Özgürlüğün kısıtlanmasının daha olumlu sonuçlar yaratacağını düşünenler bu konuda 

haksız olduklarını ağır bir şekilde tecrübe etmişlerdir. Bu tecrübe kendisini en çok etik 

alanında göstermektedir. Özgürlüğü kısıtlanan insan, kendisi için uygun olan etik 

davranışı belirleyecek değerlerden yoksun kalmaktadır. Bu da dönem içinde etik ve 

özgürlük kavramlarının paralel olarak ele alınmasına neden olmuştur. Özgürlük ve etik 

kavramları 20. Yüzyılda belirgin bir forma ulaşmış olsa bile günümüzde de hala en çok 

konu edinilen kavramlardandır. Çünkü iki kavram da hem insanı hem de insanlar arası 

ilişkileri doğrudan ilgilendirir. Ayrıca ikisi de insanların yaşamları üzerinde oldukça 

etkilidir ve insanların hareketlerini sınırlamaktadır. Bu nedenle bunun iyi anlaşılmış 

olması insanların daha uygun ya da daha sorumluluk sahibi davranışlar sergilemelerinde 

oldukça etkilidir.  

 Günümüzde de varoluş denilince akla ilk gelen filozoflardan biri olan Sartre, hem 

dönem içinde ses getirecek yazıları hem de yaşam biçimi nedeniyle bu şekilde anılır. 

Sartre için varoluş ve özgürlük birbirinden ayrılamaz iki kavramdır, çünkü ona göre 

insanın varoluşu, özgürlük kavramı ile özsel olarak ilişkilidir. Her insanın özgür olduğunu 

savunan Sartre’a göre eylemde bulunan herkes bu eylemin sorumluluğunu üstlenmelidir. 

Onun özgürlüğü nasıl eylem ve sorumluluk kavramlarıyla beraber anlam kazanıyorsa, 

varoluşçuluk kavramı da hümanizm ile gerçek değerine ulaşmaktadır. Dünyada olmak 

insanın seçiminde olan bir durum değildir, dolayısıyla kendisini bu dünyada bulan insan 

ilk olarak varoluşunu anlamalıdır. Özünü kurmaya mahkum edilen insan bunu sadece 

özgür olursa gerçekleştirebilecektir. Her alanda özgürlüğü savunan Sartre, insanın 

varoluşu ile özgürlüğü arasında zorunlu bir ilişkiden bahseder. Ona göre insan özgür 

olmaya mahkumdur, çünkü bu şekilde seçimlerde bulunacak ve kendisini 
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gerçekleştirecektir. Kendi varoluşunu anlamlandırmaya başlayan insan bunun sonrasında 

dünya ile de anlamlı ilişkiler kurmaya başlayacaktır. Dünyanın anlamsızlığından yola 

çıkan ve özgürlük sayesinde insana kendisini ve dünyanın anlamını bulduran Sartre, 

bunun devamında anlamı bulunan dünyanın herkes için olduğunu belirterek bir ahlak 

anlayışı oluşturur. Buna göre; seçimde bulunan insan kendisini var ederken aynı zamanda 

başkasının iyiliğini de gözeterek davranmalıdır. Sorumluluk bilincini anlayan insan, 

özgürlük kavramının artık sadece kendi bireyselliğinde olmadığını, bunun yanında diğer 

insanları da etkilediğini fark eder. Kişinin kendisini gerçekleştirmek için mahkum olduğu 

özgürlüğü, onu aynı zamanda bencilce davranmaktan kurtaracak ve insanın tam 

manasıyla ancak diğerleri de özgür olursa özgür olabileceğini gösterecektir. Çalışmanın 

ilerleyen bölümlerinde Sartre’ın felsefesi ayrıntılı bir şekilde işlenecek bu sayede etik ve 

özgürlük ilişkisi daha sağlam bir zeminde ele alınacaktır. 

 Camus’ye göre insan kendisini ve içinde yaşadığı dünyayı anlamlandırma çabası 

içindedir, bu çaba sonunda dünyanın anlamının olup olmadığını veya varsa bile ne 

olduğunu anlamayan insan kendisini kötü hisseder. Ona göre insanın dünya karşısında 

aklının karışmasının en büyük sebebi dünyanın zıtlıklarla dolu olmasıdır. Kendini 

devamlı bu tarz zıtlıklar içinde bulan insan, uyumsuz hissini keşfeder. Sartre’da saçma 

olarak adlandırılan bu keşif, Camus’de de benzer şekilde ortaya çıkarak uyumsuz adını 

alır. Uyumsuzun keşfedilmesinin ardından insan yaşamla ölüm arasında bir tercih 

yapmak durumunda kalır. Uyumsuz ile yaşamanın zorluklarını ayrıntılı bir şekilde ele 

alan Camus için cevap bulunması gereken en önemli sorular şu şekilde ifade edilebilir: 

İnsan uyumsuza rağmen nasıl özgür olabilir? Bunu yaparken nasıl bir ahlak anlayışı 

oluşturmalıdır? Bu soruların cevabını o kendi sisteminde iki ana başlık halinde ele alır: 

Uyumsuzun felsefesi ve başkaldırı felsefesi. Uyumsuzun felsefesinde, uyumsuzun ne 

olduğunu, insanın ondan nasıl kaçınması gerektiğini ve nasıl özgür olabileceğini 

araştırırken, başkaldırı felsefesinde, bir ahlak kuralı oluşturarak kolektif bir bilinç 
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yaratmayı dener. Camus’nün felsefesinin iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için onun edebi 

eserlerine de bakılması gerekir, çünkü o da tıpkı Sartre gibi anlatmak istediklerini sadece 

felsefi eserlerinde değil, roman ve tiyatro yazılarında da karakterler üzerinden işler. 

Camus’ye göre bu dünyada yaşamın anlamını anlayabilecek ve onu arayacak tek canlı 

insandır, çünkü insan bilince sahiptir. Dolayısıyla Camus için bilincini kullanan insanın 

yaşam üzerinde belli değerleri sorgulaması ve bunu yaparken de özgür bir bilince sahip 

olması çok önemlidir. Ancak özgür bir bilince sahip olan insan kendi varoluşunu 

anlamlandırabilecektir. Çalışmanın devamında Camus’nün özgürlük ve etik kavramlarını 

ele alışının daha iyi anlaşılması için, genel felsefe sistemine ve yaşadığı döneme 

bakılacak, ardından da özgürlük ile etik kavramını düşünce düzeyinden eyleme geçiş 

aşaması anlatılacaktır. Camus’nün felsefesinde özgürlüğün yanında en çok kullandığı 

kavramlar arasında birlik ve sınır kavramları yer alır. Çünkü Camus, bireyin 

özgürlüğünden sonra toplumun özgürlüğünü düşünmekte ve özgürlüğün ancak herkes 

için geçerli olduğu durumlarda yaşanabileceğini vurgulamaktadır. Ayrıca bahsedilen 

özgürlük kavramı herkesin istediğini yapabildiği değil, belli sınırları olan bir özellik taşır. 

Yapılması ve yapılmaması gerekenleri ayrıntılı bir şekilde işleyen Camus’nün temel 

talebi, herkesin özgür ve insan onuruna yakışacak şekilde yaşamasıdır. 

Bu çalışmada Sartre ile Camus’nün düşünceleri etik ve özgürlük bağlamında 

işlenecek ve bu kavramların insan ve toplum için önemi anlatılacaktır. İnsanın bu 

kavramlarla ilişkisi ortaya konmadan önce iki düşünürün de içinde bulundukları döneme 

ve kendi felsefi sistemlerine değinilecektir, çünkü iki düşünür de aynı dönemlerde 

yaşadıklarından toplumda olan biten olaylara oldukça hakim bir konumda yer almaktadır 

ve bu olaylardan benzer biçimde etkilenmektedirler. Sartre ve Camus zor dönemden 

geçen bir çağda doğdukları için, insan ile ilgili düşüncelerini ortaya koyarken zorlanırlar. 

İkisi de çağın içinde, ancak çağa karşı bir bakış açısı geliştirerek savaşı ve ölümleri 

reddeden, insana değerini geri kazandırmayı amaçlayan bir duruş sergilemişlerdir. İki 
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düşünürün belki de en önemli özellikleri düşüncelerini kendi hayatlarında da uygulamaya 

koymaya çalışmalarıdır. Bu sebeple onlar sadece düşünce düzeyinde kalmayarak eylem 

alanında da kendilerini belli etmişlerdir. İkisinin de amacı aslında özgürlük kavramının 

ne olduğunu belirlemek ve bu belirlemeye göre insanların kendilerine anlamlı bir hayat 

çizmelerini sağlayabilmektir. İnsan özgürlüğü üzerine düşündükçe ve nasıl bir hayat 

yaşamak istediğine karar verdikçe aslında kendisini var etmiş olur. Kendi bilincini fark 

eden, eylemde bulunan ve bu eylemin sorumluluğunu alan insan; özgürlük ile bağlantısını 

oluşturmuş demektir. Sartre ve Camus için bu bağ oldukça değer taşımaktadır. Felsefe 

tarihi içerisinde Sartre ve Camus’nün konu hakkındaki radikal bakış açıları hem 

öncüllerinden ayrı bir pozisyon almalarına hem de kendilerinden sonraki düşünürleri 

önemli ölçüde etkilemelerine neden olmuştur. Bu amaçla giriş bölümünün devam eden 

kısımlarında varoluşçu düşünürlerin bakış açıları kısaca ele alınacak ve Sartre ile 

Camus’nün bu gelenek içerisindeki biricik pozisyonları etik ve özgürlük bağlamında 

ortaya konacaktır. 

Varoluşçuluk 20. Yüzyılın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa’da öncelikle 

felsefi bir akım olarak ortaya çıkmıştır. Varoluşçuluğun en önemli temsilcileri Martin 

Heiddegger, Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel olmuştur. Bu akımın felsefi 

temelleri ise St. Augustinus, F. Nietzsche, S. Kierkegaard ve E. Husserl gibi düşünürler 

tarafından ortaya atılmıştır. Ortaya atılan bu varoluşçuluk düşüncesinin kökeninde 

varoluş kavramının tek ve biricik olması gerekliliği bulunur. Varoluşçuluk felsefesinde, 

insan varoluşunun anlamı esas alınmaktadır; insanın kendini gerçekleştirmesi, dünyaya 

fırlatılmışlığı, güçsüzlüğü, yalnızlığı, güvensizliği ve tüm bu iç karartıcı unsurlara rağmen 

kendini gerçekleştirmesi gibi kavramlar incelenmektedir. Varoluş felsefesinde işlenen bu 

kavramların tek bir terminolojik karşılığı olmadığı için, her filozof varoluşçuluğu kendi 

düşünce sistemi ve yaşadığı çağa göre şekillendirir. Tanımlarda farklılıklar olsa da 

varoluşun temel problemi insanı anlama ve anlamlandırma meselesidir. Çünkü varoluş 
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felsefesi, insanı ve tecrübelerini eşsiz bir şey olarak görmektedir. Bu sebeple insanın içine 

fırlatıldığı dünyadaki seçimlerinin ve var olmalarının anlamı sorgulanır. Dolayısıyla, 

insanın subjektifliğine, özgür iradesine ve seçimlerine vurgu yapılır. Varoluşçuların her 

ne kadar üzerinde uzlaştığı bir tanım olmasa da varoluş, belli bir zaman, mekan ve toplum 

içinde gerçekleştiği için tüm varoluşçu düşünürler tarih olgusuna dikkat etme eğilimi 

göstermektedirler. Bunun sebebi insanın belli bir zamansallık ve kültür içine doğması, 

kendisini gerçekleştirirken aldığı kararları bu durumdan bağımsız alamayacak olmasıdır 

(Bakır 2020: 25-30). 

Varoluşçulukla ilgili çoğu düşünürün üzerinde uzlaştığı düşünce, varoluşun özden 

önce geldiğidir. Bu düşünceye göre, bilinçli bir varlık olan insan, nasıl yaşayacağına, nasıl 

davranacağına, neyi isteyip istemediğine karar vermektedir. İnsanı bir birey olarak farklı 

ve eşsiz kılan ise onun kendi özünü oluşturabilmesi için yaptığı seçimler ve davranış 

biçimleridir. Bu anlamda varoluşçuluk felsefesi, insanı daha önceden belirlenmiş bir öz 

olarak yorumlamaz, aksine belirlenmemiş olduğunu belirtir. Çünkü insan önce var olur, 

ardından aldığı kararlar ve yaptığı seçimlerle özünü kurar. Yapılan ve yapılacak olan tüm 

eylemlerde insan mutlak bir irade özgürlüğüne sahiptir. Bu özgürlük ile kişi eylemlerine 

karar vermekte, bunların sorumluluğunu almakta ve her zaman olduğu kişiden farklı biri 

olabilme ihtimalini içinde bulundurmaktadır. Dolayısıyla bu bakış açısı ile insan 

özgürlüğe mahkumdur. Varoluş felsefesinin daha net bir şekilde anlaşılabilmesi için 

felsefe tarihine kısaca bakılması Sartre ve Camus’nün düşüncelerinin anlaşılması için 

faydalı olacaktır. Bu sebeple yazının devam eden kısımlarında Antikçağdan başlayarak 

düşünürlerin dönemine kadar olan varoluşçuluk serüveni kısaca özetlenecektir. 

 Antikçağ’dan itibaren kişiler her zaman kendilerini, evreni ve doğayı anlama, 

anlamlandırma çabası içinde bulmaktadırlar. Antik döneme baktığımızda ele alınan temel 

felsefe disiplininin etik olduğu görülür. Bu dönemin insanları öncelikle doğaya dönmekte 
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ve araştırmasını doğayı temel alarak yapmaya çalışmaktadır. Yapılan çalışma ve 

düşüncelerin sonucunda Antik dönemde insan, evren içinde ve evrenle iç içe olarak 

tezahür eden bir felsefe disiplini geliştirir. Çünkü, kişinin bu dönemde kendini var 

edebilmesi evrenle kurduğu ilişkiyle doğrudan orantılıdır. Ortaçağ’a gelindiğinde ise 

değişen dönem şartlarıyla birlikte, düşünürlerin bakış açısı evrenden çıkıp kutsal olana 

yönelir; bu da ortaya konulan düşünce ve eserlerin din ve Tanrı merkezli olmasını 

sağlamaktadır. İnsan bu sebeple Ortaçağ’da kendisinden uzaklaşmakta; bu dünyayı ve 

bedenini değersiz atfetme yanılgısına düşmektedir. Çünkü Ortaçağ insanı kendi anlamını 

Tanrı’yla özdeşleştirmekte ve ancak bu özdeşim sayesinde varlığa gelebileceğine dair 

inanç geliştirmektedir. Yeniçağ’a geçildiğinde, Ortaçağ’ın tüm bu baskıcı ve dogmatik 

havasından bunalan insan akla yönelir ve aradığı tüm soruların cevabını aklını kullanarak 

edinmeyi amaçlar. Bu amaç tarihin anlamlı düzenini de arkasına alarak ilerler ve bu 

ilerleyiş pratikte insanı tatmin eder. Akıl sayesinde refaha kavuşan insan, kendi 

varoluşunu eskisi kadar arama ihtiyacı içinde bulmaz, daha iyimser bir bakış açısı ile 

yaşam mücadelesine devam eder. Ancak bu iyimser bakış açısı 20. Yüzyıl’da sarsılmaya 

başlamakta ve insan hem kendine hem de yaşama karşı olan bu anlamsızlık hissinden 

dolayı rahatsızlık duymaktadır. Antikçağ’da evreni, Ortaçağ’da dini ve Yeniçağ’da da 

aklı kendisine dayanak alan insan, modern dünyada dayanakları kırılan ve kendi 

kendisinin sorunsalı haline gelen bir özne konumuna indirgenir. Varoluşçuluğun 20. 

Yüzyıl Fransa’sında başladığı söylense de yukarıda yazılanlardan da anlaşılacağı üzere 

Antikçağ’dan itibaren insanın iç içe olduğu bir konudur. Çünkü insanın olduğu her yerde 

varoluş vardır ve bu varoluş birey için her zaman merak uyandırıcıdır (Akarsu 1979: 110). 

Varoluşçuluk düşüncesinin temeli Sokrates’e kadar dayandırılmaktadır. Ancak 

modern anlamda varoluş kavramını ilk kullanan düşünür Soren Kierkegaard’dır. Düşünce 

tarihi boyunca bilim ve dinin etkisiyle insan felsefesi geri plana atılarak, insanın öznel ve 

soyut yapısı gözden kaçırılmıştır. Kierkegaard, döneme hakim olan bu anlayışa karşı 
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çıkarak kendi varoluş düşüncesini açıkladığı bir sistem geliştirir. Bu sisteme göre, kişi 

artık bir toplum bilinci ile değil, öznel düşünce ve kendi gerçek varoluşundan hareketle 

eyleme geçmelidir. Kierkegaard’ın amacı sadece bir felsefe disiplini yaratmak değildir, o 

gerçekten de insanın kendisinin farkına varmasını ister. Tüm yaşamı boyunca insanlığı 

bu uykudan nasıl uyandırabileceğini düşünür. Ona göre, bireyler yaşamlarını topluma 

göre şekillendirmemeli, boşa harcamamalı, içinde bulundukları bu uyku halinden 

uyanmalı ve gerçek manada insan olmalıdır. Çünkü ona göre varoluş, öznel ve farkında 

olan insanın yaşamıdır. Kişi tüm eylemlerini farkında olarak yapmalı ve bu eylemlerin 

sorumluluğunu da üstlenmelidir. Aydınlanmayla birlikte insanlar her şeyi akılla 

anlamlandırmaya çalışmışlardır. Ancak Kierkegaard’a göre varoluş üzerine düşünülmeye 

uygun bir kavram değildir, dolayısıyla akılla kavranmaya çalışıldığında ortadan kaybolur. 

Onu anlamanın tek yolu, sezgi ve inançtan geçmektedir (Kierkegaard 2018: 20-25). 

Kierkegaard, Aristoteles’in insan doğal bir istek ile topluluğa yönelir düşüncesine 

karşı çıkmaktadır. Ona göre, insanı topluma indirgemek, onu sadece kalabalık içinde 

anlamaya çalışmak, insanın sahip olduğu o eşsiz anlamın kaybıyla sonuçlanır. Çünkü 

insan, bir bütünün parçası değildir, kişi kendi varoluşunu ve yazgısını gerçekleştirebilme 

potansiyeline sahip olan tek varlıktır. İnsanın içinde anlamlandıramadığı ve önüne tam 

olarak geçemediği bir duygu bulunmaktadır; bu duygu kişinin dünyanın anlamsızlığı 

karşısında hissettiği umutsuzluk duygusudur. Hayatın anlamsızlığı, ölüm korkusu, 

yalnızlık gibi konularda kişi kendisini umutsuz hissetmektedir. Bu umutsuzluk hissinin 

ortadan kalkması için insanın varoluşunu kurması gerekir. (Akarsu 1979: 115-118).   

Kierkegaard, varoluşçuluk tarihinde, varoluş kavramını ilk kullanan kişi olarak ne 

kadar önemliyse, Martin Heidegger de bu kavramın gelişmesi açısından oldukça önemli 

bir isimdir. Heidegger, felsefesinde zor anlaşılan ve kendisine özgü anlamlar verdiği 

ifadeler kullanmasına rağmen her zaman geniş bir dinleyici kitlesine sahip olur ve felsefe 
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dilinin zor olmasını, konunun derinliğiyle bağdaştırır. Heidegger, çalışmalarına varlık 

felsefesi ile başlar, ancak bu çalışma daha önce yapılmış olan varlık çalışmalarından farklı 

bir nitelik taşır. Çünkü Heidegger, varlığı varoluşta arar. “Varlığın araştırılması gereken 

yer varoluştur. Varoluştan öz çıkarılmalıdır. İnsanın özü varoluşundadır. Öyleyse 

varoluştan kalkarak varlık sorunu yeniden düzenlenmelidir. Buna göre bu felsefe eski öz 

felsefesine karşıt olarak bir varoluş felsefesidir” (Akarsu 1979: 119). Heidegger, bunu 

Metafizik Nedir? Eserinde şu şekilde belirtir: “Varoluş tarzındaki var olan, insandır. 

Sadece insan var olmaktadır. Kaya vardır, fakat var olmamaktadır. Ağaç vardır, fakat var 

olmamaktadır. At vardır, fakat var olmamaktadır. Melek vardır, fakat var olmamaktadır. 

Tanrı vardır, fakat var olmamaktadır” (Heidegger 2009: 16). 

Heidegger’e göre varoluş somut bir nesne gibi ele alınamaz ve tanımlanamaz. Bu 

sebeple o her zaman varoluşu algılayabileceği bir kapı aralığı aramaktadır. Bu aralık için 

o “varlığa açılan delik” ifadesini kullanır. Ona göre sadece insan varlığını sorarak varlığa 

doğru uzanabilir. İnsan sadece var olan değildir, aynı zamanda kendi varoluşunu 

algılayabilen tek varlıktır. Buradan hareketle insan hem kendisini hem de diğer nesneleri 

algılayabilen konumuna yükselir. Heidegger’e göre sadece insan gerçekten var olan, 

varlığını fark edebilen ve varoluşunu anlayabilendir, yani hem var olan olarak hem de bu 

varoluşun sınırlarını kavrayabilen olarak insan, Heidegger’in çalışmasının başlangıcını 

oluşturmaktadır. Heidegger, bu var olana kendi felsefe terminolojisi içinde “dasein” yani 

“burada olan” ifadesini kullanır. Ona göre varoluş, insanın kendi varlığı ile kurduğu 

bağdan meydana gelir, bu bağı sadece burada olabilen varlık olarak insan 

kurabilmektedir. Buradan itibaren Heidegger, varoluş felsefesinin çıkış noktasına insanı 

yerleştirir. Hatta bunu o kadar benimser ki zaman zaman “dasein” kelimesi yerine insan 

kelimesini kullanır (Heidegger 2019: 121). 
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İnsan, Heidegger’in deyimiyle, dünyaya fırlatılan bir varlık olduğu için kendisini 

bildiği andan itibaren içinde bir korku duyumsar. Burada kullanılan korku kelimesi 

normal bir anlamda kullanılmaz, çünkü korkunun kaynağı bellidir, yani insanlar bir 

şeyden korktukları sırada neyden korktuklarını bilirler. Ancak burada söz konusu olan 

korku kavramında insan sebebinin anlayamadığı bir iç sıkıntısı çeker. Ortalama insanlar 

bu korkuyu gündelik hayatlarında, iş telaşlarında eritmeye çalışırlar. Bir anlığına başarılı 

olunmuş gibi gözükse bile iç sıkıntısı tekrar ortaya çıkar. Heidegger’e göre burada insanın 

yapması gereken şey korku içinde kalmaya cesaret gösterebilmesidir. Çünkü ancak bunu 

başarabilen kişi kendi varoluşunu kavrayabilir.  

Varoluşçuluğun tarihsel arka planına bakıldığında değinilmesi gereken bir diğer 

isim de Gabriel Marcel’dir. Paris’te doğan ve yine orada hayata gözlerini yuman 

düşünürün sisteminin oluşmasında genç yaşta annesini kaybetmesinin büyük etkisi vardır. 

Bu kayıptan sonra üvey annesi konumuna gelen teyzesi annesinin aksine oldukça katı ve 

kuralcı bir insandır. Marcel, annesi ve teyzesi arasında yaşadığı bu ikilemin, karakterini 

ve felsefi sistemini şekillendiren en temel etkenlerden birisi olduğunu söyler (Koç 2004: 

13). Marcel’in felsefesi, düşünce üzerine bir düşünüştür; düşüncenin soyut bir zemine 

çekilmesi değil, aksine somutluğunu, yaşamın dengesini ve rasyonelliği sağlamlaştırmak 

için kullanımıdır. Onun sisteminde yapmak istediği şey, varlıkların bütünlüğünü 

kaybetmeden, insanlardan ve dünyadan kaynaklanan tecrübeleri yeniden incelemektir. 

Dolayısıyla o, insanın özgürlüğünü dünyadaki somut halinde bulur. “Varoluşumun 

farkına varışım, her şeyden önce, bilen bir özne olarak kendimin bilinen bir nesne olarak 

bedenimden ayrılması değildir, çünkü o, bir özne için bana nesne olarak verilmeden önce, 

bana bir özne oluşturan bedenimin dünyadaki varlığıdır” (Blackham 2020: 73). 

Marcel, varlığa her zaman gizemli bir unsur gözüyle bakmış ve onu hiçbir zaman 

sorun olarak değerlendirmemiştir. Ona göre felsefenin görevi varlıkla ilgili 
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yanıtlanamamış soruları düşünce aracılığıyla ortaya çıkartmaktır. İnsanın etrafında 

kafasını karıştırabilecek çok fazla gereksiz bilgi bulunmaktadır, dolayısıyla kişi ona 

öğretilmek istenen şeyden uzaklaşarak, düşünme üzerine düşünerek bilginin bir üst 

aşamasına geçmelidir. Çünkü ancak bu şekilde realist bir gerçekliğe ulaşılabilir. Marcel 

felsefesinde, insanın varlığa katılmasını ve şahitlik etmesini inceler. Ona göre maddi 

dünya varlığın sadece dışarıdan izlenebileceği bir alan değildir. “O, katılmaya davet 

edildiğimiz ve ahlaksızlıklarından nefret ettiğimiz ya da hor gördüğümüz varlığın bizzat 

kendisidir” (Blackham 2020: 78). 

Marcel’e göre Batı ülkeleri; toplumu ve insanları makineleştirmeye, kurallar 

koymaya ve herkesi bu kurallara uymaya zorlamaktadır. Bunun sonucunda da insan için 

kutsal olan şeylerin değeri düşmekte ve bu değersizlik içinde insan kendisini umutsuz 

hissetmektedir. Burada felsefeye düşen görev, insana varlığının amacının göstererek, 

layık olduğu değeri iade etmek ve insanları bu tarz engellere karşı uyarmaktır. Dolayısıyla 

kişi burada seyirci halinden çıkarak katılımcı rolüne bürünecek başka bir ifade ile hayata 

katılım gösterecektir. Bu temellerden yola çıkan Marcel felsefesinde aşk, umut, sadakat 

gibi kavramları ele almakta ve bu değerleri ontolojik zeminde işlemektedir. (Koç 2004: 

217). 

Varoluşçuluğun tarihsel arka planı farklı filozoflar üzerinden ele alındıktan sonra 

sıra etik ve özgürlük kavramlarının varoluş ile ilişkisinin incelenmesine gelir. Bu 

kavramların arka planlarına hakim olmak, dönemin felsefe anlayışının daha iyi 

anlaşılmasına yardımcı olur. Çünkü her düşünür içinde bulunduğu çağın koşullarından 

etkilenir. Tezin bir sonraki bölümünde etik ve özgürlük ilişkisi Sartre ve Camus’nün 

yaşadıkları çağ da göz önünde bulundurularak incelenecektir. Sartre varoluş felsefesini 

oluştururken etik kavramını da işler. Ateist bir düşünür olan Sartre, varoluş felsefesini bu 

doğrultuda kurar, yani herhangi bir Tanrı tarafından yaratılmamış olan insan, seçimlerde 
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bulunarak kendisini oluşturmaktadır. Dolayısıyla Sartre’a göre dünya üzerinde evrensel 

değerler bulunmamakta ve insan değer koyucu konumuna getirilmektedir. Kendinden bir 

anlamı olmayan dünya, etik değerlere de sahip değildir, insan seçimde bulundukça kendi 

etik anlayışını kurmakla beraber dünyaya da belirli değerler katmış olacaktır. Sartre için 

değerli olan şey önceden belirlenen ve insana sunulan değil, insanın kendisini her gün 

yeni seçimlerde bulunarak kurmasıdır. Kendisini dünyanın içine atılmış olarak bulan 

insan ne yapması gerektiğini bilemez ve yaşadıkça dünyanın ve kendisinin anlamsız 

olduğu bilincine ulaşır. Sartre için insanın, anlamsız olduğunun bilincine ulaşması onun 

aynı zamanda bu anlamsızlığı ortadan kaldırabilecek olan tek canlı olduğunun işaretidir. 

Sartre’a göre bu dünyaya gelme seçimi verilmeyen insana, özgürlüğü seçip seçmeme 

hakkı da verilmemiştir, özgürlük insan varoluşunun zorunlu bir ön koşulu konumunda 

yer alır. Bilinçli bir varlık olan insan zorunlu olarak tercihlerde bulunmakta ve kendisini 

var etmektedir. Çünkü Sartre’a göre insan her zaman bir seçimle karşı karşıya kalır. 

Seçimde bulunma halinin temelinde insanın kendisini eksik hissetmesi yatar. Bu eksikliği 

kapatmaya çalışan insan devamlı tercihler yaparak bunu eyleme dönüştürmekte, bunun 

sonucunda ise devamlı bir atılım gösteren insan kendi varoluşunu gerçekleştirmeye bir 

adım daha yaklaşmış olacaktır. 

Etik ve özgürlük kavramlarının varoluşçuluk ile ilgisinin en iyi şekilde 

anlaşılabilmesi için Sartre ile birlikte Camus’nün de bunları nasıl ele aldığına yer 

verilmelidir: Camus, felsefi sistemini oluştururken amacı belirli değerler yaratabilmektir. 

Bu dünyadaki acı ve ölümle karşılaşan insan bununla başa çıkmayı öğrenebilmek için ya 

geleceğe dair umut besleyecek ya da intiharı düşünmeye başlayacaktır. Camus’nün 

burada istediği şey insanın dünyayı olumlaması ve ona hak ettiği değeri verebilmesidir. 

Camus’nün sisteminde etik ve özgürlük kavramları birbirinden tamamen ayrı konumda 

yer almaz. İnsanın belirli sınırlar içinde özgür olması gerektiğini savunan ve bu sınırlar 
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içinde etik değerler oluşturması gerektiğini söyleyen Camus, sınırsız özgürlüğü savunan 

Sartre’dan ayrılır.  

Tezin ilerleyen bölümlerinde etik ve özgürlük kavramları ve bu kavramların 

varoluşçuluk ile ilişkisi daha ayrıntılı bir şekilde işlenecektir. Son olarak etik ve özgürlük 

ilişkisine benzer perspektiflerden yaklaşan Sartre ve Camus’nün bu konuda ne derece 

birbirinden ayrıldıkları ya da birbirine yakınsadıkları ele alınacaktır.  
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1. BÖLÜM: SARTRE’DA ETİK ÖZGÜRLÜK İLİŞKİSİ 

Jean-Paul Sartre 20. Yüzyılın en önemli varoluş düşünürlerindendir denilebilir. 

Bu önemi daha iyi anlayabilmek adına düşünürün hayatına genel hatlarıyla hakim olmak 

gerekmektedir. Küçük yaşta babasını kaybeden Sartre, annesinin ailesinin yanına taşınır 

ve burada da dedesinin göz bebeği haline gelir. Kendisini çelimsiz, zayıf ve asosyal olarak 

tanımlayan Sartre, vaktinin çoğunu okuyarak ve yazarak geçirir. Küçüklükten itibaren 

edindiği bu alışkanlık sayesinde yazarlığı boyunca çok sayıda eser kaleme alır (Sartre 

2019a: 20-40). 

Eğitimini tamamladıktan sonra Havre lisesinde felsefe öğretmenliği yapmaya 

başlar. Öğretmenlik yılları sırasında da insanların akıllarında bulunan klasik öğretmen 

imajını bozarak orijinal bir isim olur; yayın alanındaki başarısızlıklara, yaşamın 

sıkıcılığına isyan eder. Her zaman anarşist ruhlu, yalnız ve bireyseldir. Yazım alanında 

her zaman çok aktiftir, İkinci Dünya Savaşının bitmesinden önceki dönemde edebi 

eserler, felsefi makaleler, tiyatro oyunları ve eleştiri metinleri kaleme alır. Bu eserlerinin 

hemen hepsinde umutsuzluk havası vardır. Genel çerçevede umarsız olarak gözükse de 

aslında döneminde yol gösteren, özgün olan sayılı isimlerdendir. Felsefesinin temellerini 

her zaman farklı kültürlere yaptığı yolculuklarda edindiği bilgilerle şekillendirir ve 

derinleştirir; kötü niyet, öteki, yabancılaşma gibi temel kavramları geliştirir (Cohen-Solal 

2005: 28). 1930’lu yıllar ve sonrası Sartre’ın yazarlık hayatının en ilginç 

dönemlerindendir, çünkü Sartre bu dönemde dünya görüşünün temelini sağlam bir 

şekilde oluşturur, felsefe ve edebi yazılarını yazmada ivme kazanır ve yazarlık çizgisini 

sağlamlaştırır. Bu ifadeler sonucunda Sartre’ın eserleri, otoritenin reddi, çevredeki 

görüşlerin reddi, kurumsallığın reddi, mesleklerin reddi, hiyerarşinin reddi, vatandaşlık 

rolünün reddi, eş kavramının reddi gibi kavramlar etrafında dönmektedir. Dolayısıyla 

eserlerindeki tema da genellikle insanın yalnızlığı, bireyselliği ve subjektivizmi ile 

ilgilidir (Cohen-Solal 2005: 54-55). 
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Varoluşçuluğun en önemli isimlerinden sayılan Sartre’a varoluşçuluk ne diye 

sorulduğunda “ne olduğunu bilmiyorum” diye cevaplar. Bu ifadeden, düşünürün 

amacının ortaya kavramlarla ve tanımlarla sınırı çizilmiş bir felsefe disiplini yaratmak 

değil, bir yaşam felsefesi oluşturma isteği olduğu anlaşılmaktadır. Sartre da bu 

düşüncesini hayata geçirmeyi başaran sayılı düşünürlerdendir. Ona göre üzerinde 

uğraşılan kavramlar sadece o şekilde kalmamalı, bir etki yaratmalıdır. Örneğin; bir 

düşünür özgürlük kavramını işliyorsa, bu kavramın içinin boş olmadığı bir toplum inşası 

için de uğraşması gerekmektedir (Sartre 2004: 16-28). 

Sartre, varoluş kelimesini ilk kullanan düşünür olmamasına rağmen, varoluşçuluk 

denince akla ilk gelen filozoflardandır. Aynı zamanda varoluşçuluğun bu kadar popüler 

olmasında da etkisi oldukça fazladır. Bu popülaritede Sartre’ın eserlerinin yanı sıra 

yaşayış biçimi de etkilidir: Fikirlerini kendi hayatında da uygulaması; örneğin özel 

ilişkileri, öğretmenlik yıllarındaki farklılıkları, siyasi duruşu gibi unsurlar düşünürün 20. 

Yüzyılda tanınmasında etkili olmuştur. Sartre varoluşçuluğu, insanın yaşamasını 

mümkün kılan, eylemlerinde ona yol gösterebilecek bir öğreti olarak tanımlar ve 

insanların biricikliğini kucaklayan bir felsefe disiplini yaratmak ister. Ancak onun 

döneminde varoluşçuluk kavramı üzerinde çok fazla eleştiri yapılır ve olduğundan çok 

farklı bir şekilde ele alınır. Sartre’a göre varoluş üzerine bu kadar kafa karışıklığının 

olmasının temel sebeplerinden biri din kavramıdır. Varoluşçuluk temelde iki öğreti 

üzerine kuruludur: Bunlardan ilki teist kesimin oluşturmuş olduğu varoluşçuluktur. Bu 

öğretinin en önemli düşünürleri Hristiyan düşünürler olan Karl Jaspers ve Gabriel 

Marcel’dir. İkinci tip varoluşçular ise ateist kesimden olan Heidegger ve Sartre’dır. Farklı 

kesimlerden aynı konu üzerinde çalışan düşünürlerin olması konu hakkında oldukça farklı 

düşüncelerin oluşmasına sebep olmaktadır. Ancak tüm varoluşçuların üzerinde anlaştığı 

bir ifade bulunmaktadır: “Varoluş özden önce gelir” Tüm kesimler bu konuda hem 

fikirdirler ve sistemlerini buradan hareketle oluşturmaktadırlar (Sartre 2019b: 34-36). 
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Ateist varoluşçuluk açısından, Tanrı olmadığına göre özden önce gelen bir varlık 

bulunmalıdır: bu varlık insandır. Heidegger bunu “insan gerçekliği” şeklinde okur. Tüm 

varoluşçular “varoluş özden önce gelir” ifadesinde hemfikirdir. Bu ifadenin anlamı: 

“İlkin insan vardır, yani insan önce dünyaya gelir, var olur, ondan sonra tanımlanıp 

belirlenir, özünü ortaya çıkarır” (Sartre 2019b: 37). Varoluşçulukta insan diğer felsefi 

disiplinlere kıyasla daha önemli bir konuma sahiptir: İnsan önceden tanımlanamayan bir 

konuma sahiptir, o varlığa geldikten sonra seçimlerde bulunacak ve kendisini nasıl 

yaparsa o şekilde olacaktır. Varoluşçulukta insan kavramının bu kadar önemli bir yere 

sahip olmasının temel sebebi insanın dünyaya fırlatılmış olduğu gerçeğini anlayabilecek 

tek canlı olmasıdır. Dolayısıyla varoluşçuluk, insana kendi varoluşunu tanıtmak ve 

yaptığı eylemlerin sorumluluğunu üstlenmesini öğretmek ister. Tüm varoluşçularda 

olduğu gibi Sartre için de sorumluluk kavramı çok önemlidir. Burada eylemlerini seçen 

kişi sadece kendine karşı değil, aynı zamanda tüm insanlara karşı da sorumlu olduğunun 

bilincine ulaşmalıdır. Toplum üzerinde gözlemlerde bulunan Sartre’a göre insanların 

çoğu bu durumun farkına varamamaktadır, bu sebeple de yaptıkları eylemlerin sadece 

kendilerini etkilediklerini düşünürler. Ancak diğer insanlarla bağlantı kurabilen ve sadece 

kendi olmak istediği kişiyi değil, tüm insanlığı seçen kişi yoğun bir sorumluluk 

duygusuna sahip olacaktır. Sartre’a göre bu bir insanın ulaşması gereken önemli 

basamaklardan biridir ve insanlık ancak bu şekilde özgürleşebilecektir. İnsanlar özgürdür; 

çünkü neyi tercih edeceklerine kendileri karar verirler. Sartre’ın bu düşüncesi farklı 

şekillerde yorumlanarak eylemsizlik olarak eleştiri alır, ancak burada anlatılmak istenen, 

hiçbir şey yapmadan eylemin gerçekleşmesini beklemek ve istenilen şeyin sadece 

hayalini kurmak değil, eylemin gerçekleşmesi için sorumluluğu üstlenerek “harekete 

geçeceğim” demektir. Dolayısıyla burada işlenen varoluşçuluk, eylemsizliğe karşı bir 

konumda bulunmaktadır. Sartre’ın felsefesine göre burada bulunan insan artık kendi 
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tasarısından başka bir şey değildir, yaptığı tercihler ve bulunduğu eylemler kadar vardır: 

“İnsan edimlerinin toplamından ibarettir” (Sartre 2019b: 50-54). 

Özgürlük ve sorumluluk duygusu arasındaki bu yakın ilişki bizi Sartre’ın etik 

anlayışını incelemeye sevk eder. Sartre’a göre dünya üzerinde evrensel bir etik yoktur, 

bu nedenle insanlara neyin doğru ya da neyin yanlış olduğunu gösteren sinyaller de 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla yaşarken nasıl davranacağına karar verirken insan 

yalnızdır. Burada Sartre’ın dikkat çekmek istediği mesele insanların yaşamlarındaki bu 

işaretleri nasıl yorumladıklarıdır, çünkü yapılacak olan tüm tercihlerin sorumluluğu 

insandadır. Sartre’a göre hayatta kişilere her zaman birden fazla olanak tanınır, ancak 

insanlar bazen bu olanaklar arasında tercihte bulunurken akıllarını bastırarak ilahi bir 

güce inanırlar ya da bir seçeneğin diğerinden daha kutsal olduğunu düşünürler. Oysa 

Sartre’a göre bu sadece bir yorumlama meselesidir, birey farklı bir şeyi de tercih 

edebilirdi, ancak işareti bu şekilde yorumlamayı tercih etti. Bu yorumlama insanı zaman 

zaman eylemsizliğe itebilir.  

Sartre bekleyiş kavramını olumlu bir manada ele almaz, ona göre tüm umutlar, 

hayaller ya da bekleyişler insanı yapılmamış bir eylemi beklemeye iter. Oysa Sartre’a 

göre olması gereken, insanın kendi hayatının kontrolünü eline alarak bağlılık 

göstermesidir. Varoluşçulara göre insan için önceden belirlenen bir kader anlayışı 

bulunmamaktadır, dolayısıyla kişiyi harekete geçirecek tek şey onun eylemleridir. Sartre 

burada eylemi tamamen bireysel bir alan olarak okumaz, çünkü daha önce de bahsedildiği 

üzere insan yalnızca kendini değil, başkalarını da bulmaktadır, yani insanın kendi 

varoluşunu anlayabilmesi için başkasının gerçekliğine de ulaşması gerekir. Sartre bunu 

şu şekilde ifade etmektedir: “İnsanın kendisiyle ilgili bir gerçeğe varması için 

başkalarından geçmesi gerekir, başkası hem varoluşum hem de kendimi bilişim için 

gereklidir” (Sartre 2019b: 59). Sartre buna öznelerarası adını verir, burada insan 
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kendisinin ve diğerlerinin varoluşunun ne olduğunun ya da ne olmadığının bilgisine 

varabilecektir. Çünkü insanla ilgili olan her tasarı ve eylem nihai noktada evrensel bir 

nitelik taşımaktadır, bu tasarılar da insanlar tarafından anlaşılabilir bir niteliktedir. Fakat 

Sartre’a göre “bu tasarı insanı sonsuza değin belirler, demek değildir. İnsan yeniden 

bulunabilir” demektir (Sartre 2019b: 60). Varoluşçulara göre bahsedilen bu evrensellik 

kavramı kişiye doğar doğmaz verilen bir edim değildir, kişi tıpkı diğer eylemlerini seçtiği 

gibi bunu da her gün tekrar tekrar seçerek kurmalıdır. Çünkü insan her gün bir seçim 

yapmaya zorlanır, bu zorlanma gerek toplumsal yaşamdan, ailemizden, tarihten ve hatta 

kendi kişiliğimizden gelir. Bunun sonucunda insan kendini devamlı olarak etik seçimler 

yapmak zorunda bulur. Sartre buradaki seçim imkanını anlatırken, insanın ne olursa olsun 

özgürlüğünü seçmek zorunda oluşundan bahseder. İnsan her koşulda mutlaka 

özgürlüğünü aramalıdır ve bu özgürlüğün sağlanabilmesi için başkasının özgürlüğü de 

gözetilmelidir. Tercih edilecek etiğin içeriği toplumlar içinde ayrı değerlere sahip olsa da 

biçimi her zaman evrensel nitelik taşımaktadır. Bu sebeple Sartre’a göre; “özgür bir 

bağlanma alanında insan her şeyi seçebilir” (Sartre 2019b: 69). 

Etik değerlerin seçilme meselesi varoluşun eleştiri aldığı noktalardan biridir. Bu 

eleştirilere göre değerler, sadece onu seçen kişiye bağlı olduklarından dolayı evrensel bir 

nitelik taşıyamamakta ve anlamlı olamamaktadırlar. Sartre’a göre, ateist varoluşçulukta 

değeri ortaya koyacak ilahi bir güç bulunmadığından, bu değerleri ortaya koyan başka 

birileri olacaktır. Dolayısıyla bu değerler sonradan konulacağı için önsel bir yapıya sahip 

değillerdir, yani varoluşçulara göre yaşam, insanlar onu yaşamadan önce hiçbir şeydir. 

Onu anlamlı kılan, ona değer atfeden insandır. İnsan sürekli olarak atılım yaparak, kendisi 

dışına çıkmaya çalışarak bu değerleri ortaya koyma çabası içinde olmalıdır. Bu sebeple 

Sartre’a göre insan ilerleyiştir, dinamiktir ve her zaman bir oluş halindedir. Bir değer ve 

yasa koyucu konumunda olan Tanrı’nın kaldırılmış olması, insanlara bu dünyada yalnız 

olduklarını ve hayatlarının kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu anlatır (Sartre 
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2019b :70-72). Tüm bunların sonucunda Sartre’ın felsefesinin ana hatlarına tekrar 

bakılması gerekirse; insan ilk olarak özünü bulmalı, her gün tercihlerde ve eylemlerde 

bulunarak kendini var etmelidir. Sartre’ın varoluşçuluk ahlakı: “Bir nesnel değerler 

üzerine değil, insanın kökten özgürlüğüne yaslandırır, dolayısıyla insan özgür olmaya 

mahkumdur” (Sartre 2019b: 96-97). Bu alıntıdan da anlaşılacağı üzere Sartre’da etik ve 

özgürlük kavramları birbirinden bağımsız bir şekilde ele alınmaz. Ancak bu bağlamın iyi 

anlaşılabilmesi için sadece bu iki kavramın anlatılması da yeterli değildir. Bu kavramların 

doğru bir şekilde yorumlanmasında hem Sartre’ın etkilendiği isimlerin bilinmesi hem de 

eserlerinin doğru bakış açılarıyla yorumlanması gerekmektedir. Dolayısıyla Sartre’ın etik 

ve özgürlük anlayışından önce onun sistemini oluştururken etkilendiği düşünürler 

anlatılacak ve ilgili eserlere değinilecektir. 

Sartre, felsefe sisteminde temel olarak üç düşünce akımından etkilenen bir 

düşünürdür. Bu üç düşünce akımı; Marksçılık, varoluşçuluk ve fenomenolojidir. Sartre, 

bu üç akımın her birinden ayrı ayrı etkilenir ve bu akımların belli özelliklerini kendi 

yapıtlarında kullanır, ayrıca sadece etkilenmekle kalmayarak bu akımları da etkileyerek 

gelişimlerine katkıda bulunur. Yapıtlarında insan kavramını daha iyi anlatabilmek adına 

her zaman geniş betimlemeler yapar ve bu anlatım biçimi içinde Husserl, Heidegger ve 

Freud gibi düşünürlerin kavramlarından yararlanır (Murdoch 1981: 9-10). Bulantı, Akıl 

Çağı, Yıkılış, Yaşanmayan Zaman gibi eserlerinde yukarıda bahsedilen etkileri görmek 

mümkündür. Tezin odak noktasının bozulmaması adına bu eserlerin hepsine 

değinilmeyecek ancak daha anlaşılır olması için bazı örnekler aktarılacaktır. 

Sartre’a göre varoluş adlandırılamayan bir şeydir, varoluşla ilgilenen düşünürlerin 

çoğu onu belirli bağlamlar içine sokarak tanımlamaya çalışır; ancak varoluş bu 

bağlantılardan sıyrılır. Çünkü Sartre’a göre varoluş yapılan tüm tanımlamalardan daha 

fazlasıdır. Dolayısıyla Sartre da bu kavramı sadece felsefe yazılarında değil aynı zamanda 

kaleme aldığı romanlarında da karakter betimlemeleri üzerinden işler. Bulantı adlı 
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eserinde ana karakter olan Roquentin karşımıza oldukça tedirgin ve umutsuz bir karakter 

olarak çıkar, onu umutsuzluğa düşüren şey ise -tıpkı diğer insanlarda olduğu gibi- kendi 

varlığını anlamlandıramama sorunudur. Ona göre anlamsız bir yer olarak imlediği 

dünyada, kendi bireyselliği de aynı anlamsızlık içinde akıp gitmekte ve bir yere 

varamamaktadır. Bunun sonucunda karakter her zaman başka bir biçimde olabilme 

ihtimalinin özlemini duymaktadır. Yollar adlı romanında ise karakterlerin; varlık ve inanç 

arayışlarını, özgürlüklerini sahiplenmeleri, kişilerin kendi benliklerini kabulü veya reddi 

gibi temalar ele alınır.  

Bulantı’da, insanın amaçsızlığı umutsuz ve soyut bir biçimde işlenirken, Yollar 

adlı romanda bu tema farklı karakterlerin, varoluşlarını çeşitli biçimlerle 

gerçekleştirmeye çalışması şeklinde işlenir. Romanın ana kahramanlarından olan Daniel, 

bir ağaç nasıl sadece ağaç olabiliyorsa, tıpkı onun gibi sadece bir homoseksüel olmak 

ister. Bu isteminin yanı sıra benliğinin bir çatışma içinde olduğunu kavrayamaz; 

dolayısıyla homoseksüelliğe her zaman mesafeli yaklaşır. Karakterin alışkanlıkları ve 

benliği çatıştıkça, çektiği acı miktarı da artar. Bunun sonucunda Daniel, aynı vücutta hem 

acı çeken hem de acı çektiren benliğini bir arada bulur. Romanda Daniel, insanın 

istediğinin aksini yapmasının bir özgürlük durumu getireceğinden bahseder, yani insan 

farkında olarak kendisini acı çeken bir özne konumuna getirebilme özgürlüğüne sahiptir. 

O, bu durumu şu şekilde ifade etmektedir. “Özgür olmak için her şeyden yüz çevirdin. 

Bir adım daha at, özgürlükten de vazgeç. O zaman her şeyi yeniden kazandığını 

göreceksin.” (Murdoch 1981: 36). 

Sartre’ın eserlerindeki karakterlerin işleniş şekline kısaca değinilmesinin ardından 

sıra onun sisteminin temel taşları olan akıl ve bilinç kavramlarının işlenişine gelir. Sartre, 

gerçek olanı algılama meselesine çok önem verir. Eserlerinde, duyu yoluyla edinilen 

bilgilerin, bilinç tarafından yorumlanmasını ve görünen ile mevcut dünya ile ilgili 
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belirlenen kavramlar arasındaki uyuşmazlıkları eleştirir. Çünkü ona göre bireyler 

gördüklerini, ikinci bir düşünüm gerçekleştirerek yeniden anlamlandırmalı hatta 

keşfetmelidir. Sartre, insanlar arası iletişim çatışmalarının, anlaşmazlık ve 

geçimsizliklerin temel sebebi olarak bunu gösterir. Ona göre olması gereken insan 

yaşayışı; derinlemesine bir düşünüşün sonucunda meydana gelen ve normalmiş gibi 

tanımlanan şeylerin maskesini düşürmektir. Bireyler bunu başaramadıkça etrafındaki 

sahte değer ve etik yargılarından da kurtulamayacaktır. Sartre, felsefi terminolojisinde bu 

duruma kötü niyet adını verir (Murdoch 1981: 40). İnsanların yaşadıkları şeyleri iyi 

kavramalarını ve doğru anlamaları gerektiğine inanan Sartre bunu başarabilmek için aklın 

doğru kullanılması gerektiğini savunur. Herhangi bir yaratıcı fikrine, doğanın kutsal 

gücüne ya da tarihe inanmayan Sartre’ın esas aldığı tek kaynak akıldır. Onun için en 

kutsal şey kişinin aklını kullanarak kendi bilincinin farkında olmasıdır, çünkü içtenliğe 

oldukça önem verir. Bu önemin arkasında ise gerçeklik kavramı yer alır. Sartre’a göre 

aklını kullanamayan bireyler toplumsal ve kişisel yalanlara maruz kalırlar ve kendilerini 

kandırırlar; dolayısıyla yapmacıklık ve içten olmayan eylemler meydana gelir ve 

gerçeklik git gide yitirilir. “İnsanın gerçeği görebilmesi Sartre için çok önemlidir. Sartre, 

kendinde ele alınmış ve ruhun bir ortaya çıkışı olarak görülmüş aklı över: yoksa bir amaca 

götüren bir araç olarak görülmüş olan aklı değil” (Murdoch 1981: 87). 

Sartre’ın akılla ilgili fikirlerine değindikten sonra bilinç ile ilgili söylediklerine de 

bakmak gerekir, çünkü kişiler akılları sayesinde kendi bilinçlerinin farkına varırlar. 

Sartre’ın okuyucularına vermek istediği mesaj kişinin ve o anlar içinde olan kişinin 

mutlak değeridir, bu değerler siyaset, din ya da politika gibi kavramlardan bağımsız 

olarak meydana gelmelidir. Sartre için bilinç, ne aklı verimli bir şekilde kullanan 

insanlarda ne de davranışlarda ortaya çıkan bir durumdur; bilinç bulanıktır, dolayısıyla o 

bir nesne gibi kavranamaz. Sartre bilinci, insanın genel varoluşsal bütünlüğü içinde 

anlamaya çalışmaz, ona göre bilinç kendisini anlık durumlarda gösterir. Sartre’a göre 
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bilincin üç biçimi vardır ve şu şekilde sıralanmaktadır: “Düşünümsüz farkında oluş, 

düşünüm ve başkaları için varlık” (Murdoch 1981: 99). Bilinç başlı başına herhangi bir 

anlam taşımaz, bilincin farkına varılsa bile o somut bir nesne gibi ele alınıp incelenemez. 

Çünkü bilinç yukarıda bahsedilen üç biçimde de hareketsiz bir forma sahiptir. Bilinç 

meselesinin çok karmaşık olduğunun farkında olan düşünür bu konuyu varlık türleri 

içerisinde yer alan kendinde varlık ve kendi için varlık kısımlarında ayrıntılı olarak ele 

alacaktır.  

 

1.1. Varlık Türleri 

Varoluş felsefesinde, tüm varoluşçuların üzerine düşündüğü konulardan biri de 

varlığın ne olduğu meselesidir. Sartre da bu mesele üzerine eğilmiş ve bunu ontolojik bir 

zeminde açıklama gayreti içine girmiştir. Varlık sorununu hem romanlarında karakterler 

üzerinden hem de fenomenolojik bir ontoloji denemesi olarak adlandırdığı Varlık ve 

Hiçlik adlı kitabında oldukça ayrıntılı olarak işlemektedir. Bu kitabında Sartre’ın temel 

hedefi, Descartes’in cogito’sunu esas alan bir bilincin dış dünyayla ilişkisinin 

fenomenolojik yöntem ile kurulmasıdır (Direk 2010: 39). Bu yöntemle Sartre’ın 

gerçekleştirmeye çalıştığı şey felsefe içerisinde problemli gördüğü düalist bakış açısını 

aşmak ve onu fenomenin tekliği ile ikame etmektir.  

Çalışmasına ilk olarak varlığın ne olduğu sorusunu sorarak başlayan Sartre, 

aradığı cevapları sistemlerinden her zaman oldukça etkilendiği düşünürlerde bulur; 

bunlar Husserl ve Heidegger’dir. Dolayısıyla buradan sonrası için, Sartre’ın çalışma 

yönteminin fenomenolojik zeminde işleneceği söylenebilir. Husserl’e göre her bilincin 

ait olduğu bir şey vardır, bu cümleyi varoluşla uğraşan bazı düşünürler; bilincin içeriği 

yoktur şeklinde yorumlamışlardır. Buradan hareketle Sartre’a göre, felsefenin yapması 
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gereken ilk şey; şeylerle bilinç arasında gerçek bir ilişki kurulmasını sağlamak ve bilincin 

dünyayı konumlandıran rolünde olduğunu göstermektir. Bilinç denilen şey kendini aşmak 

üzerine kuruludur; dolayısıyla her bilinç kendi dışına doğru yönelmekte ve bir nesneye 

ulaşabilmek adına kendini tüketmektedir. Sartre, bilincin yönelmesiyle ilgili şunları 

söylemektedir: “Her bilinç bilgi değildir, ama her bilen bilinç ancak nesnesinin bilgisi 

olabilir” (Sartre 2010: 27).  

Bilinç ancak kendisi tarafından sınırlandırılabilir. Bilincin bu biçimde kendiyle belirlenmesi, 

bir türeyiş gibi, bir oluş gibi anlaşılmamalıdır, çünkü o takdirde bilincin kendi varoluşundan 

önce olduğunu varsaymak gerekirdi. Bu kendi kendini yaratışı bir edim olarak da 

düşünmemek gerekirdi. Bu kendi kendini yaratışı bir edim olarak kendi bilinç olurdu ki, 

değildir. Bilinç kendiyle vardır. Ve bununla da onun kendini hiçlikten devşirdiği 

anlaşılmamalıdır. Bilinçten önce olduğu düşünülebilecek tek şey bir varlık doluluğudur ve 

bu varlık doluluğunun hiçbir öğesi, var olmayan bir bilince göndermede bulunamaz. Bilinç 

hiçlikten öncedir ve “kendini” varlıktan devşirir (Sartre 2010: 31).     

Sartre bilinci “her bilinç bir şeyin bilincidir” şeklinde tanımlar, yani Sartre’da 

bilinç, varlığın yaratıcısı konumunda değil, kendiliğinden ve nedensiz olarak ortaya çıkan 

bir konumdadır. Bu tanım varoluşçular tarafından iki farklı şekilde yorumlanır: 

Bunlardan ilki, bilincin kendi nesnesinin varlığının kurucusu olduğu, ikincisi ise; bilincin 

aşkın bir varlıkla ilişkisi olduğu şeklindedir. Sartre’a göre bir şeyin bilinci olmak, somut 

bir varlığın karşısında yer almak şeklinde okunabilmektedir (Sartre 2010: 37). Bilinci, bir 

şeyin bilinci olmak olarak yorumlamak beraberinde, bilinç için aşkın varlığın zorunluluğu 

haricinde başka bir varlık yoktur anlamına da gelmektedir. Sartre bu konuyu anlatmaya 

çalışırken öznellik ve nesnellik kavramlarından faydalanmaktadır. Ona göre; eğer 

öznellik kavramı önsel bir nitelikteyse, nesnel olana ulaşabilmek için kendini aşmaya 

çalışacaktır ve başarısızlığa uğrayacaktır; bunun sonucunda ise salt öznellik kavramı da 

yok olacaktır. Sartre’a göre tam olarak öznellik diye nitelendirilebilecek tek şey, bilincin 

bilincidir. Peki Sartre bunu demekle aslında neyi anlatmaya çalışmaktadır? Sartre’ın 
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sisteminde bilinç bir şeyin bilincidir demek; “Bilincin, bilinç olmayan ve bilinç 

onu açınladığında önceden zaten var olan olarak kendini veren bir varlığın açınlanmış-

açınlanışı halinde ortaya çıkmak zorunda olduğunu söylemektir” (Sartre 2010: 39). 

Sartre’a göre bilincin işlevleri; dünyayı ve varlıkları anlamaya çalışmaktır. Bilinç her 

durumda bir şeyin bilinci olmak zorunluluğundan dolayı, onların özüne ulaşan ve onlara 

mana veren konumundadır. Diğer varlıkların bilincinin farkında olmasının yanı sıra 

bilincin en önemli özelliği onun kendi bilincinin farkında oluşudur. Bilinç kendi kendisini 

var edebilir, ancak Sartre’ın burada anlatmaya çalıştığı var ediş kavramı yoktan bir var 

ediş şeklinde okunmamaktadır, bu bilincin hiçlikten daha önce var olduğu şeklinde 

yorumlanmalıdır. Bilinç kendi kendisinin nedeni olmakla birlikte, tözsel bir yapıya da 

sahip değildir. O, sadece bir fenomendir (Yıldıztaş 2010: 21-28). 

Sartre’a göre bilinç, çevremizde aşina olduğumuz şeylerin var olma biçimlerinden 

farklıdır. Bilinç, Varlık ve Hiçlik’te kendisi için ve kendinde varlık ayrımına temel 

oluşturur ve bilinç, kendisi için ile kendinde varlığın ilişkisinde anlaşılır. Sartre için bu 

ilişkisellik bilincin temel karakterini belirler. Bilinç her zaman bir şeyin bilinci olduğu 

için töz değildir; dayanaksızdır ve kendisinin kaynağı değildir. Sartre’ın yönelimselliği 

temsiliyetçi yönelimsellik anlayışlarından farklıdır. Bunlarda nesneyle doğru ilişki 

kurmak nesnenin doğru bir temsiline sahip olunmasını sağlar, ancak mental içeriğin 

oluşturulabilmesi için mental imgelere sahip olmak gerekir. “Hiç şüphesiz, bilinç hem 

bilebilir hem de kendini bilebilir. Ama bilinç kendiliği içinde, kendine dönük bir bilgiden 

daha başka bir şeydir” (Sartre 2010: 26). 

Sartre’a göre bütün bilinçler öz bilinç içermelidir. Öz bilincin tanımı: Konumsal 

olmayan bir bilinç formudur ve düşünümden ayrılır. Bilinç transparan olduğundan ve 

özellikle de kendine transparan olduğu için her bilinç kendinin bilincidir. Benliğin ne 

olduğunu açıklamak için iki tartışma konusu ortaya koymaktadır. Bunlardan ilki; bilincin 

kişiselliği meselesidir. Sartre, düşünümsel bilinçle ilgili sadece olumsuz yorumlarda 
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bulunur, böylece öz bilincin dolayımsızlığının hesabını vermek onu zorlar. İkinci problem 

ise, düşünümde özne kendisiyle ilgilidir. Bu sebeple dünya ile ilişkisinden ayrılır. 

Böylece düşünümün analizinde bir nesne olarak düşünümde karşılaştığı kendisiyle 

aşinalığın hesabını vermek gerekir. Bu problemler birbiriyle bağlantılıdır, dolayısıyla 

Sartre bunların hesabını eş güdümlü olarak Varlık ve Hiçlik’te verir. Bu hesap kısaca şu 

şekilde işlenir: Düşünen öznenin ve düşünülenin özdeşliğini bilen her zaman bir üçüncü 

terim olmalıdır. Düşünümsel ve düşünüm öncesi bilinci birbirine yakın hale getirerek 

Sartre, düşünümün objesiyle nasıl doğrudan bir aşinalığa sahip olduğunu açıklar ve 

kendisi içinin bireyselleşme karakterini belirlemek için düşünümsel yapıları kullanır 

(Onaf 2013: 32-37). 

Sartre’a göre nereye bakılacak olursa olsun varlık kendisini gösterecektir, çünkü o 

her yerde mevcuttur. Bilincin göstermek istediği nokta, şu kalemin, şu derginin, şu 

tablonun ya da şu kahvenin, yani kısacası dünyanın varlığıdır. Bilinç bu varlıklardan 

birine yönelene kadar, bunlar sadece dünya üzerinde bir varlık olma özelliğini 

taşımaktadırlar. Ancak bilincin bir varlığa yönelmesi durumunda Sartre’ın deyimiyle bir 

“deneyim” gerçekleşir ve varlık görünür, dokunulur, hissedilir hale gelir. Bilinç 

deneyimlediği ya da yöneldiği varlığın özünü görmektedir. Bilinç kendisi dışındaki 

nesnelere yönelmekte ve bu nesne doğal olarak bilinçten ayrı ve aşkın bir konumda 

bulunmaktadır. Dolayısıyla bilinç ile varlık arasındaki şey karşılıklı bir ilişki olarak 

tanımlanmış olsa da ikisi hiçbir zaman birbirine indirgenemeyecekleri bir pozisyona 

sahiptirler (Sartre 2010: 39). Sartre’a göre bilincin kendisini oluşturabilmesi ancak kendi 

dışındaki aşkın bir varlığa yönelmesi ile mümkün olabilmektedir, yani bilincin dünyada 

varlığa gelmesi ancak bilince sahip olmayan bir varlık tarafından gerçekleştirilir. Bu 

yönelim sonucunda bilinç, dünyanın varlığını gözler önüne serer, belli bir zaman ve 

mekandaki varlıklara yöneldiği gibi, somut gerçekliği olmayan imgelere de yönelir. 
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Bunun sonucunda Sartre, fenomenden hareket ederek varlığa ulaşır ve varlığa ilişkin ilk 

açıklamalarını bu şekilde gösterir.  

Sartre’a göre ilk başta var olan nesnelerin sadece kendilikleri vardır. Bu varlık 

hareketsiz ve aralıksızdır. Zamanla temeli olmayan bu varlık kendini temellendirmeye 

çalışır, ancak Sartre’a göre bu temellendirmenin gerçekleşebilmesi için, varlığın ilk başka 

kendini açarak hiçliğe doğru bir adım atması ve ardından tekrar kendine dönmesi ve 

kendini hiçlemesi gerekir. Sartre’a göre bilincini tanımak isteyen varlık önce mutlak 

bilincinden uzaklaşmalıdır. Çünkü o olmadan varlığın bilgisine ulaşmak mümkün 

değildir. Sartre sisteminde bu uzaklaşmayı “varlıkta açılan bir delik” olarak betimler. Bu 

delikten de kendisi için varlık meydana gelir (Tansel 2006: 34-36). 

Sartre’a göre, şüphesiz, kendisi için varlık bir değillemedir; bir değilleme olarak 

kendinde varlıkla önsel bir birlik içindedir. Kendisi için ve kendinde varlıktan oluşan bir 

birlik olarak varlık ideal bir varlıktır. Diğer bir deyişle, kendinde varlıkta temellenmiş, 

bir kendisi için varlığa özdeştir, kendi kendisinin nedeni olan varlıktır. Skolastiklerin, 

Tanrı olarak adlandırdıkları mutlak ve bağımsız varlıktır. Bu ideal noktasından hareketle 

öz nedeni onuruna ulaşmanın başarısız çabası olan gerçek ya da gerçekleşemeyen 

varlıktır. Her şey yalnızca kayıp bir Tanrı’nın farkına varılmasıyla ve dünya, insan ve 

dünya içindeki insanın gerçekleşmesiyle ortaya çıkar. Sanki, ideal bir sentezle ilişkisinde, 

bir parçalanma durumunda kendinde ve kendisi için varlığın sunulmasıyla her şey 

meydana gelir. Bu sentez hiçbir zaman ortaya çıkmaz, ancak her zaman olasıdır. 

Dolayısıyla Sartre felsefesinin daha anlaşılır hale gelebilmesi için bahsedilen bu iki kipin 

ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir. Bu sebeple çalışmanın devamında bilinçten yoksun 

olan ve anlamını sadece bilincin ona yönelmesiyle elde edebilecek olan kendinde varlık 

(l’etre-en-soi) ve kendisi bilinç olan, dünyaya ve diğer varlıklara anlamını veren kendisi 

için varlık (l’etre-pour-soi) anlatılacaktır (Sartre 2010: 39). 
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1.2. Kendinde Varlık 

Sartre’a göre kendinde varlık kendi kendine yeten bir varlıktır. Ancak herhangi bir 

oluşla da meydana gelmemiş olan bu varlık türü kendisiyle ya da kendi dışındaki başka 

varlıklarla da bir ilişki içinde değildir. Dolayısıyla Sartre’ın sisteminde kendinde varlık 

denildiğinde, başka bir şeyle ilişki içinde olmadan, kendi varlık sınırları içerisinde olan 

bir varlık türü tanımı yapılır. Sartre’a göre varlık ne ise odur ve başka bir şey olma 

olasılığı yoktur. Kendinde varlık anlatılırken onun oluş ve yaratılış kavramlarının 

ötesinde olduğunun da bilincine varılması gerekilir. Kendinde varlık sadece vardır, 

dolayısıyla onun oluşunu anlatan bir varoluş anı bulunmamaktadır. Kendinde varlık 

bilince sahip olmadığı için, uzam ve zaman kavramları içerisinde değerlendirilmesi 

mümkün değildir. Çünkü bu kavramlar sadece bilinci olan varlıklar için bir anlam ifade 

etmektedir. Sartre, Varlık ve Hiçlik adlı eserinde kendi için varlığı evren olarak tanımlar. 

Ona göre kendinde varlık yaratılmamıştır, çünkü Sartre’a göre kendinde varlık yaratılmış 

olsaydı belirli bir Tanrısal bilince ve sübjektifliğe sahip olacaktı, bu da kendinde varlığın 

en önemli özelliği olan kendinde olma halinden uzaklaşması manasına gelirdi. Kendinde 

varlık tamamen kendi kendisiyle bir olan ve varlığı ne başkasının yaratımı ile ne de kendi 

kendisinin yaratımı ile açıklanan bir varlık türüdür. Sartre’a göre kendinde varlığın 

nereden çıktığı ya da nasıl meydana geldiği gibi soruları sormak saçmadır. Çünkü ona 

göre dünya her yerdedir ve her zaman vardır, ondan önce meydana gelen hiçbir şey 

yoktur. Dolayısıyla bu dünya herhangi bir nedene bağlı olmayan saçmalıklar dizisidir. 

Sartre’a göre kendinde varlık, dinamik bir yapıya sahip değildir, dolayısıyla bir oluş 

yaşayamamaktadır. O, tamamen kendisi ile doludur ve dolayısıyla herhangi bir 

farklılaşma yaşayabilmesi imkansızdır. Sartre’a göre insan nasıl özgürlüğe mahkumsa, 

kendinde varlıkta ne ise o olmaya mahkum konumundadır (Sartre 2010: 40). 

Sartre, dünyanın nedensiz ve saçma olduğu fikrine bilinçle ulaşılabileceğini 

söyler. Kendi kendisiyle tamamen dolu olan ancak anlamdan yoksun olan kendinde 
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varlık, bilinç sayesinde bir anlam kazanacaktır. Kendi kendiyle doluluk ya da saçmalık 

olarak nitelendirilen kendinde varlık ancak bir bilinç ona yöneldiği takdirde 

nesneleşebilecektir.  

Bilinç varlığa yönelerek onların özünü kurar, ancak varlığın bilincin karşısında 

bulunuyor oluşu kendilerini açtıkları manasına gelmez. Bilinç, varlık sadece orada duran 

bir şey olduğunda bile yönelim gösterir, çünkü Sartre’a göre bu yöneliş, fenomene 

yönelme, varlıkların özüne ve dünyanın anlamını çözümleme manasına gelmektedir. 

Kendinde varlık bilinç değildir, o sadece bilincin ona yönelmesiyle meydana gelen bir 

varlık konumundadır. Bilinci olmadığı için var olma nedenini de kendisinde 

taşıyamamaktadır, dolayısıyla ona anlamını ancak bilinç verebilir. Kendinde varlık, tek 

başına bir anlam ifade etmediğinden ancak “bulunan” bir yapı olmak bakımından bir 

olanak olarak değerlendirilir. Varlığının bir sebebi yoktur, yaratılmamıştır ve kendi 

kendisini yaratmış da değildir, o dünya üzerinde sadece kendi olmaklığı ile mevcuttur. 

Sartre burada dünyanın varlığını Tanrı’yla açıklayan görüşlere karşı çıkmaktadır. Ona 

göre, dünyanın varlığının Tanrı kavramı ile açıklanması onu edilgen olmakla suçlamak 

manasına gelmektedir. Ancak Tanrı kavramı, varlığın meydana gelme sürecini 

açıklayamaz, çünkü varlığın bu şekilde bir öznel yaratım ile algılanması nesnel olanların 

algılanamaması sorununu doğuracak ve nesnellik kavramı tehlikeye girecektir. Sartre’a 

göre “kendinde varlık, yaratılmış bile olsaydı, yaratma aracılığıyla açıklanamazdı, çünkü 

kendinde varlık varlığını yaratılışın ötesinde sahiplenmektedir.” (Sartre 2010: 41). 

Burada Sartre’ın ulaşmak istediği sonuç varlığın bir yaratıcısının olmamasıdır. Hem 

yaratılmamış hem de bilinç gibi kendi kendinin nedeni de olamayan kendinde varlık, 

sadece “kendi” olarak tanımlanır. Bunun anlamı kendi olan varlık artık ne edilgen ne de 

etken bir role bürünmek zorundadır, bunlar insanların sahip olabileceği niteliklerdir: 

Eğer varlığı bilince kıyasla tanımlayacak olursak, varlığın ne olduğu işte tam da burada 

ortaya çıkar: o, noesis içindeki noema’dır, yani en ufak mesafe bırakmaksızın kendi 
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içindeliktir. Bu açıdan bakıldığında, ona içkinlik adını vermemek gerekir, çünkü içkinlik her 

şeye rağmen kendine doğru bağlantıdır, kendinden kendine doğru alınabilecek mesafenin en 

küçüğüdür. Ama varlık kendiyle bağlantı değil, kendidir. Ama varlık kendiyle bağlantı değil, 

kendidir. Varlık kendini gerçekleştiremeyen bir içkinlik, kendini olumlayamayan bir 

olumlama, kendi kendisiyle dopdolu olduğu için etkiyemeyen bir etkinliktir. Her şey, sanki 

kendinin olumlamasını varlığın bağrından kurtarmak için, varlık basıncından kurtulmak 

gerekirmişçesine cereyan etmektedir (Sartre 2010:42). 

Kendinde varlık yalnızca kendine mevcudiyet ya da bilinç o olduğunda bir şey elde 

edebilir. Kendinde ve kendisi için iki ayrı varlık kipidir. Kendinde varlık olmadan kendisi 

için bir çeşit soyutlamadır. Formu olmayan bir renkten ve tınısı olmayan bir sesten daha 

fazla var olamaz. Sartre varlığın işlenişi temelde Varlık ve Hiçlik adlı fenomenolojik 

ontoloji denemesinde ele alsa da yazdığı tiyatro eserlerinde ve romanlarında da parantez 

içinde okunması gereken varlık tanımlarına rastlanmaktadır. Bunların en temel örneği ise 

kuşkusuz onun en çok tanınan romanı olan Bulantı’da yer alır.   

 Bulantı adlı romanın baş kahramanı olan Antoine Roqientin, uzun süredir 

yazımıyla uğraştığı, ancak bir türlü tamamlayamadığı kitabının bitirmek için ufak bir 

sahil kasabasına yerleşir. Sessiz sakin olan bu kent kasabası gibi Antoine de oldukça izole 

ve yalnız bir hayat sürdürmektedir. Romanda dikkat çekici kısımlardan bir tanesi de 

karakterin sık sık etrafındaki varlıkları ve insanları gözlemlemesidir. Bu gözlemlerden 

birisinde, Roquentin denizde taş sektiren bir grup çocuk görür ve tıpkı onlar gibi eline bir 

taş alarak sektirmek ister. Ancak taşı aldığında onu atamadan yere bırakıp gider, bu 

davranışının sebebi karakterde meydana gelen “bulantı” hissinin oluşmuş olmasıdır. Bu 

bulantının sebebi orada sadece duran varlıkların anlamsızlıklarıdır. Bulantı hissinin 

gelişinden sonra Roquentin sık sık bu hissi tekrar duyumsayacak ve zamanla bunun kendi 

varlığı devam ettiği sürece var olacak olan bir varoluş kaygısı olduğunu anlayacaktır. 

Çünkü, bu deneyimden sonra kendisi ve nesneler arasında her zaman bir bulantı 

duyacaktır. Kendinde varlıkların kendilerini dayatmaları ve varoluşlarına dair bir 
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açıklama istekleri, Roquentin’de kaygı duygusunu oluşturur. Bu noktadan itibaren 

karakter, kendinde varlıkların ne olduğu kaygısı, dünyanın anlamsızlığı problemi ve 

kendi içini kaplayan varoluş kaygısı içinde yaşamaya çalışır; aynı zamanda da buna bir 

yanıt arar. Ancak kendinde varlık ve insanın varoluşu kavramları sadece nesneden 

hareketle açıklanamaz. Bulantı hissinin hayatını kötü yönde etkilediğini fark eden ve 

yaşamak için pek bir sebebinin kalmadığını düşünen Roquentin için artık tek ve en önemli 

şey bulantının kaynağına ulaşabilmektir. Bulantıya bir kere yakalandıktan sonra ondan 

kaçamayacağını anlayan Roquentin, ondan kaçmak yerine onu takip etmeye karar verir. 

Çünkü her ne kadar yaşamını anlamsız bulsa da intiharı bir seçenek olarak görmez, aksi 

takdirde bu merakını bulamayacak ve sadece kendini kandırmış olacaktır. Bulantıyı takip 

eden Roquentin, nesnelerden farklı olarak ona anlam katabilen bir bilinci olduğunu 

keşfeder, bu keşif her şeyin nedensiz ve anlamsız olduğu düşüncesini de dışlar.  

Sartre’ın burada karakter üzerinden anlatmaya çalıştığı şey, kendinde varlığın 

kendisini bilinçli varlıklara bulantı gibi yollarla göstermesidir. Karakterin bulantı hissini 

fark ederek nesneye yönelmesi ve bulantı hissinin hiçbir zaman geçmeyecek olduğunu 

anlaması, kendi bilinci için bir ipucu oluşturur. Buradan hareketle çalışmasına devam 

eden ve intiharı bir yenilgi gibi yorumlayan Sartre, karakter üzerinden varoluş felsefesinin 

belki de en anlamlı mesajını iletmek ister. Bu mesaj hayatın her zaman bir anlamı 

olabileceği ve intiharın tüm soruları yanıtsız bırakan bir eylem olduğudur. Kendinde 

varlığın yarattığı bu bulantı hissinden hareketle kendine yönelen ve bilincini duyumsayan 

Roquentin, Sartre’ın ikinci varlık tipi olarak adlandırdığı “kendi için varlık” a atılan ilk 

adım olur (Sartre 2017: 20-65). 

 

1.3. Kendisi İçin Varlık 
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Sartre’a göre dış dünya, anlamdan yoksun olan ve sadece bir bilincin yönelimiyle 

anlam kazanabilecek olan bir varlık türüdür. Kendinde varlık hiçbir eksiklik olmadan 

kendi kendisiyle doludur ve ona bu doluluğu veren bilinç değildir. Yani Sartre’a göre 

bilincin ilk amacı dünyadaki şeylere yönelmek, onları tanımak ve bir anlam katmaktır. 

Bilincin diğer amacı ise kendisini aşarak, diğer varlıklarla kendi arasına bir bağımsızlık 

çizgisi çekmesidir. Sartre, buradaki kendini çekişi ve bağımsızlık elde etmeyi yorumlama 

kavramıyla açıklar. Ona göre hayatta her insan farklı şeyler yaşar, ancak buna anlamlar 

yükleyen ve yorumlayan da bilinçtir. Dolayısıyla Sartre’ın varoluş felsefesi içinde bahsi 

geçen, insanın bir proje gibi her gün kendini kurma meselesi, bilincin diğer varlıklarla 

kendi arasına mesafe koyarak anlamlar yüklemesi demektir. Sartre, kendinde varlığı 

tanımlarken onu evren olarak belirtirken, kendisi için varlığı da insan bilinci olarak 

tanımlar. Bu bilinç sorular soran, kendisini sorgulayan ve üzerine düşünen bir yapıya 

sahiptir ve bunları yaparken de özgürdür. Dolayısıyla belli sorgulamalarda bulunan bilinç 

neden ve sonucu ayırt edebilme mekanizmasına sahiptir (Tansel 2006: 57). 

 Kendisi için varlık hem neyse o olmak zorundadır hem de bu nedenle hala ne ise 

o değildir. Kendinde varlık, yalnızca kendisi için olan sentetik bağlantı tarafından yeniden 

bir araya getirilen şeydir. Dolayısıyla, kendisi için varlık aslında kendinde varlığın saf bir 

hiçlemesinden başka bir şey değildir. Varlığın kalbindeki var olanın boşluğu gibidir. 

Kendisi için varlığın gerçekliğini belirleyen bu hiçleme, kendinde varlığın başına gelen 

bütün karışıklığın nedeni olmak için yeterlidir. Bu karışıklık dünyadır. Bunun kendisi 

içinin bağımsız olmaması takip eder. O, tözsel olmayan bir mutlaklıktır. Çünkü kendini 

yaratmak için özgürlüğünü kullanır. Kendisi için varlık, kendinde varlığa bağlıdır, bu 

nedenle her zaman belirsiz bir yapıya sahiptir. Onun varoluşu hiçbir zaman kurulamaz, 

fakat her zaman istenendir. Kendisi için her zaman askıya alınmıştır, çünkü onun varoluşu 

devamlı bir gecikmededir. Eğer varoluşuna katılabilirse, ötekilik aynı hareketle ortadan 
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kalkacak ve onunla birlikte dünya, bilgi, olanaklar kaybolacaktır. Ontolojik ve özsel 

olarak kendinde varlığın, kendisi için varlığa göre önceliği vardır.  

Sartre felsefesinde, kendisi için varlık ya da başka bir ifade ile kendine mevcut 

olma (la presence a soi), yani kendi dışına doğru, ileri doğru atılım manasına gelir. 

“Bilinç, kendi varlığı içinde varlığı kendisi için sorun olan bir varlıktır” (Sartre 2010: 

134). Burada anlatılmak istenen, bilincin kendi varlığı ile uygunluk gösterememesi ve 

tam manasıyla örtüşememesidir. Oysa kendinde varlık kendisiyle bir uyum içerisindedir. 

Çünkü, kendinde varlık ne ise odur ve kendi kendisine uzak olan bir varlık parçası 

bulunmamaktadır. Kendinde varlık doluluğu temsil eder ve bu doluluk tamamen 

kendisine aittir, sonsuzdur. Sartre’a göre kendinde varlık için bundan daha fazla bir 

doluluk ve bundan daha kusursuz bir örtüşme düşünülemezdir. Varlıkta hiçliğin 

girebileceği en ufak bir boşluk bulunmamaktadır. Kendinde varlığın bu doluluğunun 

aksine bilinç, bir tür çatlak ya da sızmayla meydana gelir. Bilincin, kendinde varlık gibi 

tamamen kendisiyle dolu olması mümkün değildir. Çünkü bilinç her zaman kendi dışında 

bulunan bir aşkın varlığa yönelir, dolayısıyla bilinç hep bir şeyin bilincidir. Sartre bilinci 

açıklarken, onun varlıktan çok, hiçlikle alakası olduğunu söyler. Buna göre; bilinç bir 

varlığın bilinci konumunda ise o, varlıkla değil hiçlikle açıklanmalıdır. Bilincin kendisini 

yöneldiği nesnenin bilinci olarak meydana getirmesi, kendine varlığın hiçlenmesinden 

başka bir şey değildir. Burada kendi için varlık oldukça önemli bir yere sahiptir, çünkü o 

olmadan bilinç kendi varlığını tanımlayamayacaktır (Sartre 2010: 134). 

Sartre’a göre kendisi için varlık bilinçle özdeştir. Kendinde varlığı cansız dünya 

ile özdeşleştiren Sartre kendisi için varlığı da insan bilinci ile özdeşleştirmektedir. Dünya 

üzerinde kendi varoluşunun farkına varabilen tek canlı insandır. Bu sebeple devamlı 

olarak aklını kullanan ve kendi varlığının bilincinde olan insana, önceden belirlenen öz 

fikri yüklemek mümkün değildir. Çünkü insan devamlı devinim halindedir, sürekli 
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tercihlerde bulunarak kendisini var eder. Bu sebeple insanı bir şeyle tanımlayıp o halde 

bırakmak mümkün olmayacaktır, çünkü değişimi sürekli olarak devam edecektir. Bilinç 

insanı devamlı tercihler yapmaya itecek ve tercihler de insanı özgürlüğe sevk edecektir 

(Tansel 2006: 59). 

Sartre kendi için varlığı belli bir öznellikle işler, ancak onları özdeş olarak görmez. 

Özneyi kendi kendisinden ayıran şeyin, “hiç” olduğunu öne sürer. Öznenin kendi olması 

mümkün değildir. Çünkü kendi ile öznenin örtüşmesi durumunda kendi kavramı ortadan 

kaybolur, bunun aksine öznenin kendi olmaması da mümkün değildir. Sartre burada özne 

ile kendinde arasındaki uygun mesafeden bahseder, bu mesafe bir içkinliği temsil eder. 

O, bir çeşit “kendi kendiyle örtüşmemedir” Buradan hareketle Sartre, kendine mevcut 

olma (presence a soi) varlık tipine ulaşır. “Bilincin ontolojik temeli olarak kendi için 

varlık yasası, kendine mevcut olma biçiminde kendisi olmaktır” (Sartre 2010: 137). 

Sartre’a göre, özne ve kendindeyi ayıran, kendinde varlıktan kendi için varlığa, yani 

bilince ulaşabilen bir yol vardır. Bu yol hiçtir. Kendinde varlığa yönelen bilincin meydana 

gelebilmesi için bu hiçliğin olması gerekmektedir. Çünkü kendi içinin varlığa gelebilmesi 

için kendi kendini hiçlemesi gerekmektedir. “Hiçlik, varlığa varlık aracılığıyla gelen ve 

varlığa sahip olmaksızın devamlı olarak varlık tarafından desteklenen mutlak bir olaydır” 

(Sartre 2010: 139). Kendinde varlık tamamen kendisiyle doludur, ancak bilinç sahibi 

insanın var olması dünya üzerinde bir eksiklik meydana getirir, bu eksikliğin temel sebebi 

insanın, ne ise o olan kendinde varlıktan kendisini hiçleyerek çıkarmasıdır. İnsan kendi 

için varlık olabilmek için, kendinde varlığın eksikliğini hisseder. Ancak bu eksik hissetme 

kişide zamanla meydana gelen bir durum değildir, o insan gerçekliğinin ilk oluştuğu 

andan itibaren mevcuttur. İnsan tüm hayatı boyunca ruhunda yer alan bu eksiklik hissini 

tanımlamaya ve onu kapatmaya çalışır, ancak hiçbir zaman başarılı olamaz. O, kendi için 

olan varlığına kendinde varlığın eksikliğini çeker, dolayısıyla bu mutsuzluk hissi hiçbir 

zaman ortadan kalmayacak kadar kendi içinin içindedir. Kendi içindeki bu eksikliğin 
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kapanması durumunda da kendi için yok olup sadece kendiye dönüşmüş olacaktır. Başka 

bir ifadeyle insan içinde hissettiği o eksiklik hissini hiçbir zaman aşamayacaktır (Sartre 

2010: 160-165).  

Bilinci, bir şeyin bilinci olan inançtan ayıran şey tam olarak hiçliktir. Bu hiçlik 

kendisi içinin merkezinde bulunur, biri diğerine indirgenemez olarak kalır. Sartre, onların 

ilişkilerini, kendisi içinin merkezindeki teleolojiyi sunarak betimler. Yani, inancın bilinci 

inancın ediminin yerine getirilmesi için vardır. Bu, hiçliğin olmak için yapılmış olmasını 

açıklar. Kendisi için özünde bir hiçlemedir, eksiklik fenomeniyle ilişkilidir. Ön 

düşünümsel cogitonun saf kendine mevcudiyetinden, benlik daha büyük bir hiçleme 

temsil eder. Benlik mefhumunun merkezinde bir eksiklik olarak kendisi içinin Sartre’cı 

anlayışı yatmaktadır. Varlık ve Hiçlik’te Sartre, kendisi için varlığı, varlığın bozulmuş, 

başka bir ifade ile de dejenere olmuş bir formu olarak sunar. Kendine mevcudiyet 

mefhumunun analizinin gösterdiği gibi merkezinde hiçlik vardır. Varlığın bu formu 

sadece olduğu gibi olan kendinde varlığın çokluğuyla karşılaştırılır. Kendinde varlığın 

aksine, kendisi için varlık, kendisiyle çakışmaz. Kendisi için varlık, kendisi sadece 

kendinde ve kendindeye karşı türünden kurar. Sartre, bunu bağımlılık ilişkisi olarak 

tanımlamaktadır; bu demektir ki kendisi için varlık kendini; kendinde varlığın bir 

eksikliği olarak kurar. Sartre için eksiklik, aşkınlığın kökenidir. Kendisi içine musallat 

olan varlık, sadece kendinde varlık değildir. Zira bu bilincin ortadan kaldırılmasına 

karşılık gelir (Onaf 2013: 38-40). 

Susadığımız zaman, kendinde varlık olan bardak, kendisi için tarafından su 

içilecek olan bardak olarak kurulur. Buradan anlaşılması gereken, eksiklik, dünyaya 

yönelmiş arzumuzu belirler. Kendinde varlığın bir kısmını, onu arzunun tatmini için 

enstrüman olarak yorumlayarak kendimin yaparım, bu benim olanaklılığımdır. Buna 

karşılık olarak arzulayan bilinci tatmin olmuş olana bağlayan devrenin sonucu olarak 
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benim benliğim belirlenir. Sartre burada, benliğin kişisel boyutunun, düşünüm öncesi 

cogitoyu niteleyen kendine mevcudiyetten daha zengin bir mefhum olarak sunmaktadır. 

Kendisi için, yansıtmanın ön düşünümsel yapısında kendiyle çakışmada başarısız olur. 

Kendisi için, kendini, kendi dışında kaybeder ve kendinde varlık gibi; kendine yeten bir 

bütünlük ve bir birlik olarak anlamaya çalışır, fakat bu çaba başarısızlığa uğrar. Çünkü 

düşünümün nesnesi olan olanaklarını ele olarak kendini onlardan ayırır. Bu olumsuzlama 

kendisi içinin olanaklarından mesafe almasına sebep olur. Özdeşliğinin eksikliği 

zamansal formdadır ve aşağıda ayrıntılı bir şekilde işlenecektir.  

Kendinde varlık zamansallıktan uzak olarak adlandırılmıştı, bunun aksine kendisi 

için varlık ise zamansallıkta köklerini bulur. Bilinç zamanla beraber yaşlanmak, 

büyümek, gelişmek gibi yaşadığı değişimleri fark eder.  İnsanın geçmişi, şimdiki hali ya 

da geleceği tamamen öznel olarak ve insanın yaptığı seçimlerle şekillenir. Dolayısıyla 

Sartre zamansallık kavramını bu aşamada bireysel bir boyutta ele alacak ve onu bilinç ile 

anlatacaktır. Ancak çalışmanın ilerleyen kısımlarında zamansallık ve tarih ilişkisi de 

işlenecektir.  

Sartre kendisi için varlığı anlatırken onun, kendinde varlık ile ilişkisini bir 

olumsuzlama şeklinde kurar. Çünkü Sartre için, olumsuz yargılar, eleştiriler ve insanların 

kendilerini ve hayatlarını sorgulamaları aslında onları var eden edimlerdir. Kendisi için 

varlık kendinde varlığı hiçler, varlığını kendinde varlıktan alır ve bunun sonucunda 

kendisini bir varlık eksikliği ve tamamlanma arzusu içinde bulur. Kendisini ilk andan 

itibaren eksik hisseden bilinç, her zaman tam olan ve özü belirlenmiş varlık tipinden 

yararlanarak bu eksikliğini kapatmaya çalışır. Bilincin devamlı olarak bir varlığa 

yönelmesi onun kendi eksikliğini kapatma arzusundan kaynaklanır (Bağcı 2019: 48). 

Sartre’a göre kendinde varlık, bilinçsiz olduğu için bir zaman kavramına sahip 

değildir. Ancak kendi için varlıkta Sartre zamansallıktan bahseder. Ona göre, kendi için 
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belli bir zamansallığa sahiptir, o bir insan gerçekliği olarak kendisini inşa ettiğinde, kendi 

gerçekliğini de zamansallık olarak kavrar. Burada yer alan zaman kavramı da geçmiş, 

şimdi ve gelecek zaman olarak işlenir. Kendi için varlık geçmişten geleceğe doğru uzanan 

bir süreçtir. Çünkü kendi için varlık kendisinde devamlı bir eksiklik hisseder ve o 

eksikliği gidermek için daima ileriye doğru bir kaçışta bulunur. Geçmiş ise onun kendisini 

kendinde varlık olma yönünü gösterir. Dolayısıyla kendi için varlıkta gelecek hem onun 

eksikliğini gösteren hem de bu eksikliği kapatabileceği tek imkandır. “Ancak her şeye 

rağmen kendi için varlık hakkında, tek bir an bile vardır denilemez. Bu üç zaman 

boyutunun bir tek anında, kendi için varlık kendini tam olarak yakalayamaz” (Yıldıztaş 

2010:41). 

Sartre, kendi için varlık tipini felsefe kitaplarında olduğu kadar, romanlarında 

karakter betimlemeleri üzerinden de anlatır. Bulantı, Akıl Çağı, Yaşanmayan Zaman ve 

Yıkılış adlı eserler buna örnek olarak gösterilebilir. Sartre, bu eserlerde karakterleri 

işlerken hepsini bir varoluş sancısından geçirir, dolayısıyla karakterlerin çoğu hayattan 

farklı açılardan bıkan, insanlardan ve hatta kendilerinden bile uzak duran ancak romanın 

sonunda kendi bilinçleriyle ilgili gerçekliklere belli oranda ulaşan kişilerdir. Bu 

romanlarda çoğunlukla dünyanın ve varoluşun anlamsızlığı karşısında insanın duyduğu 

bulantı, özgürlük, seçimler, eylemsizlik, bireysel ve toplumsal kararlar ve en temelde de 

yalnızlık temaları işlenir. Tüm bu işlenen temaların sonunda Sartre’ın okuyucularına 

anlatmak istediği esaslar bulunmaktadır. Ona göre; insan yaşamını devamlı bir şeyleri 

tercih ederek gerçekleştirir, buna ara vermek, farkında olmamak ya da bunu 

sorgulayamayacak kadar başka bir işle uğraşmak kişinin sadece kendisini kandırmasıdır. 

Kendi için varlığın nedensiz ve öylece varoluşu insanda her zaman bir neden arama 

ihtiyacının oluşmasını sağlar, bu ihtiyaç insanın kendi varoluşunu kurmak zorunda 

oluşundan gelir. Sartre Varlık ve Hiçlik’te, insanın daima kendisi için varlık ve kendinde 

varlığın birleşimine bir özlem duyduğunu belirtir. Sartre’a göre bu tamlık hali Tanrı 
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olarak adlandırılabilir, yani insan ulaşmak istediği o tamlık duygusuna hiçbir zaman 

ulaşamayacaktır.  

Sartre’a göre kişi ya da benliği, her zaman düşünümünün ötesindedir. Bunun 

sonucunda ise düşünme yansıtılan psikolojik obje, kendinin uygun bir temsilini 

sağlamada başarısız olur. Bu çıkarım, ileride anlatılacak olan kötü niyet kısmının anahtar 

bileşenini oluşturacaktır. Kendisi için varlık, sınırsız özgürlüğün uçurumundan kaçtığı ve 

doğasını hem gerçeklik hem de özgürlük olarak tanımadığı sürece kendini belirli 

psikolojik nitelikler türündün anlar. Fakat bu kendi kendini aldatmadır. Kendisi için 

olmak zeminsizliğini tanırken, sürekli seçimde bulunmaya mahkum edilmiştir. Bunun 

doğrudan ahlaki sonuçları vardır. Seçimlerin hiçbir ön belirlenimi yoktur, her şey bireye 

bağlıdır ve edimlerin bütün sorumluluğuyla birey kendisi yüzleşir (Onaf 2013: 40-43). 

Bütün bunların sonucunda Sartre, kendinde varlıktan kendisi için varlığın nasıl 

ortaya çıktığının antropogenetik açıklamasını vermeye çalışır, fakat kendinde varlığın 

hiçlemeye nasıl yol açacağının hesabını veremez. Ancak yine de varlığın, kendisi için 

kipi bilincin ve benliğin tutarlı ve aydınlatıcı bir hesabını verir ve bu anlayışın doğrudan 

ve önemli ahlaki çıkarımları vardır. 

 

1.4. Hiçlik ve Kökeni 

Sartre varlık tiplerini anlatırken, kendinde varlık ve kendi için varlıktan sonra 

hiçlik kavramını işler. Hiçlik kavramı onun için en az diğerleri kadar önemli bir konuma 

sahiptir. Çünkü ele aldığı varlık tiplerinin anlaşılır olabilmesi için hiçlik kavramının 

doğru bir şekilde kavranması gerekmektedir. Ona göre varlıkla ilgili yapılan her çalışma 

ve her kavrama kendisini hiçlikle çevrelenmiş bir şekilde bulacaktır. Sartre’a göre “Varlık 

olmayan kendini kendi bağrında yadsır” (Sartre 2010: 64). Buradan anlaşılması gereken 
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şey, varlığın hiçten önce gelerek onu kurmuş olmasıdır. Hiçlik, zamansal olma 

bakımından varlığın ardından gelmekte ve aynı zamanda da somut etkinliğini varlıktan 

almaktadır. Hiçliğin varlığını varlıktan alması, varlık yok olduğunda özgür olacağı 

şeklinde yorumlanmaz. Sartre’a göre varlığın yok olduğu durumlarda hiçlik de aynı 

şekilde silinip gitmektedir. (Sartre 2010: 64). 

Sartre’a göre kendinde varlık tamamen kendisiyle doludur, ancak bilince sahip 

olan insan kendinde varlığını ortadan kaldırabilecek olan hiçliğe sahip bir yapıdadır. 

Dolayısıyla hiçlik kavramı ile kendinde varlık arasında herhangi bir bağ 

bulunmamaktadır. Sartre’da hiç kavramı dünyaya kendinde varlık aracılığı ile değil, insan 

aracılığı ile gelir. Hiçlik insan kavramına bitişik bir konumda bulunur, bundan dolayı da 

insan hiçin dünyada var olmasını sağlayan varlık konumuna getirir. Hiçlik kavramının 

kavranma süreci ise kişinin içinde bulunduğu iç daralması ile gerçekleşir. Sartre’ın daha 

sonra ayrıntılı bir şekilde işleyeceği bu iç daralmasında kişi kendi ile dünya arasındaki 

farkı kavrayacak ve bundan dolayı bir iç daralması ya da farklı bir ifade ile bulantı 

hissedecektir.  

Heidegger’e göre insan-gerçekliğinin varlığı, “dünya içinde-olmak” şeklinde tanımlanır. 

İnsan gerçekliği bir yandan varlık tarafından kuşatılmış olarak ortaya çıkar, çünkü bu 

gerçeklik kendini varlığın içinde bulur. Öte yandan da insan gerçekliğini kuşatan varlığın 

onun etrafında dünya biçiminde yer almasını sağlayan şey insan gerçekliğinin ta kendisidir. 

Varlık, bütün varlığın içinden geçen içselleşme devinimi içinde belirir ve dünya olarak 

düzenlenir, burada ne devinimin dünyaya ne de dünyanın devinime önceliği vardır. Ama 

kendinin böyle görünmesi, dünyanın, yani gerçekliğin bütünün ötesinden görünmesi, insan 

gerçekliğinin de hiçliğin içinde yüzeye çıkmasıdır. Yalnızca hiçliğin içinde varlığın ötesine 

geçilebilir. Varlık, aynı zamanda da dünyanın ötesinin bakış açısından dünya halinde 

düzenlenir, bu da bir yandan insan gerçekliğinin, varlığın varlık olmayan içinde yüzeye çıkışı 

olarak belirmesi, öte yandan da dünyanın içindeyken askıya alınmış halde olması anlamına 

gelir. İç daralması, bu çifte sürekli hiçleşmenin keşfidir. Ve dasein dünyanın böylece ötesine 
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geçilmesinden kalkarak dünyanın olumsallığını keşfedecek, yani şu soruyu soracaktır: hiçbir 

şey yerine bir şeylerin olması nereden geliyor? Dolayısıyla, dünyanın olumsallığı, bu 

olumsallığı kavramak üzere hiçliğin içine yerleşerek insan gerçekliğine görünür (Sartre 

2010:67). 

 Yukarıda yer alan pasajdan da anlaşılacağı gibi, Sartre’a göre hiçlik kavramının 

ya da olumsuzlamaların dünya dışına atılması mümkün değildir. Çünkü hiçlik kavramı 

varlığın içine dağılmış halde bulunmaktadır. Hiçlik kendisini ancak varlık sayesinde 

hiçleyebilir, bu sebeple hiçlik kavramı varlıktan bağımsız olarak tanımlanamaz. Hiçin 

dünyaya sadece varlık üzerinden gelebilmesi özgürlük kavramıyla ilintilidir. Yani insan 

hiçliği ortaya koyduğunda, bu ona özgürlük olarak görünecektir. Sartre’a göre dünya 

üzerinde olumsuzlama adında bir şey var olmasaydı, varlıkla ilgili sorular sorulamazdı. 

Olumsuzlamanın kökenine bakıldığında temelinde hiçlik kavramı bulunur. İnsanın 

varlığını anlayabilmesi ve sorgulayabilmesi hiçlik kavramına bağlıdır. Dolayısıyla 

Sartre’ın felsefesinde hiçliği, varlık dışında tanımlayabilmek mümkün değildir. Yukarıda 

da belirtildiği üzere, varlık ile hiçlik kavramı herhangi bir etkileşime sahip değildir. Sartre 

bu noktada şu soruyu yöneltmektedir: hiçlik kavramı varlığın dışında da ya da varlıkla 

beraber olarak da tanımlanamıyorsa ve varlık olmayan da kendisini hiçlemek için gerekli 

olan gücü kendi kendisinden edinemiyorsa hiçlik kavramının kökeni nereden 

gelmektedir? (Sartre 2010: 70-71). 

Sartre’a göre bir şeyin kendini hiçleyebilmesi için öncelikle onun varlığa gelmiş 

olması gerekmektedir, dolayısıyla hiçlik kendisini hiçleyemez. Buradan hareketle hiçliğin 

varlıklara gelmesine aracılık eden ve özelliği hiçliği hiçlemek olan bir aracı bulunmalıdır. 

Sartre’a göre insan hiçliğin dünyada bulunmasına aracılık eden varlıktır ve insan 

bilincinde ortaya çıkan özgürlük kavramı burada hiçliğin hiçlenmesini sağlayan şart 

konumundadır. Sartre bunu şu sözleriyle ifade etmektedir: “İnsanın özgürlüğü insanın 

özünden önce gelir ve onu mümkün kılar, insan varlığının özü, onun özgürlüğü içinde 
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askıdadır. Dolayısıyla bizim özgürlük dediğimiz şeyi insan gerçekliğinin varlığından 

ayırmak imkansızdır” (Sartre 2010: 75). Sartre’a göre hiçlik olumsuzlama kavramını 

kendi içinde barındırmaktadır; bu sebeple hiçlik olumsuzlamanın temelini oluşturur. 

Sartre yapılan bu olumsuzlamalara kopuş adını da verir; ona göre bilinçli varlık geçmişi 

ile kendisi arasındaki bu kopuş olayının farkında olmalıdır ve bu farkında olma hali 

edilgen bir şekilde değil, tıpkı kendisi gibi bilinçli olmalıdır. Bilincindeki bu değişimleri 

fark eden kişi özgürlüğünün de bilince iç daralması olarak gözüktüğünü fark eder ve bunu 

şu sözlerle ifade eder: “Bilincin kendi özünden hiçlik aracılığıyla kopmuş olduğunu ya 

da gelecekten bizatihi kendi özgürlüğüyle ayrılmış olduğunu fark ettiği anda iç daralması 

oluşur” (Sartre 2010: 76-87).  

Sartre, insanın özgürlüğünün insandan ayrılamayacak olduğunu savunur, çünkü 

insan bu özgürlüğün kendisidir. İnsanın bu özgürlük bilincine ulaşması ise iç daralması 

ile mümkün olmaktadır. İç daralması insana hem özgürlüğünü hem de özü ile arasında 

duran hiçlik kavramını hatırlatmaktadır. Burada bahsedilen iç daralması psikolojik bir 

anlamda kullanılmamaktadır ve dolayısıyla da gelip geçici de değildir. İç daralması insan 

var oldukça devam edecektir, yaptığı seçimlerle ve bulunduğu eylemlerle her gün 

kendisin kuran insan özgürlüğünü de denetleyecek, dolayısıyla iç daralması da buna eşlik 

edecektir. İnsan bunu görmemezlikten gelemeyeceği gibi onu yok da edemeyecektir. 

Ancak Sartre’a göre iç daralmasını fark eden bazı insanlar bununla yaşamaya baş 

edemedikleri için kendilerini aldatma eğilimi gösterebilmektedirler. Bu durumda yalan 

söyleyen ve söylenen aynı kişi oldukları için bu eylem bilinçli yapılır. Yalan söylediğinin 

farkında olan kişi bile bile buna inanmayı tercih eder (Yıldıztaş 2010:67-68).  

Özgürlük kavramı insanın kendi hayatına değer koyabilmesinin temel koşulunu 

oluşturur, ancak hiçbir araç bu değerlerin doğruluk ya da yanlışlığını belirleyemez. Bu 

değerlerin oluşmasına aracılık eden varlık insan olduğuna göre, o da doğrulanamaz bir 
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konumda bulunur. Dolayısıyla bahsedilen değerlerin bir temeli bulunmamaktadır ve bu 

da iç daralmasını meydana getirir. İnsan bu iç daralmasından kaçınmak ve onu 

görmemezlikten gelmek için hayatına çeşitli aldatmalar koyar. Ancak buna rağmen 

varlığın oluşumu karşısında yapayalnız ve iç daralmasıyla belirir. Bütün engeller ve 

korkulan her şey özgürlükle hiçlenmiş bir şekilde insanın karşısında yerinin alır. Hiçbir 

şey insanın kendi kendisini güvenceye almasını sağlamaz; insan, dünyadan ve kendi 

özünden kopartılmış olmasına rağmen kendisini gerçekleştirmek zorunda bırakılır. 

Buradan hareketle Sartre iç daralması kavramını şu şekilde açıklar: “Özgürlüğüm, kendi 

kendisi tarafından düşünümsel kavranışıdır, bu bağlamda özgürlük dolayımdır, çünkü her 

ne kadar kendi kendisinin doğrudan bilinciyse de dünyanın 

çağrılarının olumsuzlanmasından doğar” (Sartre 2010: 92).  

Yukarıda yazılanlar doğrultusunda şu ana kadar Sartre’ın akıl, bilinç, varlık tipleri 

ve hiçlik kavramları işlenmiştir. Bunlar bize Sartre’ın çıkış noktası ve önem verdiği 

konular hakkında bir fikir vermektedir. Tezin devamında ise bunlarla bağlantılı olarak ve 

Sartre’da etik ve özgürlük ilişkisinin doğru bir şekilde anlaşılmasına katkı sağlayacak 

kavramlar işlenecektir. Ardından adım adım kurulan Sartre felsefesi tezin ana problemi 

olan etik ve özgürlük ilişkisiyle bağlanacaktır. Bu kavramlar, Kötü Niyet, Öteki ve 

Sorumluluk olarak sıralanır. 

 

1.5. Etik ve Özgürlük Bağlamında Sartre Felsefesinin Temel Kavramları 

1.5.1. Kötü Niyet 

 

 İlk yaklaşım olarak kötü niyet kendini aldatmayı ifade eder. Kendine yalan 

söylemek kötü niyetin ne anlama geldiğine dair en açık örnek olabilir. Sartre’ın tartıştığı 

örneklerin çoğu teknikler içerir: Kötü niyeti açıkça yalan söylemekten daha gizli olan ve 

doğrudan kaçınma ve onu kendinden saklamaya çalışma girişimi olarak karakterize etmek 
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daha doğru olur. Sartre’a göre bu davranışlar oldukça yaygındır, özellikle de kaçınılması 

gereken doğru, kişinin kendi özgürlük ve bunun sonucunda meydana gelen 

sorumluluğuyla ilgili olduğunda. Buna göre; özgürlük ve hakikatin savunucusu olan 

Sartre, ilgisinin büyük bir kısmını kötü niyeti açıklamaya, betimlemeye ve ona karşı 

çıkmaya adamaktadır. Aslında kötü niyet onun düşüncelerinin merkez bir kavramı olarak 

ortaya çıkar. Kariyerinin evrelerinde, felsefi çalışmalarında, dolaylı ya da üstü kapalı 

olarak edebi çalışmalarında tekrar tekrar ele alınır. Kötü niyet kavramı Sartre’ın 

çalışmalarında bazı işlevlere hizmet eder: örneğin, kesinlikle yanlış olarak düşündüğü, 

geniş alanda kesin olarak kabul gören inançları açıklamada, bilinç varlığının bilinçsiz 

şeylerinden kökten faklı olması gerektiğini kanıtlama çabasında, varoluşçu psikoanalizin 

merkez kavramı olarak hem gerçek hem de kurgu çalışmalarıyla, insan yaşamını anlama 

çabasında vazgeçilmez bir araç olarak hizmet eder (Detmer 2013: 118-119). 

 Sartre için kötü niyet ilk bakışta bir imkansızlık olarak gözükür. Bunun sebebi, 

kötü niyetin bir çelişkiye işaret eder gibi duruşudur: Eğer kendimi aldatıyorsam, aldatılan 

kişi sıfatıyla benden saklanan gerçeği, aldatmış olma sıfatımla bilmeliyim. Bu durumda 

kötü niyet hem basit entelektüel hatalardan hem de bir kişinin diğerini aldattığı 

durumlardan farklıdır. Çünkü ben bir hata yaptığımda, hakikat ve yanlış inancın, tutarsız 

birleşimi yoktur. Ben sadece bir yalana inanmış olurum, başkasını kandırdığımda ise 

hakikat ve yanlış iki bilinç arasında paylaştırılır. Ben gerçeği biliyorum, kendimin 

inanmadığı yanlışa başkasının inanması için yönlendiriyorum, ama eğer kendimi başarılı 

bir şekilde aldatırsam; aynı anda hem gerçeği bilmem hem de bilmemem gerekir; ama bir 

şeyi aynı anda nasıl hem bilip hem de bilmeyebilirim? Sartre’a göre imkansız gibi 

gözüken bu dilemmanın çözümü bilinç varlığının tuhaf karakteriyle ilgilidir. Bilinçli 

varlık kendisiyle tam olarak örtüşmeyi başaramadığı, aksine her zaman kendisinden biraz 

uzakta durduğu için diğer tür varlıklardan temelden farklıdır. Varoluş tarzı 
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olumsuzlamalar, ikilikler ve belirsizliklerle doludur. Kötü niyeti kolaylaştıran da bunların 

sömürülmesidir. 

 Sartre’ın kötü niyetle ilgili düşüncelerinin daha iyi bir şekilde anlaşılması için 

onun ıstırap kavramının değerlendirilmesi gerekir. Sartre işe ilk olarak ıstırabı korkudan 

ayırmakla başlar. Korku bir dış tehditle ilgili endişeyi ifade ederken, ıstırap Sartre’ın 

kişinin kendi özgürlüğünün düşünümsel farkındalığı için kullandığı terimdir. Ancak bu 

terim, yani kişinin özgürlüğünün bilinci neden endişe ile özdeşleştirilir? Sartre bunu bir 

örnekle açıklar: Diyelim ki dağlarda yürüyorum ve aniden uçurumun kenarında, 

korkulukları olmayan dar bir yola rastladım. Dışarıdan gelebilecek bir tehdidin beni 

kolayca ölüme sürükleyebileceğini anladığımda korku duyacağım, ama çok dikkatli 

davranırsam, dış tehditlerin oluşturduğu riski en aza indirerek yolun sonuna güvenli bir 

şekilde ulaşacağıma emin olabilirim. Dolayısıyla yolun sonuna kadar başıma kötü bir şey 

gelme endişesinden büyük oranda kurtulurum. Ancak Sartre’a göre burada yeni bir endişe 

ortaya çıkmaktadır. Tehlikede olacağı süre boyunca dikkatli olacağımı şimdi nereden 

bilebilirim? Bu yeni endişe herhangi bir dış tehlikeye karşı değil, benim gelecekteki 

tutumlarıma, seçimlerime ve eylemlerime yöneliktir. Kısacası kendi özgürlüğüm 

konusunda endişe duyarım; bu ıstıraptır. Sartre’a göre insan, geçici bir varlık olarak var 

olmasına rağmen, her zaman geçmişine dayanan ve onun için belirli bir gelecek yaratmayı 

amaçlayan projelerle meşgul olduğu için; geçici olarak geçmişinden ve geleceğinden 

ayrıdır. Geleceğiyle olan ilişkisi böylece tamamen belirsiz görünür, bir yandan düşüp 

ölebilecek bir dağ yürüyüşçüsü için bu kadar endişe duyulmasının sebebi bu 

yürüyüşçünün bir bakıma insanın kendisi olması ve başka biri olmamasıdır, yani “ben 

olmadığım şeyim ve olduğum şey değilim.” O halde insan geleceği karşısında ıstırap 

duyması, olmama kipinde kendi geleceği olma bilincidir. Çünkü belirleyici davranış, 

henüz olmadığı bir benlikten kaynaklanacaktır (Detmer 2013: 120). 
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 Sartre’a göre insanın, kendini yok etme yeteneği ya da yasaklanan edimlerle hiçbir 

bariyer sağlamamış gibi görünen geçmiş kararlarıyla karşılaşması ya da dünyayı görme 

şeklinin sorumluluğuyla karşılaşmak ve davranmak; özgürlüğünün farkına varılmasını 

sağlar. Bu farkındalık ise aynı şekilde ıstırap hissini meydana getirir. Yukarıdaki somut 

örneğe ek olarak kötü niyetin oluşmasında ıstırabı tetikleyen bir diğer unsur da bireyin 

derinde tuttuğu inanç ve değerlerle karşı karşıya kalan bir şeyin farkındalığının, bireyin 

negatif hislerini tetiklemesidir. Bu sınavın tamamen sembolik olduğu durumlar için de 

geçerlidir. Özgürlüğün yansıtıcı kavrayışı sadece ıstıraptır, çünkü tecrübe edilen nesne ve 

bu deneyimle doğrudan farkına varılan özgürlük, kişinin takip ettiği tasarılarla çatışır. 

Sartre’ın tasarı olarak adlandırdığı şey, kişinin özgürlüğünün doğrudan farkındalığı, onu 

inkar etme tasarısıyla çelişir. Sartre’a göre bu olay her zaman ve her yerde gerçekleşir. 

Varoluşçu psikanaliz, özgürlüğün inkarının yaygın olduğu fikridir. Özgürlüğün anlamı, 

özgürlüğü kabul etmekten kaçınmayı amaçlayan deneyimin öznesi olarak açıklanır. 

Istırap, kötü niyetin ürünüdür ve bu şekilde kötü niyetin sebebini sürdürür. Ancak o, kötü 

niyetten kaynaklandığı için onun nedeni olamamaktadır (Webber 2010: 10-11). 

Sartre’a göre kendisi için varlık kendini aldatma özelliğine sahiptir. İnsan kendini 

aldatma konusunda pasif bir durumda değildir, bilinç bunu tasarlar. Bilinç kendisine 

aslında özgür olmadığını söyler ve kendisini buna inandırır. Bunun sonucunda Sartre’ın 

deyimiyle gerçek olmayan bir varoluş ortaya çıkmaktadır, buna da kötü niyet adı verilir. 

Kötü niyet, kişinin varoluşunu, dini söylemler, toplumsal ahlak yasaları ya da kültürel 

alışkanlıklara göre kurması ve özgürlüğünü inkar etmesidir. Özgürlüğünden feragat eden 

insan, kendisine yalan söylemeye ve doğrularını bildiği cevapları kendisinden gizlemeye 

başlamaktadır. İnsan kendisini kandırmaya alıştıkça, eylemlerine dışsal faktörlerden 

oluşan kılıflar buldukça sorumluluk duygusundan da uzaklaşır. Sartre’a göre kötü niyet 

yalan söylemeye benzerdir, ancak aynısı değildir, çünkü yalan söyleyen insan başkasına 
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yalan söyler, kendisi gerçeğin ne olduğunun bilincindedir. Ancak kötü niyette kişi, gerçek 

olanı kendisinden de gizler.  

 Herhangi bir yaratıcı tarafından yaratılmamış ve önceden belirlenen bir özü 

bulunmayan insan, varoluşunu belirlemek ister. Kendini kurmasında herhangi bir sınırı 

olmadığını ya da önceden belirlenmediğini fark eden insan korkuya kapılır. İstediği 

şekilde düşünebilen ve bu düşünceleri sınırsız bir özgürlükle eyleme dökebileceğini 

anlayınca da bunu nasıl yapacağıyla ilgili kaygı hisseder. Bunun sonucunda da bu sınırsız 

özgürlük alanını taşıyamayan insan, kendisini kandırmaya, yani kötü niyete başvurur ve 

duyduğu kaygıdan bu yöntemle kurtulabileceğine inanır. Sartre’a göre kendini kandırma 

davranışı herkeste farklı tezahür eder. Bunlardan ilki kişinin kararsız kalarak herhangi bir 

tercihte bulunmaması, eyleme geçmemesi durumudur. İkincisi ise insanın etrafında olan 

olayları istediği şekilde yorumlayarak, bunun nesnel doğrular olduğuna inanmasıdır. 

Ancak Sartre’a göre insan kendisine uygun değerleri seçmelidir, aksi takdirde bu seçimler 

onun hayatı için uygun yapıda olmayacaktır. Özgürlüğü inkar etmenin üçüncü çeşidi ise 

kötü niyettir; bu da insanın hayatındaki kararları alamaması ve yaptığı eylemler için 

sorumluluk gösterememesi şeklinde tezahür eder. İnsan, öznelliğini unutur ve kendisine 

bir nesne gibi davranmaya başlar. Dolayısıyla Sartre için kendini kandırma oldukça 

olumsuz bir yerdedir, çünkü ona göre insan zorunlu olarak özgürdür ve eylemlerinin 

sorumluluğunu almalıdır (Sartre 2010: 105-115). 

  Benin varoluş biçimi, bilinçsiz şeylerden temel olarak ayrıdır. Bir kaya ya da 

sandalye ne olmayanı hedef alır ne de olanı reddetmeye çalışır. Kendisinin herhangi bir 

yönüne karşı tutum oluşturmaz ve kendisini bir nesne olarak kabul etmez. Bu nedenle 

kendisinden ayrı durmayı başaramaz, aksine kendisiyle mükemmel bir şekilde örtüşür. 

Buna karşılık bilinçli bir varlık, her fırsatta kaçar, kaçar ve kendini reddeder çünkü o, ne 

değilse odur, neyse o değildir. Sartre, Varlık ve Hiçlik’te konuyla ilgili şunları 

söylemektedir: 
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Şu mürekkep hokkasının mürekkep hokkası olması, bardağın bardak olması anlamında; 

garson dolaysız bir şekilde kafedeki garson olamaz. Ama kendi durumu hakkında hiçbir 

şekilde düşünümsel yargılar ya da kavramlar oluşturamayacağı için değil. Garson durumun 

ne ifade ettiğini gayet iyi bilir: sabahın beşinde kalkmak, dükkanın açılmasından önce 

salonunu yerlerini silmek, kahve makinesini çalıştırmak gibi mecburiyetler. Durumunun 

içerdiği hakları da bilir: bahşiş hakkı, sendikal haklar vb. Ama bütün bu kavramlar, bütün bu 

yargılar, aşkın olana gönderme yaparlar. Soyut imkanlar, bir hukuk öznesine tanınmış hak ve 

ödevlerdir ve benim olacak olduğum ama asla olamadığım şey de tastamam bu öznedir. O 

olmamamın nedeni, o olmak istememem ya da onun bir başkası olması değil, onun varlığı ile 

benimki arasında bir ortak payda bulunmamasıdır. O özne başkaları için de benim için de bir 

temsiliyettir; bu da demektir ki ben ancak temsilen o özne olabilirim (Sartre 2010: 116). 

 Dolayısıyla, bilincin belirsizliği olmadığı şey olma ve ne olduğu belli olmayan 

karakteri, kişinin kendisiyle ilgili aldatıcı inançtan açık ve eksiksiz yanlışlardan ziyade 

yalnızca yanıltıcı kısmi gerçekler haline getirerek kötü niyeti mümkün kılar. Sartre’a göre 

insan, kendisi hakkında açıkça ve tamamen yanlış olan hikayeler anlatmak yerine, 

bilincinin karmaşık varlığının bir yönünü öne çıkarırken diğerini küçümseyerek kendisi 

hakkında kendini kandırır.  

 Sartre felsefesinde, kötü niyet kavramının doğru bir şekilde anlaşılması için 

aşkınlık ve olgusallık kavramlarına değinilmesi gerekir: kaba tarifiyle benimle ilgili 

“verilen” ve “olan” her şey demektir. Belirli bir zamanda belirli bir yerde doğmuş olmam, 

belli bir insanın babası/annesi olmam, belli bir işimin olması, geçmişte belirli şeyler 

yapmış olmam gibi durumlar, olgusallık içinde yer alır. Aşkınlık ise; bu verilenleri 

düşünerek, değerlendirerek ve en önemlisi bunlara dayanarak elde edilen şeylerdir. 

Kısacası aşkınlık, Sartre’ın şu anda olmayan bir arzuya ulaşma bağlamında olgusallığın 

yadsınması olarak anladığı özgürlük ile eş anlamlıdır. İnsanın bu ikili özelliği ise kötü 

niyeti kolaylaştırmaktadır. Çünkü insan, aşkınlığını görmezden gelirken, olgusallığıyla 

kendisini özdeşleştirmekte, olgusallığını görmezden gelirken, aşkınlığıyla kendisini 

özdeşleştirmekte ya da ilkesiz bir şekilde, kendini ya olgusallığıyla özdeşleştirmek ya da 
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aşkınlığıyla özdeşleştirmek arasında gidip gelmektedir. Bunu anlatmak için eşcinsel bir 

erkek örneği sunar (Detmer 2013: 123-124). 

 Eşcinsel adam kendi olgusallığını inkar ettiği için kötü niyet içindedir. Onun 

uyguladığı ikili stratejide bir yandan kendisini neredeyse tamamen aşkınlığı ile tanımlar 

ve olgusallığını en aza indirir. Diğer taraftan ise cinsel davranışının tarihsel biçiminde 

olgusallığıyla yüzleştiğinde bir yorum benimser. Bu da onun cinsel olarak maceracı ama 

kadınlarla tanışma konusunda çok şanssız olduğu yönündedir. Aynı zamanda arkadaşı da 

kötü niyet içindedir. O da arkadaşının aşkınlığını reddeder ve onu bir tür şey olarak başka 

bir ifade ile sabit bir öze sahip olarak görür. Bir elmanın elma olması gibi arkadaşının da 

eşcinsel olduğunu söyler. Böylece geçmişteki davranışları aynı zamanda onun 

gelecekteki kaderini de oluşturur. Sartre’ın görüşüne göre bu adamların her ikisi de 

gerçeğin yarısını öne sürmekte ve olgusallık/aşkınlık ikiliğinin bir ya da diğer yarısını 

ihmal etmektedirler. Kötü niyetten kaçınmak için, insan varoluşunun bu iki yönünün 

etkileşimini koordineli bir şekilde anlamalı ve bununla dürüstçe yüzleşmelidir. Kötü niyet 

aynı zamanda çeşitli diğer ikiliklerle ilişik olan bilinçli faillerin varlığıyla da 

kolaylaştırılabilir. Muhtemelen kötü niyetin en önemli tekniği; insanın basit kanıtlarla 

kendini ikna etmesine izin vermesidir: yani bir şeye inanmak isteyen kişi, ilgili kanıtlarla 

dürüst bir soruşturma yapmak yerine, inancını haklı çıkaracak kanıtları tek taraflı olarak 

ele almaktadır. Normalde yanlış inançlar özel bir açıklama gerektirmez, bazı problemler 

zordur ve bunlar hakkındaki açıklamalar eksiktir. İnsanlar bunları haklılandırmaya 

çalışırken basit hatalarda bulunurlar. Buna ek olarak; reklamcılık, halkla ilişkiler, politik 

propaganda ve bunların pek çoğu insanların hem kendini hem de başkalarını aldatmasına 

yol açabilir (Detmer 2013: 127). 

 Sartre için, insanın özgürlüğü üzerine çok nadir yoğunlaşmasının, onun ima 

ettikleriyle çok nadir yüz yüze gelmesinin ve belirlenimci dünya görüşü lehinde çoğunun 

onu reddetmesinin bir nedeni tam olarak ıstıraptan kaçınmayı, onun usandırıcı 
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zorunluluklarından, yani edimde bulunma zorunluluğundan ve edimlerinin 

sorumluluğunu almaktan kaçınmayı dilemeleridir. Sartre, bu meseleyi Gizli Oturum adlı 

oyununda işler. Bu oyunda ölen ve cehenneme giden Garcin çok korkak olduğunu 

keşfeder, ancak olgusallığını reddeder. Ama bu korkaklık, inkar edemeyeceği kadar 

büyüktür. Bu nedenle o, kendisini kahraman olarak ilan edemez. Bunun yerine; çok kısa 

bir hayat yaşadığını bu sebeple kahraman olamadığını ve şimdi ölü olduğu için, 

kahramanlığının sonsuza kadar askıya alındığını söyler. Sartre, Garcin’in bu davranışı 

kötü niyet olarak adlandırmaktadır (Sartre 1965: 20-50). 

 Bazı düşünürlere göre; kötü niyet insanın ontolojik yapısının bir sonucu olarak 

ortaya çıkar. Varoluşu gereği eksikliğini fark eden insan onu doldurmak ve bir şey haline 

gelme arzusu ile bu yola başvurur. Sartre’da bunu Varlık ve Hiçlik’te insan gerçekliğinin 

yapısının sabit bir doğaya sahip olma arzusunun içerdiğini düşünür. Kendinde varlık olma 

arzusu, kötü niyet projesini gerçekleştiren arzu olarak ortaya çıkar. Kötü niyet, insan 

varoluşunun temel yapıları için gerekli olmasa da insanın içinde yaşadığı kültüre özgüdür 

ve insanın günlük yaşamının bir parçası haline gelmiştir. Sartre için kaçınılmaz gibi 

gözüken kötü niyetten kurtulma ya da başka bir ifade ile iyileşme otantiklik ile 

gerçekleşecektir. Otantiklik kavramı Sartre için varlığın kendi kendisini iyileştirmesi 

manasına gelir. Kötü niyet, varoluşun bir sonucu olarak ya da ıstıraba bir karşılık olarak 

ortaya çıkmaz. İnsanların sabit doğaları, yetiştirme ve sosyal baskı sonucu ortaya 

çıkabilme ihtimali yüksektir. Dolayısıyla kötü niyet bireysel bir başarısızlık değil, sosyal 

bir hastalık olarak kendisini gösterir. Sartre bunu öteki kavramı altında daha ayrıntılı bir 

şekilde ele almaktadır (Webber 2010: 13). 
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1.5.2. Öteki 

Sartre’ın fenomenolojik ontolojisi, bilincin her zaman diğer bilinçlerin yaşadığı 

sosyal durumlarda var olur. Bu nedenle bilinci ve onun varlık biçimini anlamak için; diğer 

bilinçlerle olan ilişkisinin analizi gerekir. Sartre’ın bilincin Öteki ile ilgili deneyimine 

ilişkin tartışması, Öteki’nin bilinçle ilişkisinin ilkel tarzının bakış yoluyla olduğunu açığa 

çıkarır. Bu açımlama böylece Sartre’ın farklı şekillerde Öteki’nin bakışını yaşayan bilinci 

tartışmasına olanak sağlamıştır. Öyle ki bu Öteki’nin bakışına yüklenen anlam tarafından 

belirlenir. Bilincin refleksiyon öncesi temel tasarısı; reflektif öz anlayışı ve günlük 

değerleri, normları, anlamları ve seçimleri şekillendiren özgürce seçilmiş genel bir 

tasarıdır. Kötü Niyet’teki bilinçlerin sosyal ilişkileri özne/nesne ikiliği karşıtlığına uyar. 

Her bilinç ayrıcalıklı öznel özgürlüğünü korumak için ötekini nesneleştirmeye çalışır. Bu 

nedenle bilinçlerin toplumsal ilişkileri, Kötü Niyet’te olan bir varlık kipinin var olması 

doğası gereği yabancı ve çelişkilidir.  

İletişim her bilincin Öteki ile etkileşime girmesine izin verir ve Öteki’nin yalnızca 

öznel özgürlüğüne yönelik bir tehdit olmadığını meydana çıkarır. İletişim, her bilincin 

Öteki’nin başka bir özgür özne olduğunu fark etmesini sağlar. Ancak bunun olabilmesi 

için iki öznenin de belli bir dönüşümden geçmesi gerekir. Her iki bilinç de bu zor süreçten 

geçtikten sonra kendilerini Öteki’ne açabilmeleri, tanıyabilmeleri, saygı duyabilmeleri ve 

biz ilişkisini kurabilmeleri için Öteki’nin özgürlüğünü onaylamalıdır. Dönüşümle ilgili 

iki yön vardır: İlkinde bilinç, düşünüm öncesi temel tasarıyı, özgürlük en yüksek ahlaki 

değer olacak şekilde değiştirir. İkincisinde ise bilinç kendi reflektif öz anlamasını öyle 

değiştirir ki nesnel bir durumda nesnel bir beden olarak yaşayan özgür bir öznelliği fark 

eder. Bilincin kendini anlamasındaki bu farklılıklar, bilincin değişmesine, Öteki’ni 

anlamasına ve onunla ilişki kurmasına yol açar. Dönüşüm, bilincin düşünsel olarak 

anlaşılması için bazı unsurlar getirir. Sartre bunları şu şekilde açıklar: Öteki, tehdit eden 

nesneden ziyade bağımsız bir tasarıyla birlikte özgür bir öznedir ve Öteki’nin bakışının 
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nesneleştirilmesiyle, kendi nesnel olgusallığının farkına varır. Dönüşmüş bilinç kendi 

varlığının açımlanışında Öteki’nin zorunlu bir rol oynadığını anlar. Öteki’nin 

anlamasında değiştirilen, dönüşmüş bilinç Öteki ile bir dayanışma duygusu yaşamaya 

yönlendirir. Öteki’nin pratik özgürlüğünün olumlanmasında kendini gösterir. Böylece, 

her iki bilinç de dönüşüm geçirmeyi seçerse her birinin düşünsel olarak tanıdığı bir sosyal 

ilişki oluşturulabilir. Bu ilişkide her biri Öteki’nin kılgısal özgürlüğüne saygı duyar ve 

onaylar. Bu sebeple dönüşüm oldukça önemli bir yerdedir (Rae 2009: 54-56). 

Sartre, bilincin dil aracılığıyla, insanla iletişim kurduğunu kabul ederken, bunun 

ilkel olmadığı konusunda ısrar etmektedir. Dil bir önceki açımlanmaya bağlıdır, ilk 

Öteki’nin açımlaması, Öteki’nin bakışı aracılığıyla gerçekleşir. Peki bakış nedir? İlk 

durumda bakış gözle ilgilidir. Bilincin, Öteki tarafından görüldüğü süreçtir, bunun yanı 

sıra sadece gözle görülür olmasından ziyade, Öteki’nin genel mevcudiyetini ifade eder. 

Sartre burada bir uyarıda bulunur; Öteki’nin varlığı tarafından bilince açıkça bakılmasına 

gerek yoktur. Perdenin arkasında gerçek bir bilinç olması gerekmez, başka bir bilincin 

bulunmasının sadece olası olması yeterlidir. Öteki’nin bakışı, gerçek ya da olası olsun, 

Öteki’nin varoluşunu açığa çıkarırken, Öteki’nin bilincinin öznelliğini fark etmesine izin 

vermez. Öteki ne yaparsa yapsın bilincin özgür öznelliğini bilemez ya da 

deneyimleyemez. Öteki’nin bakışı bilincin nesnel bedenine sabitlenir ve bilinç hakkında 

nesnel bir yargıda bulunur. Bu nesneleştirme vasıtasıyla, bilinç nesnellikle aynı anlama 

gelir. Böylece nesnellik, Öteki ile bilinç arasındaki temel ilişkidir. Öteki’nin aracısız 

deneyimi, bilincin tepki vermesine neden olur.  

Sartre bunu şu şekilde açıklar: “Çalıların arasında çatırdayan dalları duyduğumda 

anladığım ilk şey orada birinin olduğu değil, benim savunmasız, incinebilecek bir 

vücudumun olduğu, hiçbir yer ve durumda içinde bulunduğum savunmasız boşluktan 

kaçamayacağımdır”. Öteki’nin bakışıyla bilinç artık kendini belirlemede özgür 
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olmadığını kavrar; bilinç başkalarının yargı ve aktivitelerine tabi olduğunu anlar. Ancak 

Öteki’nin bakışı bilinci nesneleştirirken, bilinçler arasındaki ilişki temelde farklıdır. 

Öteki, bilince çimenlere baktığı gibi bakamaz. Bilinç gerçek bir nesneye baktığında, 

sadece pasif bir nesne görür; ancak bilinç, başka bir bilince baktığında bir yokluk 

deneyimler ve bu nesnenin bir şekilde farklı olduğunu kavrar. Daha da önemlisi bilinç 

aynı anda; Öteki’ne bakamaz ve Öteki tarafından bakılamaz. Bilinç aynı anda dünyayı 

algılamayı ve sabitlenmiş bir bakışı kavramayı beceremez. Öteki’nin bakış deneyimi 

bilincin aşkınlığından sıyrılmıştır, bu sebeple Öteki esasen yabancılaştırıcıdır. Sartre 

bunu anlatmak için ünlü röntgenci örneğine başvurur ve bunu birincil tekil ağzı 

kullanarak aktarır: “Kulağımı kapıya dayayarak bir anahtar deliğinden bakıyorum. Bu 

aktiviteye tam olarak konsantre olmuş durumdayım ve varlığım ön düşünümseldir. 

Üzerine düşünmekten ziyade, içinde bulunduğun anı yaşıyorum ancak birden koridordan 

gelen ayak seslerini duyuyorum ve birisini bana bakarken görüyorum. Bu ne anlama 

gelir? Bu varlığımdan aniden etkilendiğim ve benim yapımda temel değişikliklerin ortaya 

çıktığı ve bu değişiklikleri kavramsal olarak kavrayabileceğim ve sabitleyebileceğim 

düşünümsel cogito anlamına gelir. Yani Öteki’nin bakışı benim düşünüm öncesi öz 

farkındalığımı değiştirir. Bir anda kendimden kaçar gibi kendimin bilincinde olurum, 

benim kendi hiçliğimin temeli olarak bende değil, kendimin dışında kendimin temeline 

sahip olurum. Ben kendim için yalnızca Öteki’ne saf bir referans olarak olurum” (Rae 

2009: 57-59).  

Öteki’nin bakışı bilincin utanmasına sebep olur, çünkü onun bakışından 

kaynaklanan nesnelleştirme, bilincin düşünüm öncesi saf öznellik algısını ihlal eder. 

Kendisini ilk başta saf öznel bir özgürlük olarak kabul eden bilinç, Öteki’nin ona bir kez 

bakmasıyla vücudunu nesnel bir şey olarak görmeye başlar. Öteki, bilinç yaratmaz o, 

bilincin düşünüm öncesi öz anlayışın farkına varamadığı, özgürlüğün gerekli formunun 

nesnel olgusallığını açığa çıkarır. Öteki’nin bakışından kaynaklanan nesnelleştirme 
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deneyimi bilince, onun salt bir öznel özgürlük değil nesnel bir durum ve bedende var olan 

öznel bir özgürlük olduğunu gösterir. Kendisini ilk başta saf bir öznel özgürlük olarak 

kabul eden bilinç; Öteki’nin bakışı tarafından nesnel olgusallığının açığa çıkarılması 

sonucunda utanç hisseder. 

Utanç aynı zamanda Sartre’ın başkası için varlık dediği varlığın bir boyutunu da 

ima eder. Utanç böylece saf bir açıklamadır, kişiye dışarıdan bir bakış açısının 

alınabileceğini, varlığının sadece bir dünyaya dair farkındalık, aynı zamanda da 

dünyadaki görünüşü olduğu gerçeğini sunar. Sartre’a göre bireyin, dünyaya bağlanma 

deneyimi ve dünyadaki görünüşü, varoluşunun bağımsız yönleridir. Birey aynı anda hem 

kendisi için hem de başkaları içindir, bu yönlerden hiçbiri diğerinden türetilemez. Utanç 

insana, Öteki’nin varlığını ve insanın Öteki için varlığını bir gerçek olarak açımlar. 

Dolayısıyla bu açımlama sadece kişinin başkaları için varlığı, Öteki için varoluşu değil; 

Öteki’nin kendisinin de varoluşudur. Öteki teriminin birinci anlamı kişinin dünya bilinci 

olmayan dünyanın bilincidir. Bu nedenle Öteki zorunlu olarak kişinin başkaları için 

varlığıyla birlikte açığa çıkar. Utanç, dünyanın tüm deneyimlerinin kişinin dünya 

deneyimi olması gerekmediğini ve dolayısıyla kişinin dış deneyimlerinin olabileceğini 

açığa çıkarır (Webber 2010: 18-23). 

Sartre’a göre kendisi için varlık her zaman başka bir varlığa gereksinim duyar, 

dolayısıyla onu sadece kendi kendisiyle olduğu bir şekilde düşünmek mümkün değildir. 

Kendisi için varlıktan bilinç olarak bahseden Sartre için, bilinç her zaman başka bir 

varlığa yönelmek suretiyle var olur. Başkasına yöneldiği sürece var olabilen bilinç aynı 

şekilde kendisini de başkaları aracılığıyla tanımış olur, yani Sartre’a göre insan, kendisini 

başkalarının sayesinde tanımaktadır. Bilinçli varlık kendisini tanımak için diğer 

varlıkların onunla ilgili ilk izlenimlerine başvurmakta ve kendisiyle ilgili bu doğrultuda 
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yargıda bulunmaktadır. Sartre, burada meydana gelen yeni bir boyuttan bahseder. 

Bilincin, farklı bir bilinç tarafından izlenme ihtimalini utanç kavramı üzerinden ele alır.  

Uygunsuz ya da bayağı bir hareket yapmışımdır: bu hareket bana yapışır, onu ne yargılar ne 

de kınarım, sadece yaşarım, onu kendi-içinin kipinde gerçekleştiririm. Ama işte birdenbire 

başımı kaldırıyorum: orada birisi vardı ve beni gördü. Hareketimin bayağılığını aniden 

kafamda gerçekleştirir ve utanırım. Utancımın düşünümsel olmadığı kesindir, çünkü 

başkasının benim bilincime mevcudiyeti, bir katalizör tarzında bile olsa düşünümsel tutumla 

bağdaşmaz: düşünümümün alanında, benimkinden başka bir bilinçle asla karşılaşamam. 

Oysa başkası, benim ta kendimle aramdaki kaçınılmaz dolayımcıdır: başkasına göründüğüm 

halimle kendimden utanç duyarım (Sartre 2010: 307-308). 

Sartre’ın felsefesinde bilinç kavramının ötekilerle olan ilişkisi oldukça önemli bir 

yerde bulunur. Çünkü kişinin kendisiyle ilgili oluşturduğu yargıları, başkalarının somut 

düşüncelerinden de etkilenir. Sartre, bunu “ben olmayan ben” olarak adlandırır. Ancak 

buna rağmen kişinin içinde olan bitenleri en iyi şekilde kendisi bilmektedir, bu onun 

varoluşunun temel koşuludur. Sartre, insanın bu varoluşsal yükünden az da olsa 

kurtulabilmesinin yolunun Öteki’nin varlığında geçtiğini söyler. İnsan kendi 

varoluşundan kaçmaya çalışırken Öteki’nin hakimiyetine yakalanır. Sartre’a göre kişinin 

Öteki’nin de sorumluluğunu alması ve Öteki’nin de varoluşundan kaçması için bir aracı 

konumunda olması tam olarak gönüllü bir şekilde gerçekleşmez. Ona göre insan, 

Öteki’nin sorumluluğunu paylaşmaya ahlaki olarak zorlanan bir varlık konumundadır. 

Dolayısıyla Sartre’a göre insan çoğu yerde anlatıldığı gibi sevgi dolu bir varlık değildir; 

Öteki’ne karşı duyduğu zorunlu sorumluluk duygusu sevgi olarak yorumlanmıştır. 

Sartre’a göre insanın başka bir özneye yönlendirdiği duygusal ilişki biçimleri, aslında 

Öteki’nden kurtulmak için ortaya konan bir kaçışı temsil etmektedir. Sartre’a göre 

insanlar istese de istemese de başkalarıyla ilişki içerisindedir. Bedene ve bilince sahip 

olan insan, kendisini diğerlerinin gözünden görme ihtimaline karşı bir utanma duygusu 

geliştirir (Tansel 2006: 74-78). 
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Sartre felsefesinde kişinin etik ve özgürlük meselesine karşı olan tutumunun 

anlaşılır olabilmesi için onun önce bilinç anlayışı anlatılmış, ardından sosyal bir canlı 

olan insanın kendini aldatma problemine değinilmiştir. Ancak yukarıda da değinildiği 

gibi kendini aldatma davranışı tamamen bireysel bir zeminde gerçekleşmez. Sartre bunun 

toplumsal bir hastalık olduğunu belirtir. Bu sebeple kendini aldatma meselesinin ardından 

Öteki problemi işlenir. Buradaki mesele ise bilincin kendini ilk defa başkasının gözünden 

görmesi ve bu farkındalık ile de utanç kavramının ortaya çıkışı işlenir. Sartre, Öteki 

kavramını ele alırken; varlık tiplerinden ve kötü niyetten oldukça faydalanır, bunun 

ardından ise insanın, Öteki varlığın sorumluluğunu almada etik bir zorunluluk altında 

olduğundan bahsedilir. Dolayısıyla çalışmanın geri kalan kısmında Öteki bölümünde 

kısaca değinilen sorumluluk meselesi ayrıntılı bir şeklide işlenecektir. 

 

1.5.3. Sartre’ın Sorumluluk Anlayışı 

 

 Sartre’ın sorumluluk açıklaması irade ve öznelliğin bir Kartezyen paradigmasıyla 

birlikte sorumluluğun bir hesabını, post-teoloji ve post-fenomenolojinin belirli bir tür 

birleşimini yansıtır. Sartre böylece, takip edilen sorumluluk tavrında bir tür dönüm 

noktasına işaret eder. Sartre’ın sorumluluk düşüncesinde yazarlık motifi ve modern 

geleneğin iradi öznelliği aynı zamanda yeni bir krize dönüşür. Onun fenomenolojik 

ontolojisinde keşfedilen ve geliştirilen bu yeni olanaklar, Sartre’ın Kartezyenizme aşırı 

bağımlılığı ve bu mirastan yetersiz mesafesiyle sınırlı kalır. Bu gerilim hiçbir yerde onun 

sorumluluk düşüncesinden daha açık bir şekilde ortaya çıkmaz. Özsüz bir varoluşun 

yapılarına yönelen Sartre’ın amacı kişinin, fenomenolojik köklere erişmesini sağlayarak 

sorumluluk anlayışını yeniler. Sartre, orijinal özgürlük ve post-teolojik bir varoluş 

analizine dayanan ontolojik bir sorumluluk analizi geliştirmeye girişir. Ancak yine de 

iradi öznelliği ve yazarlık motifine dayanan çok klasik bir sorumluluk tanımını korur, 
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yani Sartre’ın felsefesi, bir fail-öznenin salt yazarlığından farklı olan sorumluluğun, 

varoluşsal kökenlerini ele alır. Dolayısıyla Sartre’ın sorumluluk anlayışı hem klasik 

tanımının hem de ateist varoluşçuluğunun izlerini taşımaktadır. Tezin devamında 

Sartre’ın sorumluluk anlayışının ateist varoluşçuluk kavramı bağlamında nasıl ele 

alındığı anlatılacaktır. 

Sorumluluk Tanrı’nın ölümü olarak adlandırılan olaydan doğar ve bu olayın en 

radikal sonuçlarını çıkarmaya çalışır. O, varoluşçuluğu açıklarken Tanrı’nın var 

olmadığını ve bunun tüm sonuçlarıyla yüzleşmek zorunluluğunu kast eder. Bu sebeple 

Sartre varoluşçuların, Tanrı’nın var olmamasını çok üzücü bulduğunu çünkü Tanrı’nın 

olmama fikriyle birlikte bir fikirler cennetinde değer bulma olasılığının ortadan kalktığını 

söyler. Tanrı’nın öldüğünü söyleyen kişi artık apriori bir değerler tablosuna ve insan 

doğasına başvurarak eylemlerini haklı çıkaramaz. Hiçbir aşkın değer veya emir kişinin 

kararlarını ve sorumluluklarını meşrulaştıramaz. Ancak Sartre’a göre, apriori doğruların 

olmaması beraberinde etiğin imkansızlığı meselesini getirmez. O, değerlerin olmadığını 

iddia etmez; aşkın, apriori ve nesnel değerlerin olmadığını söyler. Ona göre, değerler 

aşkın değildir, çünkü onlar varoluşun kendisine içkindirler ve onun özgürlüğünü ifade 

ederler. Başka bir deyişle, bir değer zaten bir değerlendirmeyi varsayar ve bu 

değerlendirme de bu belirlemeyi yapan bir özneyi varsayar, bu da Sartre için özgür bir 

seçime dayanır. Bu nedenle değerler kesinlikle nesnel değildir. Sartre’a göre kişinin etik 

değerleri aşkın ve nesnel bir alanda verilmez, varoluşa uygun bir değişim içinde bulunur. 

Etik böylece kişinin özgürlüğünün pratiği haline gelir ve gerekçesi de böyle bir geleneğin 

içinde yatar. Sartre’a göre özgürlük, seçimler yapmak zorunda kalmak ve bu seçimleri 

yapmaktan kaçınamamaktır. Kişi değerleri seçer ve aynı zamanda değerleri nasıl 

seçeceğini de seçer. Varoluşçu etiğin özü sorumluluktur, çünkü varoluşçuluk, insanların 

kim olduklarını ve yaşadıkları değerleri icat ettiğini kabul eder. Bu, Sartre tarafından 

evrensel, abartılı ve hatta mutlak olarak tanımlanacak bir sorumluluktur. Etik, insan 
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varlığının kalbidir. “Olmak” sorumlu olmak demektir, çünkü “olmak” özgür olmaktır. 

Sorumluluk böylece, kişinin eylemlerinin sorumluluğundan, varlığın kendisi ile 

özdeşleşmiş bir sorumluluğa radikalleşir. Sartre yalnızca kişinin eylemleri için değil, 

varlık ve varlığın anlamı için de bir sorumluluk kavramını geliştirir (Raffoul 2010: 121-

124). 

Özgürlük, varlığımızın kökenidir. Sorumluluğumuzun özgür iradeden 

kaynaklandığını söylemekten daha radikal olanı, varlığımızın her seferinde bir özgürlük 

edimi içinde icat etme anlamında, varlığımızın yaratıcıları olduğumuz sürece sorumlu 

olduğumuz iddiasıdır. Sartre, etik olasılığının, özsüz bir varoluşunu kendisi ve var olan 

her şey için mutlak sorumluluğu Tanrı’nın ölümünün sonucu olduğunu öne sürer. Bu 

demektir ki, insan her an ve hiçbir dayanağı olmadan insanı kurmalıdır. Bunun sonucunda 

da yalnızca yaptıklarından değil, olduğu şeyden de kesinlikle sorumludur. 

 Sartre’ın sorumluluk anlayışının bilinmesi onun ilk etapta özgürlükle ilgili 

düşüncelerinin daha sağlam bir zemine oturmasını sağlayacaktır. Sorumluluk kavramını 

ilk olarak kişi üzerinden okuyan Sartre, özgürlüğe mahkum olan bireyin yaptığı 

seçimlerin sorumluluğunu neden alması gerektiğini açıklamaktadır. Ardından sorumluluk 

kavramını öznel perspektiften çıkararak daha toplumsal ve tarihsel bir bakış açısıyla 

işlemektedir, bu da Sartre’ın etik görüşlerinin daha derinlemesine kavranmasına olanak 

sağlamaktadır.  

 Sartre’a göre insanın özgürlüğü ve seçimde bulunması, sorumluluğuyla yakından 

ilişkilidir. Seçimde bulunmak ve bunların sorumluluğunu almak insana, içinde bulunduğu 

koşulları değiştirme olanağı sağlar. Çünkü yaptığı eylemlerin sorumluluğunu üstlenen 

insan, yaşadığı olaylar için farklı bahaneler öne sürmeyecek ve yukarıda da işlenmiş olan 

kendini aldatma davranışında bulunmayacaktır. Sartre, varoluşçuluğun görevlerinden 

birisinin de insanın varlığına sahip çıkarak, onun sorumluluğunu almasını sağlamak 
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olduğunu söyler: “İnsan, özgür olmaya mahkum olduğundan dünyanın tüm ağırlığını 

omuzlarında taşır; insan dünyadan ve var olma tarzı olarak kendi-kendisinden 

sorumludur” (Sartre 2010: 687). Sartre’ın burada kullandığı insan kendinden sorumludur 

ifadesi, kişinin sadece kendisinden değil, aynı zamanda diğer insanlardan da sorumlu 

olduğu şeklinde yorumlanır. İnsan seçimlerde bulunurken her zaman kendisi için iyi olanı 

seçer ve kendisini tasarladığı insana yaklaştıracak eylemlerde bulunmak ister. Sartre’a 

göre, herkes için iyi olmayan davranış kişinin kendisi için de iyi olamaz. İnsan istese de 

istemese de diğer insanlarla bir ilişki içerisindedir, önceden belirlenen etik kuralların 

varlığına inanmayan Sartre’a göre insanın yapıp etmeleri diğer insanlar için değer 

yaratma ihtimaline sahiptir. Dolayısıyla seçim yapan birey artık sadece kendisinden değil, 

insanlığın tümünden sorumlu hale gelir. Sartre’ın felsefesinde etik değerlerin anlamı 

ancak onu ortaya koyan bir davranış olduğu sürece kabul edilebilir, çünkü duygular ancak 

bir hareketle meydana gelir. Bundan dolayı genel geçer bir etik anlayışı yoktur. Dünya 

üzerinde etik olan ya da olmayan olarak yorumlanabilen çok fazla işaret bulunur, çoğu 

düşünürler ve toplumlar bunu evrensel etik anlayışı olarak kabul ederler. Ancak Sartre’a 

göre bu işaretleri her insan farklı yorumlar ve her yorumun sorumluluğu sadece kişiye ait 

olur. Sartre, Varlık ve Hiçlik adlı eserinde konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmaktadır: 

Başıma gelen her şey benim aracılığımla gelir ve ben ne bunlara üzülebilirim ne isyan 

edebilirim ne de bunları sineye çekebilirim. Zaten, başıma gelen her şey benimkidir; bundan 

anlamamız gereken, en başta, insan olarak benim her zaman başıma gelen şeyin üstesinden 

gelebilecek olmamdır, çünkü bir insanın başına başka insanlar ve kendisi yüzünden gelen şey 

ancak insani bir şey olabilir. Savaşın yol açtığı en korkunç durumlar, en beter işkenceler, 

gayri-insani şeyler değildir: gayri-insani durum yoktur; ben yalnızca korkuyla, kaçışla ve 

gizemli davranışlara başvurmak suretiyle gayri-insani olana karar veririm; ama bu karar 

insanidir ve onun tüm sorumluluğunu taşırım (Sartre 2010: 688). 

Kendi hayatında tamamen yalnız olan ve aldığı kararların sorumluluğunu 

kendinden başka kimseye veremeyeceğini hisseden insan sıkkınlık ve bulantı hissi ile 
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karşılaşır. Ancak buna rağmen her kararı kendisinin alacağını bilmesi ve bunun için 

kimseden yardım bekleyemeyecek olma bilinci insanı özgürleştirir. Bütün 

bağlılıklarından kurtulan ve bahanelere sığınamayacağını anlayan insan, yarın ne yapmak 

istediğine özgürce karar vererek, kendi varoluşunu bir proje gibi kurar. Yaşaması 

gerekenden başka bir şey yaşamaz çünkü insan seçtiği ilişkiler ağının bütünüdür. 

Dünyanın içine bırakılmış durumdayım; ama bu, suyun üzerinde yüzen tahta parçası gibi 

düşman bir evrenin içinde terk edilmiş ve edilgin olarak kalacağım anlamına gelmez. Bu, 

tersine, kendimi aniden tek başına ve yardımsız olarak olanca sorumluluğunu taşıdığım bir 

dünyanın içinde angaje olmuş bir halde bulmam demektir ve ben, ne yaparsam yapayım, bir 

an için bile olsa, kendimi bu sorumluluktan kopartamam, çünkü sorumluluklardan kaçma 

arzumdan bile sorumluyum (Sartre 2010: 690). 

Sartre’ın sorumluluk anlayışının daha iyi anlaşılması için onun başkalarına karşı 

sorumluluk ve tarihe karşı sorumluluk konularına da değinilmesi gerekmektedir. Çünkü 

onun felsefesinde kavramlar her ne kadar kendi içlerinde anlamlı olsalar da genel geçer 

bir anlayışa sahip olmak için diğer kavramlara da hakim olmak gerekir. Örneğin Sartre’ın 

sorumluluk anlayışını ele almak bize sadece onun sorumluluk anlayışını değil, aynı 

zamanda onun özgürlük ve etik meselesiyle ilgili oldukça önemli nüanslar sağlamaktadır. 

Dolayısıyla yazının devam eden kısımlarında sorumluluk anlayışı başkalarına karşı ve 

tarihe karşı sorumluluk olarak incelenecek ardından etik ve özgürlük meselesiyle 

bağlanacaktır. 

 

1.5.3.1. Başkalarına ve Tarihe Karşı Sorumluluk 

Sartre’a göre sorumluluk, öznel olanla başlaması gerektiğinden, birey düzeyinde 

konumlanmıştır. Bu da kendisini “ben sorumluyum” cümlesi ile gösterir. Sorumluluk her 

zaman bireyseldir. Her birey kendi varoluşunu devralmalıdır, çünkü hiç kimse önceden 

verilmiş bir doğa ya da öz temelinde kategorize edilemez. Varoluşçuluk, her birimizi 
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kendi varlığımızdan sorumlu kılar. Ayrıca Sartre, dünyada bireyi ilgilendirmeyen ve 

üstlenmeyeceği hiçbir olay olmadığını belirtir. Sorumluluk, insanın varoluşuyla ve 

omuzlarında taşıdığı dünyanın anlamı ile ilişkilendiği için her seferinde onundur. Sartre, 

insan kendinden sorumludur dediğinde; sadece kendi bireyselliğinden sorumlu olduğu 

değil, tüm insanlardan sorumlu olduğunu kast eder. Böylece bireysel sorumluluk, 

Sartre’ın “tekil evrensellik” olarak adlandıracağı anlamda, yalnızca insana ait kalırken, 

evrensel bir erişime sahip olacaktır. Sartre, sorumluluğumuzun sandığımızdan çok daha 

büyük olduğunu fark eder. Çünkü bireysel sorumluluk özel bir sorumluluk anlamına 

gelmez. O, dünyada vardır ve kendisini başkalarıyla birlikte bir dünya ögesinde ifade 

etmek zorundadır. Kişi, dünyada eylemde bulunarak ve başkalarını kendi seçimlerine 

dahil ederek dünyada var olur. Özgürlük başkalarına bağlı değildir, birey kendi 

özgürlüğünü istediği gibi, başkalarının da özgür olmasını istemek zorundadır. Sartre’ın 

tasarladığı öznellik kesinlikle bireysel bir öznellik değildir, çünkü kişi Cogito’da yalnızca 

kendini değil, başkalarını da keşfeder. Dolayısıyla öznellik aslında öznelerarasılıktır. 

Descartes ve Kant’ın felsefelerinin aksine Sartre, “düşünüyorum”u “başkalarının 

huzurunda kendimize ulaşmak” olarak anlar, öyle ki “diğerleri bizim için kendi 

benliğimiz kadar gerçektir” (Raffoul 2010: 144). 

Sartre’a göre, belli açılardan insanın bir evrenselliği vardır. Ancak bu evrensellik 

verilmemiştir, insan kendisini seçerek evrenseli kurar, bunu hangi çağda yaşamış olursa 

olsun diğer her insanın yapısını anlamak üzere yapar. İnsan öznelliği, bireyselliğinin tüm 

insanları kapsadığı anlamına gelir. İnsan bir değer seçtiğinde, herkes tarafından 

benimsenecek bir değer olarak yansıttığı bir form, kavram, mefhum ve amaç seçer. 

Başkaları tarafından da seçilecek evrensel bir anlayış daha doğrusu bir evrensellik 

anlayışı tasarlar. İnsan ahlaki olarak hareket ettiğinde; bir değer, ilke ve amaca uygun 

olarak davranmaya çalışır. Bu nedenle Sartre için evrensel değerler kapsamı vardır, ancak 

bunlar nesnel oldukları veya apriori verili oldukları için değil, başkalarını da kapsadığı 
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için evrensel bir anlayışı oluşturur. Evrensellik vardır, ama ne verili ne de nesneldir. 

Seçilmiş ve özneldir, öznelerarasıdır. Sartre bu olayı daha iyi anlatmak için örneklere 

başvurur, bunlardan ilki: Komünist bir sendika yerine Hıristiyanlık yolunu seçen bir 

işçidir. Bu seçimde bir felsefe belirlenir, değerler seçilir ve dolayısıyla bu seçim her şeyi 

kapsar. Bir diğer örnek ise evliliktir. Evlenmek gibi görünüşte oldukça özel bir yol seçilir 

ve bu karar kesinlikle insana ait olsa da insan evliliğin ve tek eşliliğin değerini de 

benimser. Bu anlamda belirli bir insan imajı yarattığı için kişi hem kendinden hem de tüm 

insanlardan sorumludur. 

Sartre’a göre dünya üzerinde, bulantıyı fark etmeyen ve bu iç sıkıntıyı 

hissetmeyen insanlar da bulunmaktadır. Onlar, kendilerini sorgulamadıkları için, tercih 

yapmaları gereken durumlarda da bu davranışlarını devam ettirerek sadece kendilerini 

düşünerek eyleme geçerler. Çünkü diğerlerine karşı sorumlu olduğunun farkına 

varamazlar. Ancak hayata bağlanan ve tüm insanlığı seçen kişi, derin bir sorumluluk 

duygusu altına girer. Sartre’a göre insan belirli durumlarla karşı karşıya kaldığında bu 

seçimden kaçamaz, bunun sonunda ise yaptığı seçime hem kendisini hem de bütün 

insanlığı bağlamış olur. İnsan hayatında kendisiyle ilgili gözüken, evlilik, iş, okul ya da 

çocuk sahibi olmak gibi konularda seçimlerde bulunacak ve neyi seçerse seçsin bu tercih 

ona tümel bir sorumluluk yükleyecektir. Sartre’a göre, insan için önceden belirlenmiş etik 

kurallar olmadığı için kişi yaptığı her tercihte kendini kuracak ve ötekiler için de bir değer 

örneği olacaktır (Tansel 2006: 176). 

Bilinçli bir varlık olarak insan, yaptığı seçimlerle kendisini evrensel bir varlık 

olarak kurar, bu da kişinin aynı zamanda diğer varlıkların özgürlüklerini de aynı oranda 

kabul ettiğini gösterir. Başkalarıyla zorunlu bir ilişki içinde bulunan insan, kendini en iyi 

şekilde tanıyabilmek için başka varlıklara da ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaç diğer bilinçli 

varlıklar için de geçerlidir, dolayısıyla özgürlük için seçimde bulunan kişi, zamanla bu 
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seçimlere maruz kalan konumuna da gelmektedir. Sartre’a göre kişinin özgürlüğünü 

sınırlayan şey, diğer insanların özgür olamamasıdır. Herkes özgür olmadığı sürece kişinin 

kendisi de özgür olamayacak ve eylemleri başarısız olacaktır. Dolayısıyla Sartre için 

özgürlük, ancak herkes için geçerliyse anlamlı hale gelmektedir (Çevik 2012: 19-21). 

Tüm bunların sonucunda Sartre’a göre şu ya da bu yolu seçmek, seçmektir. 

İnsanın seçtiği şeyin değeri ve bir eylemin değerini doğrulaması onu evrensele yerleştirir. 

Tüm insanlar kendileri için her zaman en iyiyi seçerler ya da seçmek isterler. Ancak 

herkes için iyi olmayan şey bizim için de iyi olamaz. Sartre her insanın, her tekil bireyin 

eylemde bulunurken kendisine şu soruyu sorması gerektiğini belirtir: “Ben gerçekten de 

benim edimlerim tarafından yönlendirilmesi gereken şekilde edimde bulunma hakkına 

sahip bir tür insan mıyım?” (Raffoul 2010: 146-147). 

Sartre’a göre devamlı olarak değişen ve dinamik bir yapıya sahip olan evrende, 

insanın önemi oldukça fazladır. İnsan eylemde bulundukça ve hem kendisinde hem de 

etrafında bazı değişiklikler yaratabilmektedir, bu değişimler ise zaman zaman tarihsel 

olma özelliği taşımaktadır. Bu sebeple insanı anlamak için, soru sormak, soru sorulan 

olmak ve bilgiyle insan arasındaki ilişkiyi kavramak gerekir. Sartre bunu diyalektik aklın 

kurulumu olarak isimlendirir. İnsanı anlamak için, onun şimdiki hayatının ve geçmişinin 

bilinmesi gerekir, çünkü insanın geçmişinden yararlanarak geleceğini inşa eder. Sartre’a 

göre diyalektikçi, kendini bir sistemin içine yerleştirir ve içinde bulunduğu çağın, geçmiş 

ve gelecekle olan ilişkisini anlaşılır kılar. Sartre da kendi dönemine bakarak çağı için en 

iyi felsefi düşünceleri bulmaya çalışır. Bunun için de en uygun olanın Marksizm 

olduğunu söyler (Ürek 2003: 46-48). 

Bazı düşünürlere göre tarihin oluşmasında insanın etki edemediği önsel koşullar 

vardır, ancak Sartre’a göre tarihi oluşturan bu koşullar değil, insan gerçekliğidir. İnsan 

doğduğu yeri ya da zamanı seçemez. Bu sebeple o, bir kral olarak ya da köle olarak 
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dünyaya gelebilir. Dünyaya ne olarak geleceği ihtimallere bağlı olan insan için 

değişmeyen şey ise onun, dünyada yaşayacağı, başkaları ile ilişki kuracağı ve ölümlü 

olduğu gerçeğidir. Tarih ve kültür kavramları, insana içinde bulundukları koşulu 

değiştirme imkanı sağlar. Çünkü bütün insanlar kendi hayatlarıyla ilgili neyi seçecekleri 

konusunda özgürdür. Sartre’a göre önceden belirlenen etik değerler ve evrensel kurallar 

yoktur, bu sebeple insan kendi tercihlerini seçerek evrenselliği oluşturur (Tansel 2006: 

177-179). 

Dünya üzerinde kendisi gibi başka bilinçli varlıkların da olduğunu gören insan, 

başkalarının üzerinde de etkili olduğunu fark eder. Bu fark ediş insana başkasının da 

özgürlüğünü gözeterek kendini gerçekleştirme imkanı sağlayacaktır. Sartre’a göre bu 

yaklaşım insanın tarihle olan ilişkisinde belirleyici bir rol oynadığı kadar, ahlaki 

davranışlarını da etkilemektedir. 

 

1.6. Sartre’ın Etik Anlayışı 

Sartre, sisteminde etik konusunu işlerken varoluşçu kimliğini göz ardı etmez, bu 

sebeple etik meselesini de tam manasıyla insanın eline bırakır. Çünkü onun sisteminde 

değerlerin kurucusu rolünde olan insan, dünya üzerindeki en önemli varlık olma niteliği 

taşımaktadır. Kendi varoluşçu felsefesini oluştururken ele aldığı insanın dünyaya 

bırakılmışlığı, özden önce meydana gelmesi ve aşkın bir Tanrı tarafından yaratılmamış 

olması konuları, onun etik felsefesinin de temel taşlarını oluşturur. Varlık tiplemelerinden 

kendisi için varlığın kendi bilincine varması ve bu farkına varışın ardından değer koyma 

konumuna gelmesi, Sartre için evrensel bir ahlak yasanının olmamasının en temel kanıtı 

niteliğindedir.  
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 Varoluşçuluğunda insanın eylemlerinde tam bir özgürlük tanınması anlayışında 

olan düşünür, etik içinde aynı bakış açısına sahiptir. Ona göre, her insan kendi ahlaki 

doğrusunu kendisi bulmalıdır. Bunun içinde kendi için neyin doğru olup olmadığı 

konusunda düşünmeli ve amaçlarını çizmelidir. Daha sonrasında bulunacağı tüm 

seçimlerin çıkış noktası bu amaç olmalıdır, çünkü kişi ancak bu sayede kendini kurabilir. 

Sartre’a göre dünya üzerinde insana hangi dine inanmasını, hangi politik görüşü 

destekleyeceği, okuması gerekenleri ya da insanlara nasıl davranması gerektiğini 

söyleyecek yasalar bulunmamaktadır. Çünkü, insan yaptığı tercihlerle özünü kurana 

kadar dünya anlamsız bir yerdir, değersizdir. Dolayısıyla insan yaptığı her seçimle kendi 

ahlak anlayışını kurmakla beraber, dünyaya da değerler kazandıracaktır. Sartre’ın etik 

anlayışı aslında onun varoluş felsefesinin uzantılarından meydana gelir. O bütün sistemini 

bu dünyaya gelme seçimi verilmeyen insan özgürlüğünden yola çıkarak oluşturur (Sartre 

2019: 48-50). 

 Sartre, değer ve anlamlılık meselesini işlerken, kendinde varlığın, bir eylemin ya 

da bir seçimin değerli olup olmadığı sorusunun yanıtını kendisi için varlıkta aramaktadır. 

Kendisi için varlık, kendi yasasını kendisinin koyması ve dolayısıyla yaptığı her şeyi 

kendisinin seçmesi bakımından önemlidir. Burada evrensel bir ahlak yasasının olmaması 

ve kendisi için’in eylemlerini ahlaki açıdan dayanıksız yapmasına eleştiriler yöneltilir. 

Ancak Sartre’a göre eylemlerin daha önce belirlenmiş bir yasaya bağlı olmaması onun 

değerini belirleyemez, çünkü ona göre önemli olan şey eylemin kendisidir. İnsan neyi 

yapmayı özgür bir şekilde tercih ederse o eylem değer kazanır. Çünkü kişi kendisi için 

her zaman iyi ve değerli olanı seçmek ister, bu da Sartre’a göre seçilen şeyin neden değerli 

olduğunun göstergesidir. Sartre aşkın bir Tanrı fikrine inanmaz, dolayısıyla evrensel 

değerleri belirleyen bir yaratıcı da bulunmamaktadır. Bu sebeple özgür bir varlık olarak 

imlenen insan, kendi için neyin iyi neyin kötü olacağını bilmeli ve bunu da seçimleriyle 

belli etmelidir. Sartre’ın burada belli bir toplum ahlakına da başvurduğu görülür; onun 
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varoluşçuluk felsefesinde insan diğer tüm insanların da özgürlüğünden sorumludur. 

Aslında burada da Sartre, seçim hakkını sadece insana bırakarak ve onu diğer insanlardan 

da sorumlu tutarak kötülükten kaçınılabileceğini savunur. Diğerlerinden de sorumlu 

olduğunu düşünen ve eyleminde özgür olduğunu bilen insan, bu eylemi yapmadan önce 

neler olabileceğini düşünür ve ona göre eyler. İnsan yaptığı her eylemi kendisi seçtiği için 

ve diğer insanları da gözettiği için bunun sorumluluğunun bilincinde olan bir varlıktır. 

Yaptığı her seçimin kendi varoluşsal amacını gerçekleştirmek için yaptığını bilir. 

Buradan hareketle Sartre etik felsefesinin en önemli bağlantısını kurar: “Değerli olan şey, 

insanın kendini bir proje gibi günbegün kurmasıdır” (Yıldıztaş 2010: 107-108). 

 Sartre’a göre kişiler eylemlerini oluştururken daha önce var olmuş olan 

değerlerden hareketle seçimde bulunmazlar, çünkü hiçbir şey kendi kendiliğinden bir 

değer taşımaz, kişi bir seçimde bulunduktan sonra değerli hale gelir. Bu seçimden sonra 

kendi için varlık, kendini yapmaya başlar. Sonuç olarak insan nasıl seçimlerini ve 

eylemlerini kendisi belirleyip, bunlardan dünya üzerinde bir değer yaratabiliyorsa, aynı 

şekilde kendi değersiz varlığına da anlam kazandırır.  

Sartre’ın etik felsefesi herhangi bir aşkın kaynağa dayanmayan, ateist olan insanın 

özgürlüğü üzerinden temellendirilir. Burada değerleri özgür iradesiyle seçen ve dünya 

üzerindeki değerleri kuran insan bunu aşkın bir varlığın buyrukları olmadan yerine nasıl 

getirebilecektir? Sartre’a etik konusunda en çok yöneltilen sorulardan bir tanesi de budur: 

Etik ve din birbirinden tamamen bağımsız bir şekilde değerlendirilebilir mi? Sartre bu 

soruyu şu şekilde yanıtlar: Tanrı meselesi sadece insanı ve o insanın etrafındaki kişilerle 

olan iletişimini etkileyen bir konudur. Bu konuya bilinci olan her insan farklı şekillerde 

yaklaşacak ve tutumlarını da yapmış oldukları seçimlerle belli edeceklerdir. Dolayısıyla 

buradan Sartre için Tanrı konusunda önemli olan şeyin aşkın bir varlığın olup olmaması 

değil, insanın ortaya koyacağı değerleri seçip seçmemeleridir. Ahlakla dinin arasındaki 
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ilişkiyi Sartre daha psikolojik bir boyutta ele alır. Ona göre, dünya üzerinde yaptığı her 

şeyin sorumluluğunun altında olduğunu hisseden insan bu sorumluluk altında ezilmekten 

korkacak ve bu dünya üzerinde kendisini bir başına hissedecektir. Bunun sonucunda da 

kendisinden daha üstte gördüğü, yardım alıp, sığınabileceğini düşündüğü bir aşkın varlık 

fikrine sıcak bakmaya başlayacaktır. Sartre bunu kişinin özgürlüğünden kaçması ve 

kendini aldatması olarak tanımlamaktadır. Sartre’ın ateist etik anlayışında anlatmaya 

çalıştığı temel şey de budur: insanın dünyadaki ve kendisindeki bu gerçeklerle 

yüzleşebilme cesareti göstermesi. Bunun sonucunda insan hem kendisi hem de dünya için 

önemini aşkın bir varlığa ihtiyaç duymaksızın kavrayacak, bunun sonucunda da 

özgürlüğünü kendi belirlediği şekilde çizecektir. Sartre’ın etiğinde yapmaya çalıştığı şey 

Tanrı’nın olmadığı bir ahlak anlayışının girdi ve çıktılarını ayrıntılı bir şekilde 

açıklayabilmektir (Direk 2010: 23). 

Sartre’ın etik anlayışındaki bu girdi çıktıların anlaşılabilmesi için, onun 

Varoluşçuluk eserinin incelenmesi gerekir; çünkü bu kitap, Sartre’ın hayatı boyunca 

varoluşçu etik alanında tamamlanmış tek kitabıdır. Dolayısıyla bu kitabın dikkatli bir 

şekilde yorumlanması Sartre’cı varoluşçuluğun temellerini ve ateist çerçeve içerisindeki 

uygun etik opsiyonları netleştirme imkanı sağlamaktadır. Ateizm, Sartre’ın bu 

kitabındaki en az iki temel iddianın kaynağını oluşturur: İnsan doğası yoktur ve evrensel 

ahlaki değerler yoktur. Sartre’ın varoluşçulukla ilgili iddiaları ateizme bağlı değildir, 

çünkü onun özgürlük ve değer ile ilgili sonuçları ateizminden kaynaklanmaz. Sartre, 

onları farklı zeminlerde savunur. Ona göre, insanlar temelden özgürdür. Bunun sebebi 

insanların sadece Tanrı tarafından yaratılmamış olmaları değil, aynı zamanda bilinçli 

varlıklar olmalarıdır. Bu bilinç insana, kendisi ve dünya hakkında yorum yapabilme yetisi 

sağlar.  Dolayısıyla Sartre’a göre insanın rasyonel ahlaki ilkelere başvurmaya ihtiyacı 

yoktur. Çünkü bu ilkeler, somut durumlar ve karmaşa içindeki bireye gerekli olan 

hareketleri eksik belirlemektedir.  
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Sartre’ın ünlü varoluş özden önce gelir önermesi göz önünde bulundurulduğunda, 

insanın diğer canlılardan farklı olduğu sonucu çıkar. Çünkü, insanın doğası ilk olarak bir 

yaratıcının zihninde düşünülüp, bunun ardından meydana gelmemiştir. İnsan her şeyden 

önce var olur, sahnede belirir. Bundan sonra kendisini tanımlar. Sartre’ın buradaki amacı 

sadece Tanrı’nın yokluğu ile insan doğasını kurmak değil, aynı zamanda insan türünün 

özel olduğunu gösterme isteğidir. İnsan, dünyaya gelişini seçemez ve kontrol edemez, o 

da tıpkı diğer somut varlıklar gibi dünyaya fırlatılmıştır. Ancak Sartre’a göre insanı farklı 

kılan şey, onun bilinci sayesinde kendini ve dünyayı yorumlayabilme yetisidir. Sartre’a 

göre Tanrı tarafından yaratılmamış olmak, insanın özgürlüğünü garantilemez. İnsanın 

karakteri, doğası, toplum, geçmiş kararları ya da bunların kombinasyonları Tanrı’dan 

gelmiş olsa bile insan bu karakteristik özelliklerin anlamını seçebilmektedir. Dolayısıyla, 

Sartre’ın ateizmi, varoluşçuluğunun temel tezi değildir. İnsanlar, insan doğası gereği 

kısıtlanmazlar, onlar temelden özgürdür. Evrensel ahlak yasalarının olmaması Tanrı’nın 

yokluğundan kaynaklanmamaktadır. Sartre’a göre evrensel ahlaki ilkelerle ilgili en 

önemli nokta, onların hiç bulunmaması değil, ancak varsa bile buyruklarımız ve 

seçimlerimizin içerikleri arasındaki boşluğu dolduramaz oluşudur. Sartre bu durumu, 

insan varoluşunun dramatik bir sonucu olarak tanımlar (Braddock 2006: 92-98). 

Sartre, bütün ahlak teorileri yanlış olarak görmez, ancak hiçbiri bu tarz durumlara 

cevap vermek için yeterli değildir. Çünkü eğer, Tanrı tarafından gelen ilahi emirler varsa 

bile, bunların hiçbir zaman belirli tikel yorumlamayı, seçimleri ya da eylemleri 

zorlayamayacağını göstermek ister, ona göre boşluğu doldurmak her zaman bireyin 

sorumluluğundadır. Sartre, bireyin eşsiz ve bazen de korkutucu olan ahlaki yaşamını 

tanımlamak ve hiçbir evrensel ahlak prensibinin birey üzerinde kişisel yorumlama ve 

yaratmanın zorunluluğundan kurtaramayacağını söyler. Özgür ahlaki fail olarak birey, 

seçmenin gerekliliğinden kurtulamaz. Sartre’a göre hayatın apriori bir anlamı yoktur. 

Hayata gelmeden önce hayat hiçbir şeydi, ona anlamını vermek bireye bağlıdır; değer ise, 
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bireyin seçtiği anlamdan başka bir şey değildir. Dolayısıyla, Tanrı bireye yaşamının kesin 

anlamını verseydi bile, bu anlamı kişisel olarak yorumlamak ve özümsemek hala onun 

sorumluluğunda olurdu. Örneğin, Tanrı bireyin muhasebeci olmasını belirlemişse bile, 

birey yine de bu amacı kabul edip etmeyeceğime karar vermeli, yorumlamalı ve bunu 

eyleme dökmelidir.  

Sartre, insan doğasının sabit belirlemelerini, kim olduğuna ya da ne yapacağına 

dair olan belirlemelere karşı çıkar. Onun vurgulamak istediği nokta, bireyin eylemlerini 

hiçbir zaman evrensel ahlaki değerlere başvurarak tamamen gerekçelendiremeyeceğidir. 

Çünkü birey hala seçimini ve somut durumlardaki prensipleri yorumlamaya ihtiyaç 

duymaktadır. Sonuç olarak Sartre’ın ateist zeminde bir felsefe kurma konusunda yoğun 

bir isteği olmasına rağmen, temel iddialarını bundan bağımsız bir şekilde kurma 

konusunda oldukça dikkatlidir. 

 

1.7. Sartre’ın Özgürlük Anlayışı 

Sartre hayatı boyunca pek çok meseleyle uğraşsa da onun en büyük meşguliyeti 

hayatı boyunca aynıydı: Özgürlük, sonuçları ve engelleri. Bir mutlak özgürlük 

anlayışında dış dünyanın koşullanması ve kısıtlamalarını hesaba katan daha olgun bir 

pozisyona doğru ulaşmaya çalışır. Sartre en başından beri özgürlük ve özgürlük olmayan 

arasındaki ilişkiyi; hayatın kaçınılmaz koşulları, kader, yabancılaşma, insanın sonluluğu, 

ölüm, çalışma, dil gibi kavramlarla kısıtlanarak çalışıldığını düşünse de bu konuyu daha 

farklı bir bakış açısıyla ele almaktan geri kalmaz. Sartre’a göre özgürlük başlangıçta hem 

bir gerçek hem de amaç olarak ortaya konur. Ancak ilerleyen dönemlerinde, gerçeğin 

önemini daha dikkatli tanımlamayla ve amaca ulaşmak için olasılık koşullarını 

araştırmakla ilgilenir. Özgürlük, Sartre’ın yazılarında sadece psikoloji veya etik alanında 

değil aynı zamanda estetik alanında, edebi eleştirilerinde, ontolojisinin paradokslarında, 



 68 

insanın özü ve özgürlüğü olarak da tanımlanır. Onun epistemolojisi hem idealizmden hem 

de realizmden kaçınmaya çalışır ve kurucu bir özneye ya da önceden oluşturulmuş bir 

evrene ayrıcalık tanımadan insan ile dünyanın karşılıklı bağlılığını kurmaya çalışır.  

Sartre’ın eylemde bulunurken özgürlüğünü ortaya koyduğu ilk alan dış dünya 

değil, daha çok benliğin kişisel alanıdır. Sartre’ın yayımlanan ilk eserleri sadece 

eylemlerimizi ya da edimlerimizi değil, aynı zamanda karakterimizi ve hatta 

duygularımızı nasıl seçtiğimizi gösterir. Belki de zorunlu olarak çoğunlukla özgür olmak 

ya da en azından özgür hissetmek bizim kurduğumuz bir şeydir. Bizim tasarımıza karşı, 

öteki insanların ya da dış dünyanın direnci bir şekilde özgürlüğümüzü özünde 

zedelemeyen bir dışsal kısıtlama gibi deneyimlenir. Değişime karşı bizim kendi 

dirençlerimiz ise hiç kontrolümüzün olmadığı ya da çok az olduğu bir içsel zorunluluk 

olarak yaşanır. Sartre, bunun karakterimizi devamlı olarak deneyimleme arzusundan 

kaynaklandığını söyler. Psikolojik özcülük güven vericidir ve hali hazırda kurduğumuz 

davranış ve tepki kalıplarını dönüştürmek için gerekli olan çabayı ortadan kaldırır 

(Howells 2009: 1-2).  

İçsel benlik fikri; eylemin, duygunun, düşüncenin kaynağı köklü ve sezgisel 

olduğunu imler. Egonun Aşkınlığı adlı kitabında Sartre, benliğin doğuştan olmayan hayali 

bir yapı olduğunu, bilincin dışında, bilincin öznesi değil, nesnesi konumunda olan ve 

inanç tarafından varlıkta tutulan sürekli bir yaratım olduğunu savunur. Çünkü Sartre 

Husserl’e karşı egonun aşkınsal değil, aşkın olduğunu savunur. Aşkınsal ego, bilincin 

kişisel çekirdeği, özgün bir bütünsel öznesi ve anlamın içsel temeli olacaktır. Ancak 

Sartre için yalnızca bilinç aşkınsaldır. Öte yandan aşkın ego bilincin dışındadır, 

durumların ideal bütünlüğü, nitelikleri ve edimleri duygularımın ve davranışlarımın 

kaynağı olarak hayal etme eğilimindeyim ama aslında bu bir sentezdir. Aslında ego 

yalnızca bilincin dışında olmakla kalmaz, aynı zamanda sürekli olarak bilince sunulur. 

Sartre’a göre egoyu var eden şey refleksif edimin kendisidir. Okurken ya da bir otobüse 
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yetişmeye çalışırken bilincim yerindedir. Dolayısıyla sadece okuduğum ya da koştuğum 

durumlarda değil her an kendimin bilincine varabilirim. Bilinç her zaman yönelimseldir. 

Bu yüzden daima bir nesnesi vardır, çoğu zaman nesnesi dış dünyadır. Bazen kişi 

dikkatini kendine çevirir ve bu olay anlık veya tesadüfen ise ego düşünme eyleminde 

kısacık bir şekilde belirir. Ancak eğer o egoyu yakalamak ve analiz etmek istersem hayal 

kırıklığına uğrarım. Benlik dünyada bir nesne olabilir, fakat diğer nesnelerin aksine 

yalnızca dolaylı olarak anlaşılabilir. Kendi egomu hiçbir zaman iş başında 

gözlemleyemem. Benliğim bilinçte olmadığı için, içe bakarak onu keşfedemem. İç 

gözlem yalnızca beyhude bir boşluk ve opaklıkla karşılaşır. Bu da kendimi hiçbir zaman 

gerçek anlamda bilemeyeceğim manasına gelir. Kendim hakkında ayrıcalıklı bir bilgiye 

sahip değilim. Kendi bilgim, diğer insanlara ve davranışlarına yaptığım gözlem ve 

yorumlama sonucunda elde ettiğim bilgiyle aynıdır (Howells 2009: 3-4). 

İç gözlem ile özgürlük düşüncesine bu şekilde bir giriş yapan Sartre, bunun 

ardından yönünü dış dünyaya çevirir. Bunun sonucunda da dünya içine atılmış insan 

kendisini ne yapacağını bilmediği bir halde bulur. Bilinçli bir varlık olduğu için dünyanın 

ve kendisinin anlamsız, değersiz olduğunu kavrar. Yine bu bilinç sayesinde kendisini 

nedensiz olarak bırakamayacağını da anlar. Etrafına baktığında kendilikleriyle dolu olan 

birçok varlıkla karşılaşır, bunun sonucunda bir çiçek ya da bir kalemden farklı olarak 

nedenler zinciri oluşturabileceğini anlar. Sartre’a göre insan diğer varlıklardan farklı 

olarak kendi varlığını kurabilecek tek canlıdır. Dünya üzerine seçim hakkı bulunmadan 

atılan insan, kendisini burada tamamen yalnız ve eksik bir konumda bulur. Tanrı’nın 

olmaması sebebi ile de insan özgürlüğe mahkum bir halde bulunur, yani insan özgür olup 

olmamayı kendisi seçemez, özgürlük onun varoluşunun bir koşulu olarak bulunur. İnsan, 

bu dünyaya gelip gelmemeyi seçemediği gibi özgür olup olmamayı da seçememektedir 

(Yıldıztaş 2010: 111-112). 
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Sartre’ın özgürlükle ilgili düşüncelerinin daha iyi anlaşılabilmesi için onun 

varoluşçulukla ilgili yazılarında yer alan insan kavramı ve varlığa gelme problemlerinin 

incelenmesi gerekir. Onun sisteminde insanın gelişimi ve bu gelişim aracılığıyla 

dünyanın gelişmesi özgürlüğe bağlıdır. Ancak bu bağlılığa rağmen Sartre’da birey-

özgürlük ilişkisi tamamen bağımsız bir zeminde işlenir, çünkü ona göre özgür olup 

olmama insanın seçiminde olabilen bir şey değildir. İnsan, bilinçli bir varlık olması 

sebebiyle seçimde bulunan ve bunun sorumluluğunu alan konumundadır. Sartre 

felsefesinde özgürlük ve sorumluluk kavramları bu sebeple ayrı olarak 

düşünülememektedir. Bir insanın özgür olup olmadığını anlamanın ilk yolu onun 

eylemlerine bakmaktır, çünkü sadece düşünen ancak eyleme geçmeyen kişi özgür 

değildir ve kendini kuramamıştır. İnsan yaşamı boyunca kendini var etme çabası içinde 

olmalı, eylemde bulunmalı ve bu eylemi kendi özgür iradesiyle belirlemiş olmalıdır. Bu 

sebepler varoluşun neden sadece insanlara ait bir özellik olduğunu açıklar mahiyettedir. 

Çünkü sadece insan kendi bilincinin farkına varır, kendindeki eksikliği fark eder ve bu 

eksikliği gidermek için ileri doğru bir atılım gösterebilir. Varoluşun durağan bir yapısı 

bulunmamaktadır, dolayısıyla insan bir eylemde bulunduktan sonra varoluşunu 

tamamladığını hissetmeyecektir, o sürekli bir yükselmedir ve insandan devamlı olarak 

kendisini aşmasını talep etmektedir. Çünkü Sartre’a göre kendini devamlı olarak ileri 

atan, atılım gösteren ve aşan insan var olabilecektir (Müminov 2016: 14-15). 

 Sartre’ın sisteminde özgürlüğe yüklediği anlam çok farklı ve önemlidir. Ona göre, 

kişi özgürlüğü sayesinde kendisini var eder. Yani insanın var olması ne Tanrı’ya ne 

tesadüfe ne de evrene bağlıdır. İnsan kendisini nasıl olması istiyorsa o şekilde tasarlar. 

İnsan dünyaya atıldıktan sonra ne ise o olarak kalamayacağını anlar, çünkü o bilinçli bir 

varlık olarak eksikliğinin farkına varır ve bunu nasıl kapatacağını düşünür. Kendisi için 

varlık, kendinde varlık gibi tam bir doluluk halinde değildir, bu sebeple insan kendinde 

hep bir eksiklik hisseder ve tüm hayatı boyunca bu eksikliği kapatabilmek için ileri doğru 
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bir atılım gösterir. İnsan ancak seçimlerde bulunarak ve bunu eyleyerek varlığını 

gerçekleştirebilecektir.  

 İnsan seçimde bulunurken her zaman bir değer yaratma arzusu içindedir, ancak 

burada anlaşılması gereken şey değerlerin kendi kendine oluştuğu değil, insan onu seçtiği 

için değerli hale gelmesidir. İnsanın bu seçimleri yapmasının temel sebebi kendi 

varlığındaki anlamsızlığı ve eksikliği kapatabilmesidir. Sartre’a göre insandaki bu tam 

olma arzusu insanın Tanrı olma isteğinden meydana gelmektedir. Burada kastedilen Tanrı 

tasviri kendinde ve kendi için varlıkların üstünde tam bir dolulukla beliren Tanrı’dır. Bu 

bakımdan da insan ulaşmak istediği hedef olarak bunu belirler. Dünyaya gelme sebebi 

belli olmayan insan, kendi hedefine ulaşabilmek ve aynı zamanda da varlığına bir anlam 

kazandırabilmek için özgür olarak kendisini kurmaya başlar. Kendi kendisini kurması 

gerektiğinin bilincine ulaşan insan bunu eylemlerine de dökmelidir, aksi takdirde bu 

davranış sadece düşüncede kalacak ve kişi tam manasıyla özgürlüğünün bilincini yerine 

getirememiş olacaktır. Sartre’a göre burada olması gereken şey hem teoride hem de 

pratikte insanın amacının kendisi ve dünyayı kurmasıdır. (Sartre 2010: 551-560). 

 Varoluşunun gerçekleşme koşulunun özgürlüğünden geçtiğini kavrayan insan, 

nasıl davranacağına ve neyi seçeceğine her zaman kendisi karar verir. Bu sebeple de 

verdiği kararın sorumluluğu da sadece ona ait olur ve bundan kaçınmak mümkün değildir. 

Sartre’a göre sorumluluk hissi insanda kendini iç daralması ya da bulantı olarak 

göstermektedir. Eylemi yapacak olan insan hem kendinden hem de insanlıktan sorumlu 

olduğunun bilincinde olduğu için zaman zaman bundan kaçınır ve eyleme geçmek 

istemez. Başka bir ifadeyle kendini aldatmaya gider. Ancak bu aldatma çok uzun sürmez. 

Varoluşunun bulantısını bir kere duyan insan onu nasıl aşabileceğinin yollarını arar. 

Varlığını bir eksiklik olarak duyan insan, etrafında bulunan kendinde varlıklara yönelir 

ve bu varlık tipinin kendisiyle tamamen dolu ve tam olduğunu kavrar. Bu kavrayış 



 72 

kendisindeki eksikliği hatırlatır ve bu konu üzerine eğilir. Kendini nasıl 

gerçekleştirebileceğini düşünerek, seçimlerde bulunur ve hem kendisini hem de dünyayı 

kurmaya başlar. Tasarısını oluştururken yaptığı tüm seçim ve eylemlerde özgür olduğu 

için bunların tüm sorumluluğunu da üstlenir (Sartre 2010: 687-695). 

Sartre'ın özgürlük derken kastettiği, zihninin düşünümcü ve hayal edici gücü 

hareketliliği verilmiş olanı olumsuzlayabilmesi, düşünümsüz ve yapışkan 

durumlardan sıyrılabilmesi kendi kendini fark edebilmesi, yani kendi kendinin bilincine 

varabilmesidir. Özgürlüğünü olması gerektiği şekilde kullanan insan, insanlığı ve 

dünyayı kurmayı temel amacı edinir, bundan dolayı da istekleri arasında bir uyum 

yakalar. Burada edinilen amaç, özgürlüğün özgürlük olarak gerçekleştirilmeye 

çalışılmasıdır. Sartre burada daha toplumcu bir bakış açısına sahiptir. Çünkü ona göre 

insan ancak başkasının özgürlüğünü de bir amaç olarak ele alırsa, kendi özgürlüğünün 

kurabilecektir.  Bu özgürlüğün kurulabilmesi için insanın sadece bu kavrama hakim 

olması ya da ne yapıp yapmayacağını düşünmesi yeterli değildir. Özgürlüğün ve varlığın 

kurulması için eylem gerekir, çünkü asıl kurtuluş eylemden gelmektedir. Sartre için 

eylemse politika demektir. Yazının devamında insanın neden diğerlerinin özgürlüğünü 

istemeye zorunlu olduğu anlatılacaktır (Murdoch 1981: 83-117). 

Sartre’ın temsil ettiği ateist varoluşçuluk, eğer Tanrı yoksa varlığın özden önce 

geldiği en az bir varlık ve herhangi bir kavramla tanımlanmadan önce var olan bir varlık 

olduğunu ve bu varlığın insan ya da insan gerçekliği olduğunu belirtir. “Varoluş özden 

önce gelir” önermesiyle ne kastedilir? Bu, insanın her şeyden önce var olduğu, ortaya 

çıktığı ve ancak ondan sonra kendini tanımladığı anlamına gelir. İnsan, varoluşçuların 

tasavvur ettiği gibi tanımlanamazsa bunun nedeni başlangıçta onun bir hiç olmasıdır. 

Ancak insan ondan sonra bir şey olacak ve olacak olanı kendisi yapmış olacaktır. 

Varoluşçuluğun ilk hamlesi, her insanın kendisinin farkına varmasını sağlamak ve 
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varlığının tüm sorumluluğunu ona yüklemektir. Ancak Sartre bir insanın kendisinden 

sorumlu olduğunu söylediğinde onun sadece kendi bireyselliğinden sorumlu olduğu değil 

aynı zamanda diğer tüm insanlardan da sorumlu olduğunu söyler. Kişinin kendi benliğini 

seçmesi demek herkesin de aynı şeyi yapması demektir. Ancak kişi bunu yaparken aynı 

zamanda tüm insanlığı da seçer. Sartre bunu şu şekilde açıklar: Aslında olmak istediğimiz 

insanı yaratırken aynı zamanda olması gerektiğini düşündüğümüz bir insan imgesi 

yaratmayan tek bir eylemimiz bile yoktur. Şu ya da bu olmayı seçmek aynı zamanda 

seçtiğimiz şeyin değerini de olumlamaktır. Çünkü insan bile bile asla kötülüğü seçmez. 

Kişi her zaman kendisi için iyiyi seçer ya da iyi olduğunu düşünür, ancak herkes için iyi 

olmayan şey bizim için de iyi olamaz. Sartre, her somut durumda özgürlüğün kendisini 

istemekten başka bir amacı olamayacağını söyler. İnsan bir kere bile bir başınalığının, 

kimsesizliğinin farkına vardığında değerleri ortaya koymaya başlar. Bu da tüm değerlerin 

temeli olarak gördüğü özgürlük olarak meydana gelir, bu özgürlük somut bir durumda 

aranır. İnsan yalnızca ve her durumda özgürlük için özgürlük ister. Özgürlüğü isterken de 

bunun tamamen başkalarının özgürlüğüne bağlı olduğu ve başkalarının özgürlüğünün de 

bizimkine bağlı olduğunu keşfeder. İnsanın tanımı olarak özgürlük, başkalarına bağlı 

değildir ancak bir ilişkilenme olur olmaz kişi kendi özgürlüğünü istediği gibi başkalarının 

da özgürlüğe sahip olmasını istemek zorundadır (Bernacsoni 2007: 53-55). 

Sartre Varlık ve Hiçlik adlı eserinde yer alan “insan özgürlüğe mahkumdur” 

önermesini genişleterek, bu mahkumiyeti dünyadan sorumlu olmak ve tamamen özgür 

olmadıkça hiç kimsenin özgür olmadığı argümanına dönüştürür. Bu argümana göre Sartre 

“insan vardır” derken, bununla insanın bir geleceğe doğru ilerlediğini ve bunun bilincinde 

olduğunu kast eder. Onun varoluş özden önce gelir önermesi, insanların öncelikle 

geleceğe ait olduklarını ve sahip oldukları şeylerle tanımlanmaması gerektiğini söyler. 

Aynı zamanda Sartre “varoluş özden önce gelir” derken, insan gerçekliğinin özünün 

özgürlük olduğunu ve en önemlisi terimin nihai olarak siyasi özgürlüğe yönelik olduğunu 
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ima eder. Onun insan tanımına göre, kişinin özgürlükle ilişki kurması ya da bağlanması 

olur olmaz kendi özgürlüğünün peşine düşmesi, kişiyi herkesin özgürlüğü için çalışmaya 

mecbur eder. Sartre’ın burada anlatmaya çalıştığı şey: kişinin eylemleriyle sadece 

kendisini gerçekleştirmeye değil, aynı zamanda insanlığın ne olması gerektiğine dair bir 

imge de yaratmaya çalıştığıdır. Sartre bu durumu bir etik mesele gibi, yani sanki diğerleri 

benim eylemlerimi örnek alacakmış gibi davranmamız gerektiğini söylemez. Onun 

söylemeye çalıştığı şey basitçe, eyleme geçmenin, insanın izlemesi gereken bir imge 

yaratmak olduğudur. Örneğin evlenmeyi tercih etmek, herkesin evlenmesi gerektiğini 

söylemek değil, evlilik kurumunu desteklemektir. Çünkü her fail, eylemleriyle bir tür 

varoluşu destekler. 

Sartre’a göre kişi her zaman bir seçimde bulunmak zorundadır, çünkü seçim 

yapmamak bile bir seçimi oluşturur. Kişi koşullar altında her zaman kendisi için en iyi 

olduğunu düşündüğü şeyi seçer. Ancak daha sonra bu seçimden memnun olmayabilir, 

yine de bu durum kişinin kendisi tarafından en iyisi olarak seçilmiştir. Varlığımdan dolayı 

özgür olmaya mahkum olduğum ontolojik iddiası ile herkes özgür olmadıkça hiç kimse 

özgür değildir argümanı arasındaki ilişki çoğu yorumcu için kafa karıştırıcıdır. Ontolojik 

iddiaya göre, başkalarının özgürlüğü benim kendi özgürlüğümle ilgili taşıdığım endişeyi 

dışlamaz, aksine motive eder. İnsan olmam nedeniyle sahip olduğum özgürlüğün, benim 

ve ötekilerin olgusal özgürlükten yoksun olduğu düşüncesi bir skandaldır. İnsanın kendisi 

için istediği özgürlüğü başkası için de istemesi, insanlığın sadece yarısının özgür diğer 

yarısının köle olduğu bir toplumu oluşturmaz. Bunun sonucunda da herkes için olan bir 

özgürlük siyaseti meydana gelir. Sartre’a göre herkes için özgürlüğü aramayan kişi kötü 

niyet içindedir. Çünkü bunu yapan kişi özgürlüğün doğası konusunda kendisini kandırır. 

Özgürlük insan olmanın anlamıdır, öteki insanları insanlıklarında tanımak onları 

özgürlüklerinde tanımaktır. Böylece özgürlüklerini geliştirmektir. Sartre, kötü niyetin 

yapılarını sadece kişinin kendisiyle olan ilişkisi açısından değil, başkalarıyla olan ilişkisi 
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açısından da açıkladığı andan itibaren felsefesi, ancak toplumu değiştirmeyi savunarak 

kendini tamamlayabilecek bir yol çizmiştir. Bu argüman formüle edilemediği için 

“sadece başkalarının özgürlüğünü isteyebilirim” şeklinde işlenir (Bernacsoni 2007: 56-

59). 

Sartre’ın etik ve özgürlükle ilgili düşüncelerinin daha iyi anlaşılabilmesi için, 

onun varoluş sistemi ve bu sistem içerisinde yer alan temel kavramlarına değinilmiştir. 

İlk olarak varoluş felsefesi işlenmiş ve ardından varlık tipleri anlatılmıştır. Bunun 

sayesinde de insanın dünya karşısında kendini anlamsız hissetme meselesine 

değinilmiştir. Ardından Kötü Niyet, Öteki ve Sorumluluk meseleleri anlatılarak bunların 

etik ve özgürlük ile olan bağlantıları kurulmuştur. Tezin bundan sonraki bölümünde ana 

problem olan etik ve özgürlük ilişkisinin Camus’de nasıl ele alındığı konusu işlenecektir. 
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2. BÖLÜM: CAMUS’DE ETİK ÖZGÜRLÜK İLİŞKİSİ 

Albert Camus 20. Yüzyılın en bilinen ve üzerine en çok çalışan filozoflarındandır. 

Bu başarısının arkasında çocuk yaşta babasını kaybetmesi, ekonomik sıkıntılar ve 

hastalığı gibi temel nedenler bulunmaktadır. Tüm yaşamı boyunca bu zorluklara rağmen 

hayata küsmemiş, aksine onu anlamaya ve ona bir değer kazandırmaya çalışır. Bu anlama 

çabasının sonucunda o da Sartre gibi hayatın anlamsız olduğu sonucuna ulaşmış, ancak 

aynı zamanda dünyaya gelen varlıkların buna anlam katabileceğini de eklemiştir. Ona 

göre hayat anlamsız diye anlamsız bir hayat sürme fikri mantıksızdır. Bu noktadan da 

anlaşılabileceği gibi Camus felsefesinin dayandığı temel bir nokta vardır: bu da onun 

yaşam sevgisidir. Camus, içinde bulunduğu tüm kötülüklere, yoksulluğa, dünyanın 

anlamsızlığına, ölüme, savaşa ve adaletsizliklere inat her zaman yaşamın sevilmesi 

gerektiği fikrini vurgulamıştır. Buradan hareketle de sistemini kurarken referans aldığı 

temel kavramlar insan, yaşam ve özgürlük olmuştur (Alagöz 2019: 5). 

Camus’nün fikirlerinin tam manasıyla anlaşılabilmesi için onun yaşadığı ve 

düşüncelerinin şekillenmesinde büyük bir rol oynayan 20. Yüzyıl felsefesinin de siyasi, 

sosyal, teknolojik, yani kısaca insanı etkileyen unsurlarının bilinmesi faydalı olacaktır. 

20. Yüzyıl büyük dünya savaşlarının boy gösterdiği, farklı ideolojilere sahip devletlerin 

doğduğu ve yıkıldığı; savaşların, yıkımların, silahlanmanın, sömürgenin arttığı, 

teknolojinin büyük ivme kazandığı ve halk kitlelerinde eylem yapma cesaretinin de 

oluştuğu bir dönem olarak tanımlanabilmektedir. Buradan da anlaşılabileceği gibi 20. 

Yüzyıl dönemi hem savaşların yıkımların arttığı hem de teknolojik gelişme ve bilimsel 

düşüncenin hız kazandığı bir dönemdir. Ancak genel hatlarıyla bakıldığında her ne kadar 

bilimsel gelişmelerden bahsedilebilir de olsa içinde savaş olan dönemlerde insanların ruh 

hali bundan bağımsız gelişememektedir. Dolayısıyla Camus’nün de eserlerine dönemin 

olumsuz havası hakimdir, ancak onun düşünce yapısını anlayabilmek için sadece bir 

dönemin siyasi ve ekonomik durumu hakkında bilgi sahibi olmak yetersizdir. Dolayısıyla 



 77 

Camus’nün anlaşılabilmesi için buna ek olarak etkilendiği düşünürlerin de bilinmesi 

gerekir. Camus kendi felsefi düşüncelerini oluştururken kendisinden önce yaşayan ve 

yaşadıkları döneme damgasını vuran üç büyük düşünürden oldukça etkilenir: Descartes, 

Hegel ve Kant’tır. Camus bu düşünürlerin en çok insan ve özgürlük anlayışlarına merak 

duymuştur, çünkü kendi eserlerinin temasını da bu kavramlar üzerinden işlemektedir. 

İçinde bulunduğu dönemin hali göz önüne alındığında Camus’nün bu kargaşa içinde 

neden özgürlük kavramına ilgi duyduğunu anlamak zor değildir. Onun eserlerinde 

vermeye çalıştığı temel mesaj, toplum yapısına ve onun geçirmiş olduğu durumları göz 

önünde bulundurarak, özgür bir toplum inşası yaratma gayesidir. Ancak burada 

Camus’yü diğer düşünürlerden ayıran en önemli husus, onun bunu hangi yollarla yapmayı 

seçtiğidir (Alagöz 2019:11). 

20. yüzyıl toplumunda hakim olan bakış açısı teknolojik gelişmeleri yücelten ve 

insanın gerçek mutluluğu, huzuru ve refahı bu yolla kazanabileceği biçimindedir. Bunun 

ortaya çıkışında elbette akıl çağı olarak bilinen 18. Yüzyıl ve tarih yüzyılı olarak da 

bilinen 19. Yüzyıl’ın da etkisi büyüktür. Bu dönemde paranın, teknolojinin pratik hayata 

yaptığı katkıları gören insanlar, bunu hayatlarının her yerine yaymaya kalkışmışlardır. 

Sadece akılla ve bilimle adım adım işleyen bir düzen kurmaya çalışılmıştır. Bunun 

sonucunda da mutlu ve müreffeh bir topluma ulaşma hayali bulunmaktadır. Ancak 20. 

Yüzyıl toplumuna bakıldığında insanlar arasında mutsuzluk, güvensizlik, ümitsizlik, 

hayata dair isteksizlik ve belki de en önemlisi insanlar arası bir yalnızlaşma ile karşı 

karşıya kalınmıştır. İnsanı tümüyle etkileyip, birbirinden güzel vaatler sunan bilim, 

bunalıma giren ve karanlığa sürüklenen insanlar için hiçbir şey yapamamıştır. İnsanlık bu 

çağda maddi ve manevi olarak bir çıkmaza sürüklenmiştir, burada Camus’yü en çok 

etkileyen problem tutulamayan özgür olma vaadi olmuştur. Dönemin başına gelen tüm 

bu olaylardan sonra çareyi teknolojide bulamayan insanlar kendilerine dönmüşlerdir. 

Çağın getirisine yüz çeviren insan kendi içine dönerek yalnızlığını, eksiklik hissini 
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azaltmaya ve kendisini bulmaya çalışır. İşte burada da devreye felsefe girmektedir. 

Camus’ye göre bu dönemin insanları, içinde bulundukları bu ruhsal bunalım halini 

yenememektedir, çünkü onu yenmek için umutları kalmamıştır. Felsefe de tam burada 

devreye girerek umudunu kaybeden, boş vermiş, yaşama dair umutları ve güveni kırılan 

insanlara bir umut olmaya çalışmaktadır. Camus’ye göre bu çok önemli bir görevdir, 

çünkü ona göre 20. Yüzyıl, insanların konuşma ve başkaldırma hakkını ellerinden 

almıştır. Camus burada daha sonra ayrıntılı işlenecek olan başkaldırma felsefesini 

başlatacak ve her şeyin özgürce yapılması gerektiğini anlatacaktır. Ona göre her insan 

özgürce yaşamalı ve konuşmalıdır, sebebi her ne olursa olsun hiç kimse öldürülmemeli, 

aksine yaşatılmalıdır (Alagöz 2019: 12-14).  

Camus’nün felsefesini anlayabilmek için 20. Yüzyılın genel durumunu bilmek 

çok önemlidir, çünkü Camus’nün felsefi sistemi üzerinde bu olayların izleri oldukça 

büyüktür. Ona göre, kişiler kendi karakterlerini, istek ve arzularını kaybetmişlerdir, 

dolayısıyla da hepsi silik bir karakterle hayatlarına devam ederler. Camus bu konuda 

şunları söylemektedir: 

Camus, bütün bir çağın sıkıntısı üzerinde durur. Çünkü bütün çağın sıkıntısı, aynı zamanda 

her birimizin sıkıntısıdır ve bu sıkıntı, her birimizin hayatına sıkı sıkıya yapışık bir haldedir. 

Çağımız insanının karşılaştığı ilk sıkıntı, uyumsuz ve uyumsuza bağlı olarak ortaya çıkan 

nihilizmdir ve işe önce onlarla başlamak gerekir (Gündoğan 2011: 80). 

Uyumsuzun ortaya çıkışına değindikten sonra Camus, bunun karşısında toplumun 

ne yapması gerektiğini anlatmaya başlar. Ona göre, uyumsuzdan tamamen sıyrılmak 

mümkün değildir, burada yapılması gereken, insanın uyumsuzla nasıl yaşayabileceğini 

öğrenmesidir. Uyumsuz bu dünya içinde vardır ve dünya yok olana kadar da var olmaya 

devam edecektir, dolayısıyla uyumsuzun kaybolması, insan ya da dünyanın yok olması 

manasına gelmektedir. Camus’ye göre uyumsuz ile karşı karşıya kalan insan onun 

üstesinden gelebilmek için bilinçli olmalı ve bu uyumsuzluğa başkaldırmayı 
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öğrenmelidir. Burada Camus’nün başkaldırma olarak adlandırdığı kavram insanın 

kendini gerçekleştirmesinden başka bir şey değildir. İşte burada da Camus’nün özgürlük 

kavramı ön plana çıkmaktadır, uyumsuzla karşılaşan insan bilinçli olduğu için onun 

farkına varmış ve kendine en uygun şekilde başkaldırmıştır. Bu sebeple insan nasıl 

başkaldıracağını seçerken de özgür bir yapıda olmalı ve eylemlerinin sorumluluğunu 

almalıdır. Çünkü onun felsefesinde de tıpkı diğer ateist varoluşçular gibi aşkın bir yaratıcı 

fikri bulunmamaktadır, dolayısıyla insan yaptığı her şeyin sorumlusu olduğunun 

bilincindedir. Bu açıdan bakıldığında Camus’nün sisteminin de varoluşçulukla benzer 

yönleri dikkat çekmektedir. Varoluşçulukla bir diğer benzerlik ise öldürme olgusunun 

tamamen ortadan kalkmasını istemesidir, çünkü birinin öldürülmesi ya da intihar etmesi 

Camus’nün uyumsuz felsefesinden sonra anlattığı başkaldırma felsefesine tamamen ters 

düşmektedir. Camus’ye göre 20. Yüzyıl Avrupa’sı güzel davranışları belirlemeli ve 

bunların ışığında bir ahlak yaratımına gitmelidir. Camus’nün de hayatı boyunca yapmaya 

çalıştığı tam olarak budur: Hayatını bu olumsuzluklara adayarak kalemiyle, yapıtlarıyla 

bunlara başkaldırmak.  

 

2.1. Uyumsuz Felsefesi  

Camus, uyumsuz felsefesini anlatmaya başladığında ilk olarak onun terim anlamı 

üzerinde durur; absürd kelimesi, akıl ve mantık kurallarına uymayan, boş, anlamsız ve 

saçma olarak adlandırılır. Absürd olma durumu, varlığın kendisinden dolayı meydana 

gelir yani varlık absürd olma halini kendinden başka herhangi bir özne ya da nesneye 

borçlu değildir. Burada absürd denilince anlaşılması gereken şey bir varlıktan ziyade, 

dünya ile insan arasındaki iletişimdir, hatta Camus’ye göre bir iletişimsizlik, 

ilişkisizliktir. Camus de bu kavramı dünya ile insan arasındaki uyumsuzluk olarak 

değerlendirecek ve absürd kavramı yerine “uyumsuz”u koyarak içini doldurmaya 
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başlayacaktır. Hayatın yaşamaya değer olup olmadığına karar vermek felsefenin temel 

sorusuna cevap vermekle aynı anlama gelir. Camus’nün bu görevi onun felsefesinin odağı 

haline gelir çünkü o, insanı ve doğayı yeniden yaratma yönünde bilgi veren ve eyleme 

yol açan düşüncenin bir örneğidir. İnsanı ve dünyayı yeniden yaratma noktasına 

gelmeden önce böyle bir eylemin haklı olup olmadığını anlamak için kanıtların 

incelenmesi gerekir.  

Camus’ye göre anlamı elde edemememiz absürd denileni oluşturan şeyin bir 

parçasıdır. Bu nedenle anlamsızlıkla ilgili duygu durumlarını esas olarak saçmalık 

duygusu başlığı altında tartışır. Absürd hissinin ayrıntılı bir felsefi analizi hem 

Camus’nün bir çalışması olarak değerlidir hem de analitik felsefede hayatın anlamının 

nihilist açıklamalarını faydalı bir şekilde bilgilendirebilir ve tamamlayabilir. Camus’nün 

absürd hissine ilişkin kavrayışını aydınlatmanın önemli bir adımı onun duygu terimini 

kullanırken ne kast ettiğini anlamaktan geçer. Öyleyse Camus’nün absürd hissini göz 

önünde bulundururken dikkat edilmesi gereken ilk hipotez Camus’nün tam da 

söylediklerini kast etmesidir. Yani absürd hissinin bir duygu olduğudur. Camus, bu 

duyguyu belirsiz, muğlak ve anlaşılmaz olarak tanımlar. Bununla birlikte bedensel ya da 

zihinsel durumların bilinçli deneyimleri olarak duygular daha çok belirli ve tanımlanabilir 

olma eğilimindedir. Hazzın acıdan nasıl farklı olduğunu, aşk ve nefret deneyimlerinin 

birbirlerinden nasıl farklı olduğunu kolayca söyleyebiliriz. Camus, absürd hissinin 

görünüşlerine ilişkin verdiği örnekte bu görüşlerin bedensel veya zihinsel durumların 

bilinçli deneyimlerin duyguları olarak anlaşılmaması gerektiğini ileri sürer (Pölzler 2018: 

1-4). 

Camus’nün absürd hissine ilişkin kavrayışının daha iyi anlaşılmasının ikinci 

adımı, Camus’nün absürd terimini kullanımını analiz etmekten geçer. Camus, saçma 

kavramının meydana gelmesinde kişinin özlemlerinin önemli bir etkisi olduğunu belirtir. 
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Bir yanda kişinin özlemleri öte yanda bu özlemleri karşılamayan bir dünya vardır. Bunun 

sonucunda Camus absürd kavramının özünün, insan özlemleri ile hayal kırıklığı yaratan 

bir dünya arasındaki gerilim olduğu sonucuna ulaşır. Camus, absürd kavramının sadece 

insanların hayatındaki belirli durumlar için değil, aynı zamanda bir bütün olarak 

varoluşları için de geçerli olduğuna inanmaktadır. İnsan doğası gereği anlam arar. 

Kendilerini çevreleyen dünya ile bir olmak, anlamak ve kendi içlerinde ve kendileri için 

değerli olan eylemleri gerçekleştirmek için özlem duyarlar. Ancak Tanrı’dan yoksun bir 

dünyada bu anlam arayışı yalnızca kayıtsızlıkla ve hatta düşmanca karşılanır. Bu noktada 

insan irrasyonel olanla karşı karşıyadır. Mutluluğa ve akla olan özlemini içinde hisseder. 

Camus’nün absürdü, insanların anlam arayışı ile hayal kırıklığı yaratan bir dünya 

arasındaki bir gerilim ya da tutarsızlık olarak düşündüğünü göstermektedir (Pölzler 2018: 

6-7). 

Camus, absürdün insan bilincinin kısmen içsel ve kısmen de dışında olduğunu 

kabul eder. Belirli bir psikolojik gerçeği insanın anlam arayışında olması bakımından 

içseldir. Bilinçsiz dünya hakkında belirli bir gerçeği, yani dünyanın böyle bir anlam 

sağlamadığı gerçeğini içermesi bakımından dışsaldır. Camus, absürd ile insanların anlam 

arayışı ile bu arayışa cevap vermeyen dünya arasındaki metafiziksel bir çelişkiyi kast 

eder. Yukarıda yazılanlardan hareketle absürd hissinin tam anlamıyla bir his olmadığı 

sonucuna ulaşılır. Absürd, daha çok bir ruh halinin ve bu ruh halinin yol açma eğiliminde 

olduğu duyguların birleşimidir. Ayrıca hem ruh halleri hem de duygular absürdün keşfini, 

yani insanların anlam aradığı, ancak dünyanın bu aramaya cevap vermediğini 

keşfetmelerini teşvik etmelerinden dolayı absürd olarak nitelendirir.  

Camus’ye göre uyumsuz kavramının ortaya çıkabilmesi için insan ve dünya olarak 

adlandırdığı iki tarafa da ihtiyaç vardır. Uyumsuz, dünyaya gelen insanın dünya ile 

anlamlı bir ilişki kuramamış olmasının göstergesidir. Dolayısıyla bu ilişkinin 
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kurulamamış olması için bile iki tarafa ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple uyumsuzun 

ortadan kalkabilmesinin sadece tek bir yolu vardır; o da iki taraftan birinin varlıklarının 

son bulması ile mümkün olur. Camus, uyumsuz felsefesinin nasıl ortaya çıktığını 

anlatmaya başlamadan önce, sisteminde çok önem verdiği intihar konusuna değinir. 

Çünkü ona göre intihar felsefe konuları arasında en önemli olan konudur, bunun haricinde 

kalan kısımlar her zaman halledilebilecek olan şeylerdir. Camus da diğer varoluşçu 

düşünürler gibi intiharı bir seçenek olarak düşünmez. İntiharı düşünen kişi hayatın 

anlamını da sorguluyor demektir bu Camus’ye göre uyumsuzu fark etmek için iyi bir 

başlangıçtır, ancak asla varılması gereken sonuç değildir. Neden intihar edilir sorusuna 

verilecek birçok yanıt vardır, Camus için bunlardan birincisi monotonluktur. Her şeyin 

monoton olduğunu gören, hayatta yapmak istediği şeyleri bu dünya üzerinde 

gerçekleştirememiş ve ölüm olgusuyla yüzleşen insan intihar seçeneği ile karşı karşıya 

kalabilir. İnsan hayatı boyunca bazı alışkanlıklar edinmek için uğraşan ve sonrasındaysa 

bundan çıkış bulamayan bir canlıdır, zamanla alışkanlıklarına o kadar bağlı bir hale gelir 

ki bunu ilk etapta neden yaptığını bile hatırlayamaz. İntihar ve intiharın seçenekleri 

arasında gördüğü alışkanlık kavramına değindikten sonra Camus, uyumsuz duygusunun 

ilk olarak nereden çıktığını sıralamaya başlar: “Uyumsuz duygusu, aklın bu dünyayı 

anlama ve açıklama gayretinin başarısızlığı ve rasyonalizme karşı oluşan tepki şeklinde 

yer alır” (Gündoğan 2011: 108-109). 

 

2.2. Uyumsuz Duygusunun Ortaya Çıkışı 

 

 İnsan ve dünya ile ilgili bir inceleme, insanın dünyayla olan ilişkisinin merkezinde 

uyumsuzun bulunduğunun bir göstergesidir. Camus’nün çıkış noktası, insanını değerini 

doğrulamak için bir dizi aşkın değere herhangi bir tür sıçrama olasılığı olmaksızın, burada 

ve şimdi dünyasındaki insana bakmaktır. Camus’ye göre herhangi bir bilgi anlık kişisel 
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deneyime dayanmalıdır. Çünkü bu dünyanın onu aşan bir anlamı olup olmadığı bilinmez. 

Dolaysız kişisel deneyimin ve bu alan içinde kalan bir incelemesi, insanın dünyayla 

ilişkisinin ancak uyumsuz olarak tanımlanabileceğini ortaya koymaktadır. Saçma insanın 

kendisinde veya kendi başına dünyada değil, insan ile dünya arasındaki ilişkidedir. İnsan 

kendini dünyada bulur ve zorunlu olarak dünyada yaşar ama dünya onun temel 

özlemlerini tatmin etmez. İnsan, ona ölüm sunan dünyada, ölümsüz yaşamın güvenliğinin 

ve bilginin özlemini çeker. Ancak dünya opak bir gizem olarak kalır. Bu insanın içinde 

bulunduğu uyumsuz durumdur. 

Camus, uyumsuz duygusunu anlatırken onu ilk olarak uyumsuz kavramından 

ayırır, çünkü ona göre bir insan uyumsuz kavramının ne olduğunu bilmeden de uyumsuz 

duygusunu yaşayabilir. O, bunun en iyi örneklerini Yabancı ve Sisifos Söyleni’de anlatır. 

Yabancı’nın esas karakteri olan Meursault, uyumsuz kavramını bilmemekte ancak yine 

de o hissi yaşamaktadır. Karakterin bu duyguyu yaşaması, monoton hayatının bir getirisi 

şeklindedir, yaşamı normalleştiren ve ona karşı bir umut beslemeyen Meursault, 

toplumsal değer ve ahlak yasalarına da aynı şekilde kayıtsız kalır. Burada Camus’nün 

dikkat çekmek istediği kısım, karakterin hiçbir zaman bu monotonluktan sıkılıp, hayatın 

anlamını sorgulayamamasıdır, dolayısıyla hem yaşamını sevmeyen hem de bundan hiç 

şikayet edemeyen bir oluşudur. Bunun sonucunda Meursault, uyumsuzluğu içine 

gömülen ancak bunu hiçbir zaman fark etmeyen ve kendisini uyumsuza mahkum eden 

bir karakter olarak var olur, Camus’ye göre bu karakter çaresizliğe sürüklenerek nihilist 

bir içeriği oluşturur. Camus uyumsuz duygusunun ortaya çıktığı durumları şu şekilde 

sıralamaktadır (Camus 2003: 15-45). 

İlk olarak; hayatın monotonluğu ve mekanikliği, insana hem kendisinin hem de diğer 

varlıkların anlamını sordurur. Bu, uyumsuzun ilk habercisidir. Özellikle günümüz modern 

toplumunda yaşayan insanlar ve modern kentler, bunun güzel bir örneğini oluşturur. İkincisi; 

zamanın geçmesi, onun öldürücü bir unsur olarak algılanması ve geleceği değiştiremez 
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oluşumuzun bilincine varılması. Üçüncü olarak; insanların bu dünyada tek başına olması, 

kendisine, başkalarına ve dünyaya yabancı oluşları ve başkalarıyla ayrılıklarının keskin bir 

biçimde bilincine varılması ve son olarak da ölümün kaçınılmaz ve zorunlu bir son oluşunun 

ve ölümle birlikte her şeyin sona ereceğinin anlaşılmasıdır (Gündoğan 2011: 111). 

Camus’ye göre uyumsuz duygusunun ortaya çıkmasındaki birinci etken 

monotonluktur. İnsan her gün aynı işe giden, aynı yoldan yürüyen, uyuyan kısacası her 

günü hemen hemen aynı günü yaşayan insan bundan sıkılır ve yarınını merak etmeye ya 

da daha kötüsü yarınının daha farklı olacağına dair kendisini kandırmaya başlar. İşte bu 

noktada yarın da aynı hayatı yaşayacağını anlayan insan çaresiz hisseder ve bundan 

kaçmak ister. Hayatın değiştirilemez oluşu Camus’ye göre uyumsuz duygusunun ortaya 

çıkmasındaki ilk etkendir. Bu aşamadan sonra uyumsuzun doğuşundaki ikinci etmeni 

açıklar; bu insanın zamansal oluşudur. Bugününün sıkıcı ve aynı olduğunu fark eden 

insan geleceğe umut bağlayarak yaşamaya başlar, yani geleceğe bel bağlar. Bugün 

yapmak istediği ama yapamadığı her şeyi gelecekte yapabileceğine dair bir inanış 

gerçekleştirir. Sürgün ve Krallık adlı eserinde geçen “Janine bugüne dek bilmediği, gene 

de yokluğunu sürekli duyduğu bir şey bekliyordu” ifadesiyle insanın geleceğe dair olan 

beklentisini vurgulamak ister. Burada insan kendisini bir paradoksun içine 

sürüklemektedir, hem kendisini gerçekleştirmek için yarını beklemekte hem de yarınını 

onu ölüme bir adım daha yaklaştırdığının bilincindedir (Camus 2020a: 26). 

Uyumsuz duygusunun üçüncü etmenini insanın kendisine, diğer insanlara ve 

dünyaya karşı duyduğu yabancılık hissidir. Diğer varoluşçularda da olduğu gibi 

Camus’ye göre de insan bu dünyaya gelme seçeneği verilmeyen bir varlıktır, bu sebeple 

insan kendisini bu dünyada yalnız ve bu fazlalıkmış gibi hisseder. Bu fazlalık hissi insanın 

kendisine yabancı hissetmesine sebep olur. Bunun ardından Camus insanın, diğer 

insanlara karşı da yabancı hissettiğini söyler. Burada kast edilen yalnızlık fiziksel bir 

yalnızlık değil, belli bir topluluk üyesi olan insanın toplumlar arası duyduğu yalnızlık ve 
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yabancılık hissidir, bu his zamanla insanı rahatsız edecek ve onda uyumsuz duygusunun 

oluşmasına sebep olacaktır. İnsanlar arası yabancılık meselesini bazı yazarlar daha 

romantik bir hava içinde ele alarak, kişinin bazen en yakınındaki bir insana bile yabancı 

gibi hissedebileceğini vurgulamışlardır. Camus Düşüş adlı eserinde bunu şu şekilde ifade 

eder: “Bir adam tanıdım. Kafasız bir kadına yaşamının yirmi yılını verdi, her şeyi feda 

etti ona, dostlarını, emeğini, dürüstlüğünü bile, ama bir akşam, kadını hiç sevmemiş 

olduğunu anladı. Canı sıkılıyordu, hepsi bu, insanların çoğu gibi canı sıkılıyordu” (Camus 

2020b: 31).  

Uyumsuzun ortaya çıkışında etkili olan diğer yabancılık hissi ise insan ile dünya 

arasında meydana gelmektedir. Kendisine ve diğer insanlara yabancı hisseden insan şimdi 

de dünya ile arasındaki mesafeyi fark eder. Camus’ye göre insan dünyaya dünya da insana 

yabancıdır, bu yabancılığın olmaması için insanın da ya dünya ya da dünyanın bir parçası 

olması gerekirdi. Ancak insan akla sahip bir varlık olması bakımından kendi bağımsız 

bilincinin farkına vararak, onu anlamlandırmak zorunda oluşunu duyar. Bu sebeple de 

kendini ve hayatını sorgulamaya başlar. “İnsan, anlam aramaya başladığında, dünya 

karşısında kendi aczini ve dünyanın, insan isteklerine sağır ve dilsiz kalışını görür. 

İnsanın istek, arzu ve özlemleri ile dünya arasında yaşanan ve uyumsuzluk, iki tarafın 

birbirine olan yabancılığıdır” (Gündoğan 2011: 116).  

Uyumsuzluk duygusu, her sokağın dönemecinde, her adamın yüzüne çarpabilir. O 

durumuyla, acıklı çıplaklığı, parıltısız ışığı içinde, kavranılmaz bir şeydir. Ama bu güçlük 

bile düşünülmeye değer. Bir insanını bizim için her zaman bilinmez kaldığı, bizi aşan, 

indirgenmez bir yanı bulunduğu belki de doğrudur. Ama kılgısal olarak insanları tanırım, 

davranışlarından, edimlerinin bütününden, geçmişlerinin yaşamda yarattığı sonuçlardan 

bilirim onları (Camus 2017: 30). 

Yukarıdaki alıntıdan da anlaşılacağı üzere Camus’ye göre uyumsuz duygusu en 

tahmin edilmedik zamanlarda dahi ve herkesin başına gelebilmektedir. Ancak, uyumsuz 
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duygusunun meydana gelmesinde Camus’nün en çok önem verdiği etmen ölüm 

gerçekliğidir. Ölüm gerçekliği insanın dünyaya geldiği andan itibaren kendisini gösterir, 

dolayısıyla varlığa gelmiş her insan bir gün ölümle yüzleşeceğini bilir. Bu durum her ne 

kadar olumsuz bir zeminde işleniyor da olsa aslında insanın geleceğini şekillendirmesinde 

de etkili olmaktadır. Ölümü gözlemleyen ve öleceğinin bilincinde olan insan, kendi 

hayatını ve bu hayatın anlamının ne olduğunu sorgulamaya başlar. Camus’ye göre bu 

soruların çıkışı ve cevapları, uyumsuz duygunun önemli bir kaynağını oluşturmaktadır. 

Uyumsuz kavramı felsefe tarihinde oldukça geniş bir yer kaplamış olan rasyonel 

düşünürler tarafından eleştirilmiştir, çünkü rasyonalizme göre, dünya anlamlı ve düzenli 

bir yapıdadır. Uyumsuz ise insanın aklını kullanarak dünyayı deneyimlemesi ancak bu 

deneyim sonrasında oluşan bir bağdaşmazlık duygusudur. Kimi düşünürler dünyanın 

sadece akıl ile kavranabileceğini kimileri ise aklın, kalpteki bu boşluğu, yani insanın 

uyumsuz oluşunu anlamlandıramayacağını söylemektedirler. Tüm bu görüşlerin toplamı 

da uyumsuz felsefesinin temelini oluşturur. Camus’ye göre insan ve dünya arasındaki 

ontolojik ilişki felsefedeki en önemli soruyu doğurur: İnsan hayatı saçma bulup da 

yaşamaya devam edebilir mi? Camus bu bahsedilen uyumsuz karşısında ne yapacağını 

bilemeyen insana yapması gereken cevapları verir. Bunlar: umut, intihar ve başkaldırma 

olmak üzere üç tanedir. Çalışmanın ilerleyen kısımlarında bu üç cevap ayrıntılı bir şekilde 

işlenecektir (Caraway 1992: 125-127). 

 

2.3. Uyumsuz Duygusundan Kaçınma Yolları 

2.3.1. Umut 

Camus, uyumsuzun nasıl ortaya çıktığını anlattıktan sonra bu duygudan nasıl 

kaçınılabileceğini anlatmaya başlar. Bu kaçışın ilki umuttur. Dünyaya gelen bilinç, 

gözlemleri sayesinde içinde bulunduğu hayata karşı bir umutsuzluk duygusu 

barındırmaya başlar. Bu dünyaya yabancılaşan ve bu kopmadan dolayı kendisini eksik 
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hisseden insan bu durumdan çıkmak ister, bunun içinde umut etmeye başlar. Camus’nün 

burada ele aldığı umut aşkın bir umut niteliği taşımaktadır. Çünkü bu dünya var olduğu 

sürece uyumsuz kavramın da var olacağını anlayan insan umut kavramını aşkın olarak 

belirler ve bu sebeple umut ettiği şeyler de dünyadan bağımsız bir nitelik kazanır. Bu 

dünya üzerinde istediğini, hak ettiğini alamadığını düşünen ve yaradılışı itibariyle de 

bunu hak ettiğini düşünen insan; hak ettiğini aldığı durumları hayal etmeye başlar. Bu da 

kendisini çoğunlukla bir öte hayat ve Tanrı fikri olarak gösterir. Camus’ye göre insanın 

içine girmiş olduğu bu durum felsefi bir intihardır, çünkü kişi kendisini kandırır. 

Uyumsuzun bilincine ulaşmış kişi, ondan var olduğu sürece kurtulamayacağının 

farkındadır. Dolayısıyla artık geleceğe bağlı ve ona dair hayaller kurarak 

yaşayamayacağını anlar ve bugünde yaşamaya başlar. Ateist bir düşünür olan Camus, 

felsefesinin ateist ayağını da buradaki düşüncelerinden hareketle oluşturmaktadır; ona 

göre aşkın bir Tanrı fikri dünya üzerinde yaşayan insan aklının sınırlarının ötesinde yer 

alır bu sebeple anlamlı değildir. Ancak Camus’nün ateist düşüncesinin oluşmasındaki 

temel nokta, aşkın bir yaratıcı ile insanın özgürlüğü ile kötülük meselesinin uzlaştırılamaz 

olduğunu düşünmesidir. Camus bu doğrultuda teist varoluşçu düşünürleri eleştirir; ona 

göre, bu dünya ile başa çıkamayan ve uyumsuz felsefesini yanlış yorumlayan düşünürler 

bu açığı kapatmak için ortaya din kavramını atarak, uyumsuzun da ancak mistik bir 

inançla ortadan kalkabileceğini belirtirler.  

Bu düşünürlere örnek olarak Husserl ve Kierkegaard üzerinden ilerler. Ona göre bu 

filozoflar, dünya üzerinde kesin olan şey olması yönüyle bilinen ölümü farklı 

okumaktadırlar. İnançlı düşünürlere göre ölüm hiçlik olarak tanımlanamaz ve bir şeyin 

sonu olarak yorumlanamaz, aksine o birçok şeyin başlangıcı mahiyetindedir. Bu sebeple 

insanın hayatında ölüm kavramı var olduğu sürece umut kavramı da bulunacaktır. Camus 

yukarıda anlatılan bu düşüncelere karşı çıkar, ona göre bu filozoflar büyük bir felsefi 

yanılgı içerisindedirler. Bu dünyada uyumsuzdan kurtulamayacaklarını anladıkları için 
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kendilerine uyumsuzun olmadığı bir öte dünya fikri yaratmışlardır. Ancak Camus bu 

düşünürlerin savunduğu ikinci dünya fikrini, başka bir ifadeyle bu histen kaçışı 

uyumsuzun tam karşısına koyar. Çünkü uyumsuzu fark eden bilinç ondan kurtulmaya 

çalışmamalı aksine onu yaşatmalıdır. Bunu yapamayan düşünürler de oradaki boşluğu 

Tanrı ile doldurmaya çalışır. Sartre’ın sisteminde sıklıkla söz ettiği kendini kandırma 

kavramı burada da benzer şekilde kullanılmaktadır. Camus kurtuluşu, huzuru ve tam olma 

hissini öte dünyada ve aşkın bir varlıkta arayan insanların kendilerini kandırdığını çünkü 

kurtuluşun sadece gerçek olan bu dünyada bulunduğunu ifade etmektedir (Gündoğan 

2011: 128-135). 

Bu dünyaya dayanamayan, ölüm, zamansallık ve uyumsuz karşısında afallayan 

insan umuda sığınmakta ve aynı zamanda da kendilerini kandırmaktadırlar. Camus, bu 

konuda şunları yazmıştır: 

Bilinçli insanın metafizik durumu olan uyumsuz Tanrı’ya götürmez. Belki şöyle ölçüsüz bir 

sözle aydınlatabilirim bu kavramı: uyumsuz, Tanrısız günahtır. Uyumsuzun durumu, işte bu 

durum içinde yaşamak söz konusu. Birbirlerine dayanıp da bir türlü kucaklaşamayan bu 

benlik ile bu dünyanın ne üzerine kurulmuş olduğunu biliyorum. Bu durumun yaşama 

kuralını soruyorum, önüme sürülen kural yaşamın temelini önemsemiyor, acılı karşıtlığın 

terimlerinden birini yadsıyor, el çekmemi buyuruyor. Kendi durumum olarak tanıdığım 

durumun ne getirdiğini soruyorum, onun karanlıkla, bilgisizlikle yüklü olduğunu biliyorum, 

ama bana bu bilgisizliğin her şeyi açıkladığını, bu karanlığın da benim ışığım olduğunu 

söylüyorlar. Ne var ki burada benim isteğime yanıt verilmiyor, bu coşturucu içlilik de 

çelişkiyi gizleyemiyor benden. Öyleyse başka yana dönmek gerek (Camus 2017: 55-56). 

Camus, umut meselesinin daha iyi anlaşılabilmesi için onu sadece felsefi temelde 

ele almamış aynı zamanda edebi eserlerinden belki de en önemlisi olarak kabul ettiği 

Tersi ve Yüzü adlı eserinde de bu kavramı işlemiştir. Camus, bu eserini felsefi sisteminin 

çıkışı olarak kabul eder, çünkü absürd kavramı ilk kez burada incelenmeye başlanır. 

Kitabın ana konusu insan ve doğa arasındaki zıtlıklardan meydana gelir; yaşam ve ölüm, 
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yaşama isteği ve ölüm, acı ve haz gibi kavramlar arasında kalan insanı işler. Tersi ve 

Yüzü’nde yazılan ilk deneme olan “Alay” yaşamdan artık zevk alamayan yaşlı bir kadınla, 

genç, hayata sıkı sıkı tutunan bir genç üzerinden kurgulanır. Burada Camus’nün yapmaya 

çalıştığı, yaşam ile ölüm temalarının farklılıklarını imlemektir. Denemede yakın bir 

zamanda ölecek olan büyükanne ile onun genç torunu arasındaki görüşme anlatılır. 

Yenilen yemek ve evde genç insanların olması büyükanneye yaşama aşkını, dinamikliği 

anımsatırken, bunun karşısında toruna ise, yaşlılığı ve ölümü anımsatmaktadır. 

Büyükanne için bu anlar yalnızlığını unutturduğu için çok özelken, torunu için sadece bir 

vakit kaybı ve iç daraltıcı bir olaydır. Camus, burada okurlarına ölüm ile hayat arasındaki 

zıtlığı anlatmak istemektedir. Gençken, insanın sahip olduğu umut kaynağı geleceğidir, 

ona inanır ve gelecekte her şeyi daha farklı yapacağına bel bağlar. Ancak kişi 

yaşlandığında, geleceğini de istediği gibi kuramadığında ve artık kurmak için vakti de 

kalmadığında Tanrı’ya sığınır. Camus bunu yaşlıların uyumsuz hissinden kurtulmak için 

yaptıkları bir kaçış olarak yorumlar, dolayısıyla da bu hayatla ilgili umut bulunduğu 

takdirde insanın Tanrı’ya ihtiyacı kalmayacağını belirtir (Camus 2020c: 29-39). 

Camus, bu noktaya ulaştıktan sonra Tanrı’yı bir umut olarak neden kabul 

edemeyeceğini özgürlük ve kötülük problemleri üzerinden anlatır. Kötülük probleminin 

en bilindik alıntısı ise: “Ya özgür değiliz ve kötülükten her gücü elinde tutan Tanrı 

sorumludur; ya özgür ve sorumluyuz, ama Tanrı her gücü elinde tutmamaktadır.” (Camus 

2017: 70). Camus felsefi sorunlarını metafizik soruymuş gibi ele almaz; o, bu soruları 

hem kendisi hem de toplum içinde yaşayan bireyler için ele alır. Evrene baktığında onda 

kötülükleri gören Camus, eğer sonsuz güç ve iyilikte bir yaratıcı olsaydı evrenin bu 

şekilde olmayacağını dile getirir. Bunların toplamında somut alanlar dışında yer alan 

başka bir gerçeklik bulunmadığını düşündüğü için de Tanrı fikrini kesin bir şekilde bir 

kez daha reddetmiştir. Umut meselesini bu şekilde ele aldıktan ve uyumsuz karşısında 

umut kavramının insanını sadece kendisini kandırması, başka bir deyişle felsefi intihar 
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olarak tanımlayan Camus, uyumsuzdan kaçınmak için ikinci yol olarak tanımladığı 

intiharı ele alacaktır (Camus 2017: 73-76). 

 

2.3.2. İntihar 

“Gerçekten önemli olan bir tek felsefe sorunu vardır, intihar. Yaşamın yaşanmaya 

değip değmediği konusunda bir yargıya varmak, felsefenin temel sorusuna yanıt 

vermektir” (Camus 2017: 21). Camus intiharı anlatmaya başladığında, Sisifos Söyleni 

kitabına bu şekilde giriş yapar, çünkü ona göre felsefenin temel işlevi diğer tüm 

meselelerden önce intihar konusunu incelemek olmalıdır. Bu konu işlendikten ve insan 

hayatının bir değeri olduğuna ulaşıldıktan sonra felsefenin diğer konularına geçmek 

mantıklı olacaktır. Uyumsuz duygusundan kaçınma yollarını anlatırken ilk sıraya umudu 

koyan ve onu olumsuz bir nitelikte ele alan Camus, intiharı da olumsuz olarak 

görmektedir. Yaşamını anlamsız bulan birey buna bir son vermek isteyecek ve çözüm 

olarak da intiharı seçecektir ancak Camus’ye göre bu asla bir çözüm olamaz. Onun 

intiharla ilgili düşüncelerini döneminden bağımsız olarak ele almak yanlış olacaktır, 

çünkü o dönem birçok savaşın patlak verdiği, milyonlarca insanın vefat ettiği ve birçok 

yıkımın yaşandığı bir dönemdir. Bunun yanı sıra bu dönem teknolojik gelişmelerin ivme 

kazandığı ve bilimsel gelişmelerin ses getirdiği de bir dönemdir. Dolayısıyla insan hem 

savaşın ve felaketlerin etkisini hem de bu büyük ilerlemelerin etkisinde kalmaktadır. 

Dönemin intihar oranlarına bakıldığında da bu sayının gitgide arttığı görülür. İnsanlar bu 

sebeplerden dolayı hayatın anlamını sorgulamaya başlamış ve savaşın etkisiyle ölüme bu 

kadar yakın olan insan, kendi varlığının anlam ve değeri konusunda kafa karışıklığı 

yaşamıştır. Ölümün bu kadar yaygın olduğu bir dönemde yaşayan insan için ise intihar 

fikri çok uzakta yer almamaya başlamaktadır.  
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Camus’ye göre bir insanın intihar etme süreci birdenbire meydana gelmez, onun 

öncesinde insan mutlaka kendini ve hayatını sorgulamış, onu anlamsız olarak 

nitelendirmiştir. İnsan hayata geldiğinde sahip olduğu tek gerçeklik ölüm olgusudur, onun 

haricindeki her şey geçicidir, ancak insan ne olursa olsun bir gün öleceğini bilir. Bir gün 

öleceğini bilen insan, uyumsuzu da gördüğü zaman, çaresizce bundan kaçmanın yollarını 

arar. Ölümden kaçamayacağını anladığında uyumsuzdan kaçınabileceğini düşünerek 

çeşitli yöntemlere başvurur; bunların ilki yukarıda anlatılan umut kavramıdır. Ancak 

bunun da yeterli gelmediğini deneyimleyen insan, buna karşı çıkar, kaderine isyan eder 

ve hatta deyim yerindeyse ondan intikam almak ister. Bunu yapmanın yolunun ise daha 

önce belirlenmiş olan kaderine ve ölümüne başkaldırarak kendini öldürmek olduğunu 

düşünür. Dolayısıyla insanın buradaki kendisini öldürme isteği sadece hayatın 

anlamsızlığına dayanamayan bir insan eylemi olarak değil, aynı zamanda aşkın bir 

yaratıcıya ve ölümün kendisine dair yapılan bir başkaldırı niteliği taşımaktadır 

(Gündoğan 2011: 142-143). 

Uyumsuz üzerine gözlem, insan dışının bunalımlı bilincinden yola çıkarak insan 

başkaldırısının tutkulu alevleri içinden yolunun sonuna gelir. Böylece, ölümden üç sonuç 

çıkarıyorum: başkaldırım, özgürlüğüm ve tutkum. Yalnız bilinç yoluyla ölüme çağrı olan 

şeyi yaşam kuralı biçimine sokuyor ve intiharı yadsıyorum. Günler bolunca sürüp giden bu 

boğuk yankıyı bilmiyor değilim. Ama yalnız bir sözüm var diyecek: bunun zorunlu olduğu 

(Camus 2017: 77).  

Absürdle bir kere karşılaşan insan, hayatı boyunca ona denk geleceğini anladıktan 

sonra bu şeklide yaşayıp yaşayamayacağına karar vermelidir. Bu karar verme sürecinde 

de intihar birçok insana en doğru seçenekmiş gibi görünür. Camus’ye göre absürdü 

ortadan kaldırmanın yolu intihar değildir, yukarıda da anlatıldığı üzere umut ederek 

absürdü görmemezlikten gelmek de doğru değildir. Peki insan bu duyguyla nasıl baş 

etmelidir? İnsan rasyonel bir varlıktır ve bu sebeple içinde bulunduğu dünyayı ve kendi 
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yaşamını anlamlı kılacak derin bir sebebi de aklıyla aramaktadır. Ancak dünya absürddür, 

yani rasyonel bir ilke ile açıklanamayacaktır, dolayısıyla insanın yapması gereken ilk şey 

onu akıl ile çözümlemeye çalışmaktan vazgeçmesidir. Camus’nün burada kullandığı 

vazgeçmek kelimesi, umut eden insanın yaptığı gibi bir kendini kandırma değildir. Bunun 

aksine absürdün varlığını kabul edip aynı zamanda ondan kurtulamayacağını anlayan 

insanın onunla nasıl yaşayacağını çözümlemesi demektir. İnsan, bu dünyada mutsuzsa ya 

da hayatının anlamını aramış ancak bulamamışsa bile intihar etmemelidir. Ancak Camus 

insanın kendisini sadece öldürmemesiyle yetinmeyerek bunun nedenini de 

sorgulamaktadır. Ona göre insan, bir öteki hayat korkusu olduğu için ya da güzel bir 

gelecek yaşayacağına dair umut ettiği için hayatta kalmayı seçmemelidir. İnsan yaşamın 

kendi başına bir anlamı olmadığının farkında olarak yaşamayı tercih etmelidir. İnsanın 

kendisini öldürmesi sonucunda absürdün ortadan kalkmayacağının bilincinde olan 

Camus, insanın da onu ortadan kaldırmayı hedeflemesi yerine onu olduğu gibi kabul 

ederek işe yarar bir forma sokması gerektiğini söyler. İntihar eden kişi absürdü 

onaylayarak kendi fizikselliğinden vazgeçmiş ve absürde yenilmiş demektir, oysa olması 

gereken şey başkaldırıdır. (Gündoğan 2011: 148-152). 

Camus, intiharla ilgili düşüncelerine Dostoyevski’nin Kirilov adlı karakterinden 

yola çıkarak anlatmaya devam eder. “Bir insan kendini öldürür, çünkü metafizik 

düzlemde incinmiştir. Belirli bir anlamda, öcünü alır. Bu onun tutsak edilemeyeceğini 

tanıtlama biçimdir” (Camus 2017: 122). Kirilov, hayatın umutsuzluğundan ve 

kötülüğünden intikam almak ister, öç almanın en güzel yolunun da kaderine teslim 

olmayarak ve ona adeta başkaldırarak intihar etmek olduğuna karar verir. O, Tanrı olmak 

için kendisini öldürmek ister. Bu aşamaya ulaştıktan sonra Kirilov, bahsedilen Tanrı’nın 

aşkın bir Tanrı değil, bu dünya üzerindeki bir Tanrı olduğunu belirtir. Dolayısıyla onun 

için insanın kendisini fiziksel olarak öldürmesine gerek yoktur, yapılması gereken şey; 

bu dünyada bağımsızlığı sağlamaktır. 
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Tanrı olmak bu yeryüzünde özgür olmaktır yalnızca, ölümsüz bir varlığa hizmet etmemektir. 

Her şeyden önce de tüm sonuçları bu acılı bağımsızlıktan çıkarmaktır kuşkusuz. Tanrı varsa, 

her şey ona bağlıdır ve istemine karşı hiçbir şey gelmez elimizden. Yoksa her şey bize 

bağlıdır. Nietzsche için olduğu gibi, Kirilov için de Tanrı’yı öldürmek, kendisi Tanrı 

olmaktır. Kutsal Kitap’ın söz ettiği ölümsüz yaşamı bu yeryüzünde gerçekleştirmektir. Ama 

bu metafizik cinayet insanın tamamlanmasına yetiyorsa, ne diye intiharı da eklemeli buna? 

Neden kendini öldürmeli insan, neden özgürlüğü fethettikten sonra bu dünyayı bırakmalı? 

(Camus 2017: 124). 

Yukarıdaki pasajdan da anlaşılacağı üzere Camus’ye göre intihar etmek 

anlamsızdır. İnsan dinden, Tanrı’dan sıyrılarak ve intiharı da bir seçenek olarak görmeden 

bu hayatla nasıl başa çıkması gerektiğini anlamalıdır. Camus’ye göre insan yaşama 

aşkıyla dolu olmalıdır. İnsanın yapması gereken şey ölüm gerçeğini kabullenmek ve buna 

rağmen dünya üzerindeki mutluluğu yaşayabilmektir, çünkü kişi zihninde intihar 

düşünceleri barındırıyor da olsa, bedeni yaşamaya devam etmek isteyecektir. İnsan özgür 

olmalıdır, ancak özgürleşmek ve kadere başkaldırmak adı altında intihar etmemelidir. 

Uyumsuzu fark eden insan umut ederek ve intihar ederek bir yere varamayacağını 

anlayacak ve yaşamın güzelliklerini yaşamaya odaklanacaktır. Umut ve intihar 

kavramlarını bu şekilde ele alan ve ikisini de olumsuz bir zeminde işleyen Camus, 

uyumsuz duygudan kaçınmanın üçüncü yolu olarak nitelendirdiği başkaldırı felsefesini 

anlatarak devam edecektir.  

 

2.3.3. Başkaldırı  

Başkaldıran İnsan kitabı Camus’nün üzerinde en çok vakit harcadığı eserlerinden 

biridir. O, burada ilk olarak absürdün dünyaya ilişkin bilgimiz hakkındaki en değerli 

varsayımlarımızı sarstığını ve bizi siyasi ve ahlaki bir çıkmaz içine bıraktığını onaylar, 

ancak Camus absürd akıl yürütmenin burada bitmediğini ve absürdün belirlediği 
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zorunlulukları kabul etmenin nihilizme yol açmadığını göstermek için kararlı olduğu 

belirtir (Foley 2008: 55-57). 

Camus, başkaldırıyı hem modern çağın felsefi bir teşhisi hem de Sisifos Söyleni’nin 

felsefi bir devamı olarak görür, dayanışmaya artan bağlılığını felsefi bir temellendirme 

olarak göstermeye çalışır. Camus’ye göre absürd yaşanılması gereken bir deneyim olsa 

bile yalnızca bir hareket noktasıdır. Camus için önemli olan, şeylerin kökenine inmek 

değil, dünyada olduğu gibi, içinde nasıl yaşanacağını bilmektir. Sorun dünyada nasıl 

yaşanacağını bilmenin başkaldırısına dönüştüğünde, farklı düşünceler devreye girer. 

Teorikten pratiğe dönüşle birlikte, absürd sorununun bir isyan sorununa ve bununla 

birlikte intihar sorununun da bir cinayet sorununa dönüştüğüne inanır. Camus’ye göre 

absürd sessiz ve anlamsız bir evrenle karşılaşmamızdan doğar ve bu evren karşısında 

intihar sorusu mantıksız değildir. Adaletsiz ve anlaşılmaz bir durumla karşı karşıya kalıp 

harekete geçmeyi seçen bireyin davranışı, akıldışı olan düzene isyan etme, kaosun 

ortasında bir düzen talebi ve geçici olanın kalbinde tam bir birlik olarak anlaşılmalıdır 

(Sherman 2009: 138-141). 

Burada anlatılacak olan başkaldırı kavramı, Camus’un uyumsuz duygusundan 

kaçınmasının yolları ana başlığı altında işlenecektir. Başkaldırı felsefesine ilerleyen 

sayfalarda ayrıntılı bir şekilde yer verilecektir. Uyumsuzdan kaçınma yollarını anlatırken 

ilk önce olumsuz olarak değerlendirdiği umut ve intihar kavramlarını ele alan Camus, 

bunun ardından olumlu olarak nitelendirdiği başkaldırı kavramını inceler. Başkaldırının 

umut ve intihar kavramlarından en önemli farkı, onun absürdü görmezden gelmemesi ve 

ortadan kaldırmaya çalışmamasıdır. Başkaldıran insan da uyumsuza karşı çıkmaktadır, 

ancak bu karşı çıkış metodu umut eden ya da intiharı düşünen bir insanınkinden oldukça 

farklıdır. “Kimdir başkaldıran insan? Hayır diyen biri” (Camus 2019: 23). Camus 
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Başkaldıran İnsan kitabına bu cümleyle başlamaktadır; o, ilk olarak başkaldıran insanın 

tanımını yapmış ve bunu farklı eserlerinde uyumsuz insan tiplemeleriyle derinleştirmiştir.  

Camus, felsefesinde her ne kadar hayatın anlamsız olduğunu ifade etse de her 

zaman hayatın yaşanması gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Onu, diğer insanlardan ayıran 

unsur, bunu yaparken dünya üzerindeki kötülükleri, uyumsuzluğu, yabancılığı ve 

yalnızlığı görmezlikten gelmemesi ve onu yenmeye çalışmamasıdır. O, insanlara bununla 

yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini ifade eder. Umut ve intiharla, absürd kavramını 

tanımayı başaramayan insan, başkaldırma sayesinde absürdü tanıyacak ve bu sayede 

yaşamını anlamlı kılmaya bir adım atmış olacaktır. Bu hayatın yaşanılabilir olması Camus 

açısından daha büyük bir önem taşımaktadır, çünkü o bir öte dünya fikrine inanmaz. Bu 

sebeple, eğer insanın kurtuluşu mümkünse o bu dünyada gerçekleşecektir. Bununla 

paralel olarak ilerleyen Camus, ölüm kavramını kötü bir değer olarak ele almaz, çünkü 

ona göre bu hayatta insanın üzerinde emin olabileceği tek olgu ölüm olgusudur. İnsanın 

bundan emin olması ve böyle bir gerçekliğe sahip olması onu hayata bağlar, yaşam 

aşkıyla doldurur. Dolayısıyla ölümle yüzleşen insan bu hayatını en iyi ve en dolu şekilde 

yaşamaya başlamalıdır, hayatını kendini mutlu etmeyen ve başkası tarafından belirlenmiş 

evrensel ahlak yasalarına göre idame ettirmeye çalışmamalıdır (Gündoğan 1997: 100). 

Camus’ye göre “sağlam olan her varlık çoğalmaya yönelir” (Camus 2017: 85). Bu 

sebeple absürdün ve ölümün farkına varan insan hayatının kontrolünü eline alarak 

özgürleşecek ve tecrübelerini mümkün oldukça artıracaktır. Uyumsuzu bir kere algılayan 

bilinç, bugününün ne kadar tek düze ve monoton olduğunu; geleceğinin ise belki de 

gerçekleşmesi mümkün olmayan planlarla dolu olduğunu görecektir. Camus’ye göre 

yaşayan insanlar kendilerini her ne kadar özgür olarak nitelendirseler de köleden 

farksızdırlar. Absürdü fark eden insanın özgür olmasının sebebi ise insanın hayatında 

sahip olduğu tüm değerlerin önemli ve hayati olmadığının farkına varılmasıdır. 
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Kendi özgür oluşunun farkına varan yani absürde özgürlüğü tadan bir insanın bu dünyadaki 

durumunda ve hayatı yaşama biçiminde artık eskisinden farklı bir şekil ortaya çıkar. Bu yeni 

durum, yarın diye bir şey olmadığı için, mevcut anı yaşama ve bu yaşamayı anların birbirini 

takip edişi içinde gerçekleştirme, hayata bağlanma biçiminde olur. Bu istek, şimdiki anı ve 

birbirini takip eden anları yaşama isteğidir (Gündoğan 1997: 101). 

İnsanın arzuları ile dünyanın sunduğu şeyler arasındaki gerilimi, insanın kaçarak 

iki kutbu da reddetmesine izin vermeden süren bir mücadeledir. İkincisi insanı ve 

özgürlüğü yeni bir ışıkta görür. Özgürlük artık Tanrı’dan, aşkın bir varlıktan, bir fikirden 

ya da gelecekteki bir amaç için çalışmaktan gelmez. Aksine özgürlük artık ölümün 

kesinliği ve saçmalık üzerine kurulu olarak görülüyor. İnsanın bir kesinlik olarak, 

yalnızca bu şimdiki yaşama sahip olduğunu ve bu hayatın ötesinde hiçbir aşkın varlığın 

kabul edilemez olduğunun anlaşılmasıyla, şimdiki hayatı tam olarak yaşamak için 

özgürlük ve rahatlama meydana gelir. Bu, geleceği düşünmesini reddetmez, ancak 

geleceğin insanın bugününü çalmasına izin vermez. Dolayısıyla yalnızca bu hayata dair 

kesin bilgilerinin olduğu ve gelecekten bağımsız olduğunu anlayan insan, artık geleceğe 

kayıtsız kalarak ve içinde bulunduğu anı tamamen tüketme arzusuyla yaşayabilir 

(Caraway 1992: 128-129). 

Camus’ye göre absürd ve hayat birbirini dışlayan kavramlar değildir, aksine 

birbirlerini desteklemektedirler. Absürdü hayatın tam karşısına koyan insanlar, ondan 

kurtulmak için umut ve intihar yollarını öne sürmüşlerdir. Absürd, insanın ölümü doğru 

olarak yorumlamasını sağlar, bunun sonucunda da kişi ölümü bilmesine rağmen, 

umutsuzluğa kapılmaz ve kendisini geleceğe dair gerçek olmayan umutlarla beslemez ya 

da bunu bir meydan okuma şeklinde görerek kendisini öldürmeye de kalkışmaz. Burada 

yapılması gereken şey ölümle birlikte, bir gün öleceğinden emin olarak yaşamayı 

seçmektir. Absürd insanın yapması gereken iyi olanın peşinde koşmak ya da geleceğini 

inşa etmek değildir; o, daha fazla yaşamak ve bolca tecrübe kazanmak ister. Dolayısıyla 
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burada benimsenmesi gereken ahlak anlayışı bir nitelik değil, nicelik ahlakı şeklindedir 

(Gündoğan 1997: 102-104). 

 Camus’ye göre uyumsuz kavramının insana kazandıracağı şey başkaldırıdır; ancak 

sadece uyumsuzun bilincine ulaşan, özgür olan ve yaşama dair tutkuyla bağlı olan 

insanlar başkaldırabilirler. Başkaldırının olması için insanın herhangi bir yerde veya 

şekilde haksızlığa uğradığını fark etmesi gerekir. Haksızlığı fark eden, yaşamı seçen, yani 

intiharı ve umudu olumsuzlayan absürd insan Camus’de Don Juan, Aktör, Fatih ve 

Yaratıcı Sanatçı olarak adlandırılır. Bu dört tip yukarıda bahsedilen nicelik ahlakını kendi 

hayatlarına uyarlamayı başaran kimselerdir. Yazının devam kısmında bu tiplemeler 

ayrıntılı bir şekilde işlenecektir (Camus 2019: 23). 

 

2.3.3.1. Don Juan 

 Don Juan, Camus’nün nicelik ahlak olarak anlatacağı ilk tiptir. Oldukça akıllı ve 

bilinçlidir, çünkü uyumsuzun farkındadır ve uyumsuz insan başka bir deyişle absürde 

insanın özelliklerine sahiptir. Bilinçli olması onun özgür düşünmesine yol açar. Don Juan, 

ölümün farkındadır, ancak bu farkındalıktan dolayı kaygı duyarak gelecekle ilgili 

kendisini avutan umutlar beslemez ya da ölümü düşünerek kederlenip, yaşamdan 

soğumaz. Don Juan, en genel ifade ile geçmişte veya gelecekte kalmayan, şimdide olan 

ve bu anı yaşayan kişidir. Onun bu hayattaki amacı sınırsız bir sevgi yaşamaktır, buradaki 

sınırsız kavramı nitel değil, nicel bir anlamda kullanılmaktadır. Her zaman daha fazla 

sevmek ve onu mümkün olduğunca çok tecrübe etmek istemektedir. Don Juan’ın bu tavrı 

aşkla alakalı değildir, o sadece uyumsuz karakterini derinleştirmek ister, Camus bunu şu 

sözlerle ifade eder: “Sevmekle iş bitseydi, her şey fazlasıyla basit olurdu. İnsan ne kadar 

çok severse, uyumsuz o ölçüde sağlamlaşır” (Camus 2017: 85). 
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Don Juan’ın her yerde hayattaki tek aşkını arıyor gibi yorumlanması yanlıştır; o, 

her kadını eşit derecede ve yoğun bir sevgiyle sevmektedir; bu sebeple de bu yeteneğini 

sağlama alması gerekir. Ona göre birini çok sevmek için onun tek olması gerekmez, 

mantığı her zaman bir kez daha olsun şeklinde çalışır. Camus’ye göre Don Juan 

gerçeklerin farkında olan ve umuda sığınmayan bir tip olarak kederli bir yapıda değildir, 

çünkü her şeyin bilincindedir ve olmak istediği şekilde yaşamını sürdürmektedir, 

dolayısıyla yaşadığı tüm deneyimler gerçektir. Öte dünya fikrine ve Tanrı’ya inanmaz, 

bu sebeple yaşayacağı her şeyin bu dünya üzerinde olduğunu bilir, elini uzatarak istediği 

şeye ulaşır. Dönemindeki çoğu insan gibi Tanrı’nın onun ruhunu sevmesi için de 

uğraşmaz, o ruhunu dünya üzerindeki güzelliklerle doldurur. Don Juan’a göre “Umutla 

yaşayan insanlar, iyiliğin yerini cömertliğe, sevinin yerini erkekçe susuşa, kaynaşmanın 

yerini yalnız cesarete bıraktığı bir evrene pek ayak uyduramazlar” (Camus 2017: 87). Don 

Juan’ı anlamanın en iyi yolu onu olduğu gibi okumaktan geçer; o, kadınları cezbetmeyi 

seven sıradan bir adamdır. Onu diğerlerinden ayıran uyumsuzun bilincinde oluşudur. 

Dolayısıyla o zamandan korkmaz, aksine onunla beraber ilerler. Yaşadığı her şey onun 

için bir tecrübedir, ancak o tecrübelerini biriktirmez tüketir ve her zaman anda yaşayan 

bir tip olduğu için de tükettiği şeylere bir daha bakmaz. Çünkü Don Juan’ı ilgilendiren 

tek şey şu andır, geçmişle işi yoktur. Birçok kişi onu ahlaksız olarak nitelendirir. Ancak 

Camus’ye göre ahlaksız değildir, sadece toplumun belirlediği ahlaki değerlerden farklı 

bir ahlak anlayışına sahiptir, bu da nicelik ahlakıdır (Camus 2017: 88). 

Nesnelerin derin anlamına inanmamak uyumsuz insanın özelliğidir. Bu ateşli ya da hayran 

yüzleri bir başkan bir başa dolaşır, bir yere toplar ve yakar. Zaman kendisiyle birlikte yürür. 

Uyumsuz insan zamandan ayrılmayan insandır. Don Juan kadınların koleksiyonunu yapmayı 

düşünmez. Niceliklerini tüketir, onlarla birlikte de yaşam şanslarını. Koleksiyon yapmak, 

geçmişiyle yaşayabilecek durumda olmaktır. Ama o özlemi, umudun bu öteki biçimini 

yadsır. Resimlere bakmayı bilmez (Camus 2017: 88). 
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Don Juan’a göre toplumun genel kabulleri ya da kitaplar, bizim sadece varlıklara 

bağlayan şeylere aşk dememize neden olur. Ancak Don Juan’ın aşkı başkadır, daha 

kurtarıcıdır. “Don Juan için yaşamın demeti tüm bu ölümler ve yeniden doğmalardır. 

Onun verme ve yaşatma biçimi budur” (Camus 2017: 89). Camus, Don Juan’ı bencil 

olarak nitelendirmez; onu, ölümü fark eden ve çareyi bu dünyada niceliksel ahlakla 

arayan birisi olarak değerlendirir.  

 

2.3.3.2. Aktör 

 Camus, Don Juan’ı anlattıktan sonra “oyuncu” olarak da bahsettiği aktör tipini ele 

almaktadır. “Günü gününe yaşayan insan oyalanmayı pek sevmez” (Camus 2017: 93). 

Oyuncu, çoğu insanın bencil olarak nitelendirebileceği bir tiptir, çünkü hayatta en çok 

önem verdiği şey kendisidir. O da tıpkı Don Juan gibi geleceğe dair umut beslemez, 

bugünü yaşar. Uyumsuz insanla da burada ayrılır. Tiyatrodan çok hoşlanır, farklı 

karakterlere bürünmek, izlemek onu cezbeder, kendisini ana ait hissetmesini sağlar. 

Camus’ye göre tüm oyuncular uyumsuz değildir, ancak olma şansları diğerlerine göre 

daha yüksektir. Çünkü o sürekli farklı roller peşinde koşacak, bunları oynayarak 

yaşayacak ve ün kazanacaktır. Dolayısıyla aktörü diğerlerinden farklı kılan en önemli 

nitelik budur; onun belirlenmiş tek ve monoton bir yazgısı yoktur, çünkü devamlı farklı 

hayatları yaşar. Oyuncu da uyumsuzu keşfetmiş bilinçli bir tiptir ve o da nicelik ahlakını 

takip ederek yaşamda ona verilen şeyleri tüketmeye çalışır. Onun amacı ünlü olmak değil, 

kendi kendisi için yaşayan bir ün kazanabilmektir. Çünkü bencillikle suçlanan ve en çok 

kendisini sevdiği söylenen aktörün amacı ünlenmek değil, kendini kendisine adamaktır. 

Camus bunu şu şekilde anlatır:  

Oyuncu, sayılmaz yanı, kendini kendine adayıp kendini duyanı seçmiştir. Her şeyin günün 

birinde ölmek zorunda olmasından en iyi sonucu çıkaran odur. Bir oyuncu ya başarır ya 

başaramaz. Bir yazar, değeri bilinmese bile, bir umut besler. Ne dolduğuna yapıtlarının 
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tanıklık edeceğini tasarlar. Oyuncu en fazla fotoğrafını bırakacaktır bize, kendisini oluşturan 

şeylerin hiçbiri, devinimleri ve susuşları, kesik soluğu ve aşk soluğu, bize kadar 

gelmeyecektir. Onun için tanınmamış olmak oynamamaktır, oynamamaksa canlandıracağı 

ya da dirilteceği tüm varlıklarla birlikte yüz kez ölmektir (Camus 2017: 94). 

Oyuncunun yaşamı oynadığı karakterlere birlikte hayat bulur, oyun bittiğinde ise 

son bulur. Diğer insanların tüm hayatları boyunca uğraşarak elde edemedikleri 

karakterleri, aktör iki üç saat içinde doğuracak, yaşayacak ve öldürecektir. Camus’nün de 

aktörle ilgili en çok sevdiği şey budur, fenomen dünyayı mümkün oldukça çok 

tüketmektedir. Oyuncu ölüm kavramının da oldukça farkındadır, nasıl ki onun oynadığı 

roller bir gün bitiyorsa, bu dünya üzerindeki rolü de bitecektir. Ancak aktör bundan dolayı 

mutsuzluğa kapılmaz, ölüm bilincini umutsuzluk için değil sanat alanında başarıya 

ulaşmak için kullanır.  Camus’ye göre oyuncu, görünüş alanının bir temsilcisidir. 

“Tiyatronun koşulu yüreğin kendini yalnızca devinimlerde ve bedende ya da bedenin sesi 

olduğu kadar ruhun sesi olan sesle dile getirip anlatmasıdır” (Camus 2017: 96).  

Tek başına insan bedeninin boyutları da yetersizdir. Maske ve yüksek tabanlı ayakkabılar, 

yüzü temel öğelerinde silikleştiren ya da daha çok belli eden makyaj, abartan ya da 

basitleştiren giysi, bu evren her şeyi dış görünüş uğrunda harcar, yalnızca göz için yapılmıştır. 

Uyumsuz bir mucizeyle, bilgiyi getiren de gene bedendir. Uyumsuz kişinin tekdüzeliği, o 

hem yabancı hem dost, o biricik ve baş döndürücü görünüşü oyuncuya geçer, tüm 

kahramanlarının içinde dolaştırır onu. Oyuncu burada kendi kendisiyle çelişir: aynı, gene de 

çok çeşitli, bir tek bedenle özetlenmiş bunca ruh. Ama her şeye erişmek ve her şeyi yaşamak 

isteyen bu birey, bu boşuna çaba, bu güçsüz inat, çelişkinin ta kendisidir. Hep kendisiyle 

çelişen onda birleşir gene de. Bedenle tinsel varlığın birbirleriyle birleşip kaynaştıkları, 

ikincisinin başarısızlıklarından bıkıp en sadık dostuna yöneldiği yerdedir (Camus 2017: 97). 

Oyuncunun özelliği sadece bedensel değildir; o, jest ve mimiklerini, ruhunu 

kullanarak oyunu yaşar ve ancak bu sayede de yaşatır. Oyuncu kendi kendisiyle çelişir 

bir haldedir, tek bedende birbirinden oldukça farklı ruhlar barındırır, tek bedende her şeyi 
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yaşamak, görmek ve denemek isteyen ruhlar çelişkili bir durum yaratır. Çünkü 

oyuncunun bir yanı mutlu diğer yanı mutsuz, bir yanı dost bir yanı düşmandır, o tüm 

çelişkileri kendisinde barındırır. Ancak Camus’ye göre, kendi kendisine çelişen bu şey 

yine kendi kendisiyle birleşir. Oyuncu mümkün olan her yerdedir ama tabii ki zaman 

onun da peşindedir ve ölümün bir gün onun için de geleceğinin farkındadır. Biten her 

oyun gibi kendi hayatı da son bulacaktır, bunu görür. Oyuncu ölümün farkındadır ve 

ondan kaçmak gibi bir isteği yoktur çünkü onun amacı daha uzun yaşamak değil daha çok 

yaşayabilmektir ve bunu başarır (Camus 2017: 98-99). 

 

2.3.3.3. Fatih 

 Camus, aktörden sonra gelen diğer uyumsuz bir tip olan Fatih’i anlatır. Bunu 

yaparken ilk olarak kendi çağı ile geçmiş çağlar arasındaki farklılıklara bakar, insanın 

dünyaya neden geldiğini tarihsel bir bakış açısıyla yanıtlamak ister. Örneğin insan 

dünyaya hizmet etmeye mi gelmiştir, hizmet edilmeye mi? Ya da insan bir toplum içinde 

mi yaşamalıdır yoksa birey olarak kendi başına mı kalmalıdır? Camus’ye göre tarih ve 

toplum başka bir ifade ile insanın kendisini içinde bulduğu kültür ve zaman unsuru onun 

özgür olarak aldığını düşündüğü kararlar üzerinde oldukça etkilidir; o, bu etkiyi Fatih 

üzerinden işler. Camus’ye göre insan hayatında eylem ya da gözlemden birisini seçmek 

zorunda olduğunu fark eder, bu insan olmanın bir gereksinimidir. Çünkü insan bu iki 

tercihin arasında kalarak yaşayamaz. “Ya Tanrı var ya zaman ya çırpınmalarını aşan daha 

yüksek bir anlamı vardır bu dünyanın ya da bu çırpınmalardan başka hiçbir şey gerçek 

değildir. Ya zaman ile yaşayıp onunla ölmek ya da daha büyük bir yaşam için ondan 

çekilmek gerek” (Camus 2017: 103). Buradan anlaşılması gereken, insan ya bilinçli bir 

varlık olarak zamanın farkına varır, onunla savaşmaz beraber yaşar ve kendisini var etmek 

için uğraşır, eylemlerde bulunur; ya da bu dünyanın daha derin anlamları olduğu 

yanılgısına düşerek ona olmadığı anlamlar yüklemeye başlar, geleceğe dair umut besler 
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ve bugününü unutarak geleceği bekler, ikinci bir dünya fikri oluşturur ya da Tanrı’ya 

bağlanarak onun her şeyi yoluna koymasını bekler. Camus, insanın bu iki tercih arasında 

birisinin seçilmesi gerektiğini vurgular, çünkü insan bu şekilde bir arada kalışla hayatını 

idame ettiremez. İnsan ya yaşayıp öleceğini kabul edecek, yani zamanı seçecektir ya da 

ölümsüzlük fikrini benimseyerek varlığını hep devam ettirmeye çalışacaktır. Fatih tipi şu 

anı kesin olarak yorumladığı ve ölümü kabullendiği için zamanı seçmektedir.  

 Fatih, eylemde bulunmayı seçer, ancak onlara göre bulunulan eylemlerin çoğu 

yararsızdır, ona göre yararlı olan tek eylem insanı ve dünyayı en baştan kuracak ve 

düzeltecek eylemdir. Bu eylemin sonucunda insanın düzelemeyeceğini düşünür ancak 

ona göre esas olan çabadır, düzelmeyeceğini bile bile çabalar, bu onun hayatta sahip 

olduğu tek kesinliktir. Camus’ye göre de Fatih’i büyük yapan unsur fethettikleri yerler 

değil, yaşamda kalmak için verdiği emektir, bu emek onu diğerlerinden ayırır ama onu 

diğerlerinden üstün kılmaz. İnsan kendinde başlar ve yine kendisiyle son bulur ve olmak 

istediği şeyi olmak için sadece tek bir hayat şansı vardır; o da budur. Fatih’in yapmakta 

olduğu ve konuşmakta olduğu şey devamlı bir fetihtir, ancak burada kast edilen fetih 

insanın kendi kendini aşmasından başka bir şey değildir (Camus 2017: 102-103). 

Evet, insan kendinde başlayıp kendinde biter, ötesi yoktur. Bir şey olmak istiyorsa bu yaşam 

içinde olur. Şemdi bunu fazlasıyla biliyorum. Fatihler bazı bazı yenmekten ve aşmaktan söz 

ederler. Ama hep kendi kendini aşmaktır demek istedikleri. Bunun ne demek olduğunu iyi 

bilirsiniz. Her insan kimi anlarda kendini bir tanrının eşiti gibi duymuştur. Hiç değilse böyle 

söylerler. Ama bu, bir anlık bir sürede, insanın tinsel varlığının şaşırtıcı büyüklüğünü duymuş 

olmasından gelir. Fatihler kendilerini insanlar içinde sürekli olarak bu yüksekliklerde ve bu 

büyüklüğün tam bilinci içinde yaşayacak kadar güçlü bulan kişilerdir yalnız. Bu bir aritmetik, 

artı ya da eksi sorunudur. Fatihler en fazlasını yapabilirler. Ama insanın isteyince yaptığından 

fazlasını yapamazlar. İşte bu nedenle insan kavşağını hiç bırakmaz, devrim ruhunun en yakıcı 

noktasına dalarlar (Camus 2017: 104). 
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İnsanlar bazen kendilerini Tanrı yerine koyar ve ölümsüz gibi davranırlar, 

Camus’ye göre bu sadece tininin gücünü yeni fark eden ve ondan çok etkilenen bir insan 

davranışıdır ve gelip geçicidir, Fatih’in insanlardan diğer farkı ise onun bu bilince daha 

evvel ulaşarak kendi gücünü fark etmesi ve hayatını bu şekilde bir güce sahip olarak 

sürdürmesidir. Fatih’in önem verdiği bir diğer unsur ise insanlar arasındaki bağlardır; 

dostluklar, kardeşlik, zaferler gibi. Bunların geçici olduğunu bilir ve onları yaşar. Bu 

bağların geçici olması diğer insanları üzdüğü gibi Fatih’i üzmez, aksine geçici olmaları 

onların gerçek olduğunu kanıtlar. Bunun bilinci özgürlüğü de beraberinde getirir. Fatih 

de yukarıda bahsedilen diğer iki uyumsuz karakter gibi ölümün geleceğini bilir ve 

geleceğe dair umut beslemez; bu tutumu da özgürlüğünün kaynağı olur (Camus 2017: 

102-106). 

 “Bir kez daha söyleyeyim, birer ahlak önermiyor bu imgeler, birer yargı 

getirmiyor; birer çizgi bunlar. Bir yaşama yordamını gösteriyorlar yalnızca” (Camus 

2017: 107). Camus, bu üç tiplemeyi anlattıktan sonra bunlarla ilgili kısa bir açıklamada 

bulunur. Bu tipler aşık, oyuncu ve fetheden olduğu gibi memur ya da politikacı da 

olabilirdi. Uyumsuzu uyumsuz yapan mesleği değil, bilmeye dair olan isteği ve gerçekler 

üzerine serili perdeyi kaldırmasından geçer. Gelecek yaşam umudu ve Tanrı gibi 

kavramlar uyumsuzu anlamanın önüne atılan perdelerdir, uyumsuzun görevi bunları 

kaldırmaktır. Bu üç uyumsuz tipi anlattıktan sonra Camus en uyumsuz tip olarak 

adlandırdığı Sanatçı’yı anlatmaktadır. 

 

2.3.3.4. Yaratıcı Sanatçı 

 Yaratıcı Sanatçı, Camus’nün uyumsuz tiplerinin sonuncusu ve hatta en 

uyumsuzudur. O da diğerleri gibi bilinçlidir ve bu sebeple ölümlü olduğunun farkına 

varmış ve bundan kaçınmanın ya da inkarın yollarını aramamıştır. Bir gün hem kendinin 
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hem de yarattığı eserlerin öleceğinin bilincinde olarak sanatsal üretimine devam 

etmektedir. Camus’ye göre absürd insan olarak tanımlayacağımız kimseler, ölüm 

karşısında bir aşkınlık fikri yaratmayan, kendisini güvende hissedeceği bir öte dünya 

fikrine dayanmayarak, şu an gerçek bir ilişki içinde bulunduğu bu dünya ile bağ kurar. 

Dolayısıyla bu kişilerin yarattığı eserler de bu dünyada varlığa gelmekte ve kaynağını 

buradan almaktadır. Çünkü eğer bir eser bu dünyayla ilişkisini aşar ve aşkın olana 

yükselirse gerçeklikten uzaklaşmış demektir ve Camus’ye göre bu, absürdden kaçmaktır. 

Absürdün farkına varan insanın yapması gereken nasıl onu onaylamak ve onu 

bastırmamaya çalışmaksa aynı şekilde sanatta da absürdün onaylanması gerekir. İnsan 

elinden çıkma olan bir sanat eseri bu insani boyutunu kaybetmemeli ve aşkın konuma 

gelmemelidir, aksi takdirde hem sanat eseri hem de absürde olma özelliğini 

kaybedecektir. Burada yaratıcı sanatçının yapması gereken şey içinde bulunduğu dünyayı 

gözlemlemesi ve bunu betimleyerek ortaya bir sanat eseri koymasıdır; ancak dünya, 

bilinçli bir varlık olan insanın isteklerine, özlemlerine ve içsel olarak aradığı şeylere 

yeterli düzeyde cevap olamamaktadır. Dolayısıyla sanatçı dünyayı kendi bakış açısına 

göre yeniden kurmalıdır (Camus 2017: 129-131). 

Durum böyle olunca sanatçı, ancak bu dünyadan hareketle ve bu absürde dünyaya 

başkaldırmakla sanatsal üretim yapabilir. Yani, bu dünyadan hareket ettiği için duyu 

dünyasına evet der ama ona başkaldırdığı, onu kendi özlemlerine göre yeniden kurmak 

istediği için de ona hayır der. Bu demektir ki sanatçı, aynı zamanda evet ve hayır diyendir, 

yani hem absürdü onaylayan hem de ona başkaldırandır (Gündoğan 1997: 108). 

Sanatçı yukarıda anlatılan üç uyumsuz tipten daha farklı bir konumda olsa da o da 

nicelik ahlakına bağlıdır. Dolayısıyla eserlerine bağlanmaz ve ondan vazgeçebilir. Ancak 

bu ortak nokta haricinde yaratıcı sanatkar diğer üç absürd kahramandan oldukça farklı bir 

ahlak anlayışına sahiptir. Çünkü yaratıcı sanatçı dünya üzerinde gözlemlerde bulunur ve 

düşünür, bu gözlemler sonucunda yeni bir dünya yaratır ve insanlar bu dünyada 
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kendilerine bir anlam bulmaya çalışırlar. Bu dünyanın önemi insanların gerçekten özgür 

olabilecekleri bir yaşam imkanı sunmasından geçer. Sanatkar, bu dünyayı kurma isteği 

ile absürde bir başkaldırıda bulunur; Camus’ye göre bu başkaldırı da kendisini en iyi 

roman üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Sanatçının işi zordur, çünkü o yarattığı eserin 

gelecekte kalmayacağının bilincinde olarak, yok olacağını bilerek bu eser için çalışır ve 

onu yaratır. Bu sebeple Camus’ye göre gerçek absürd kahraman bu bilince rağmen 

başarabilen sanatçıdır. Sanatçının yarattığı şeyler içinde bulunduğu dünyadan yani 

absürdden bağımsız bir yaratım manasına gelir, dolayısıyla bu yaratma özgür olmak 

zorundadır (Camus 2017: 132-134). Bir kişinin özgür ürünler koyabilmesi de o kişinin 

özgür olduğunun göstergesidir. “Absürde, bir son olmadığı, sadece bir hareket noktası 

olduğu için insana yeni bir yol açar. İntihar çözüm değilse ve umut da absürdden bir kaçışı 

ifade ediyorsa, geriye tek gerçek çözüm kalmaktadır ki, o da başkaldırmadır” (Gündoğan 

1997: 109). 

İnsan, absürdü kabul edip onunla beraber yaşayacağını kabul etmeli ancak onunla 

mücadele içinde olarak yaşamalıdır, çünkü kişi ancak bu şekilde gerçek bir yaşam 

sürebilir. İnsan, kendi bilinci ile dünya arasındaki kopukluğu fark ettiğinde absürdü 

keşfeder, onunla mücadele etmek için geleceğe bel bağlamak, Tanrı’ya sığınmak ya da 

kadere isyan etmek için kendini öldürmek gibi yollara başvurur. Ancak bunların 

hiçbirisinden olumlu yanıt alamaz. Camus’ye göre burada yapılması gereken şey hayatın 

bu anlamsızlığına rağmen onu mümkün olan en yoğun şekilde yaşamaktır. Çünkü bu 

anlamsız dünyada kişi ancak bu şekilde anlamlı olarak yaşayabildiğini hisseder. 

Absürdün yaşanması da Tanrı’yla ya da gelecekle değil, bilinçli bir başkaldırma ile 

mümkün olur, Camus’ye göre gerçek yol budur.  
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2.4. Başkaldırı Felsefesi 

 Camus, sisteminde öncelikle uyumsuzun ne olduğunu ve onunla nasıl mücadele 

edilmesi gerektiğini işler. Yabancı, Caligula ve Sisifos Söyleni eserlerinde de uyumsuz 

kavramı karakterler üzerinden işlenir. Bundan sonra Başkaldırı felsefesine geçen Camus 

bunu Veba, Başkaldıran İnsan ve Sıkıyönetim eserleri ile anlatır. Onun eserlerinin en 

doğru şekilde yorumlanabilmesi için yaşadığı dönemin olaylarının da farkında olunması 

gerekmektedir; o dönemde savaşlar sebebiyle insanlar ölümle çok yakından tanışmış ve 

bu sebeple insanın yaşamının değersizleşmesi problemi meydana gelmiştir, ayrıca 

meydana gelen birçok teknolojik gelişme ile de insan derinliğini kaybederek daha 

yüzeysel bir zemine kaymıştır. Tüm bu sebeplerin sonucunda Camus’nün yapmak 

istediği, insana layık olduğu değeri ve anlamı tekrar kazandırabilmektir. Bunu yapmanın 

tek yolu ise insanın savaşması ve eylemde bulunmasıdır. İnsanın sahip olduğu en kutsal 

değer özgürlük ve adalet duygusudur. Bu hisleri yaşatmak için insan çabalamalı ve bunun 

için başkaldırmalıdır. Camus, Başkaldıran İnsan kitabında bunun nasıl yapılması 

gerektiğini ayrıntılı bir şekilde işlemektedir. Daha önce işlenen Don Juan, Aktör, Fatih ve 

Sanatçı absürdün farkında olup bu dünyayı ona göre yaşamış olmalarına ve bir 

başkaldırıda bulunmuş olmalarına rağmen bundan bir başkaldırı ahlakı 

çıkartamamışlardır. Bu karakterlerin yapmış oldukları, sadece bir yaşam şekli olarak 

görülür ve sadece onların hayatıyla birlikte bir anlam kazanır. Ancak Camus’ye göre bir 

eylem başkasıyla beraber ve aralıksız olarak yapılırsa başkaldırı olabilir, çünkü o bir 

insanla başlamış olsa dahi zamanla diğer insanları da içine alarak, toplumun iyiliğine 

hizmet eden bir boyut kazanır. Dolayısıyla başkaldırı eylemi her ne kadar bireysel olarak 

başlasa da har zaman kolektif bir başkaldırıya dönüşmelidir. “Öyleyse birey, tek başına, 

savunmak istediği değerin kendisi değildir. Bu değeri oluşturma için, en azından bütün 

insanlar gerekir” (Camus 2019: 27).  
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 İnsan içinde bulunduğu evrende kendine en uygun şeklinde varlığını devam 

ettirmek istemektedir. Uyumsuz kavramını karşısına değil de yanına almayı sağlamış olan 

insan ise varoluşuna gereken enerjiyi buradan sağlayabilmektedir. Bilinci sayesinde ilk 

olarak uyumsuzu keşfeden insan, uyumsuz sayesinde de başkaldırıyı keşfedecektir, 

dolayısıyla Camus’nün felsefesinde uyumsuz ile başkaldırı kavramları zıt değil, paralel 

bir yapıda ele alınmaktadır. Camus, başkaldırı felsefesinin üç adımda ele almaktadır; 

bunların birincisi, insanın bilinci yardımıyla kendini keşfetmesidir. Bu bireysel keşfedişi 

daha çok Sisifos Söyleni kitabında anlatır: Sisifos, hem bu dünyada hem de öte dünyada 

Tanrı’lar tarafından cezaya çarptırılan uyumsuz bir karakterdir. Onun başkaldırı felsefesi 

içinde yer almasının sebebi ise Tanrı’ları hor gören ve onları kendi istekleri doğrultusunda 

kullanmak isteyen tavırlarıdır. Onun, Tanrı’lar karşısındaki bu duruşu, ölüme kin tutması 

ve yaşama aşkıyla dolu olması başkaldırısını kanıtlamaktadır. Yaptığı birçok kurnazlık 

ve karşı çıkmasının sonucu olarak Tanrı’lar tarafından cezalandırılmıştır. Cezası ise, 

kocaman bir kayayı sırtında bir dağın tepesine taşımaktır, ancak taş zirveye ulaştığında 

tekrar aşağı inecek ve Sisifos onu tekrar taşımak zorunda kalacaktır. Buradaki en büyük 

ceza her defasında aynı hareketin tekrarlanacak oluşudur. Sisifos’un bunu yapacak gücü 

kendinde bulması onun bilinçli olmasından gelir. Ne geleceğe ne de Tanrı’lara umut 

etmediği için elinde olan tek şey yaşam aşkı olur. Dolasıyla Camus, Sisifos’u uyumsuz 

ancak mutlu bir insan olarak betimler: “Tepelere doğru tek başına didinmek bile bir insan 

yüreğini doldurmaya yeter. Sisifos’u mutlu olarak tasarlamak gerekir” (Camus 2017: 

141). Burada Camus’nün anlatmak istediği şey insanın birey oluşudur çünkü insan bir 

kere kendi varoluşunu anlamlandırabilirse, diğer tüm insanları da anlayabilir demektir, 

yani başkaldıran insanın savunduğu değer tüm insanlar için de bir anlam ifade etmelidir. 

Bu sayede başkaldırı olması gereken evrenselliğe ulaşabilir.  

Camus, Sisifos’un bireysel başkaldırısını anlattıktan sonra Veba eserine geçer. 

Başkaldırı felsefesinin ikinci en önemli içeriğini birlik, beraberlik ve dayanışma 
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kavramları oluşturmaktadır. Ona göre insan sadece kendisi için başkaldırıda bulunmaz, 

çünkü insan içinde bulunduğu toplumda her gün birçok kötülüğe, haksızlığa ve acılara 

tanık olur. Bunlar sadece bireysel olarak değil de toplumsal bir sorun olarak okunduğunda 

Camus’nün kolektif olan başkaldırısı ile karşılaşılır. Burada yapılması hedeflenen, bütün 

toplumu ilgilendiren bir problemin ortadan kaldırılması için yapılan başkaldırıdır. Burada 

başkaldıran insan, değer koyarak hem kendisini hem de toplumu kurmuş olur. Dolayısıyla 

konulan değerlere sahip çıkılması ve korunması için başka insanların varlığına da ihtiyaç 

vardır. Meydana gelen absürd durumlar karşısında insanlar bir araya gelmeli ve ortak bir 

ahlak ilkesi için mücadele etmelidir. Çünkü artık burada beliren sorun tek bir kişiyi 

ilgilendiren değil, toplumu ilgilendiren bir sorundur, bu sebeple çözüm de bir kişiye bağlı 

olarak değil, toplumsal dayanışma ile sağlanacaktır. Başkaldırı herkesin iyiliğini gözettiği 

için herkes için faydalı olanı yapacaktır ve bu nedenle de herkesin başkaldırısı olacaktır. 

Camus, kolektif başkaldırısını anlatırken Veba romanının baş kahramanı olan Dr. Rieux’u 

ele alır. Bu kitapta, tüm dünyayı ilgilendiren bir felaket karşısında kalan insanın kendi 

kendisine kalmayı seçerek dünyadan uzaklaşması yerine, değerleri ve dünyasını korumak 

için neler yapabileceğini düşünmesini işlemektedir. Buradaki veba hastalığı tüm insanlığı 

ilgilendirdiği için çözümü de toplumsal bir çalışmayı gerektirir. Kitapta da diğer yan 

karakterlerden farklı olarak, Dr. Rieux’un vebaya karşı başlattığı bireysel mücadelenin 

zamanla nasıl toplumdaki diğer insanları da etkisi altına alarak toplumsal bir bilinç 

oluşabileceğini gösterir. Camus, Veba kitabının son sayfalarında bu birliği şu şekilde 

ifade etmektedir: 

İnsanlar hep aynıydı. Ama her acının ötesinde, onları birbirine bağlayan güçleri ve 

suçsuzluklarıydı ve Rieux bunu burada hissediyordu. Kuvveti ve süresi iki katına çıkan, 

çınlaması terasın altına kadar uzanan haykırışların ortasında, rengarenk ışık demetleri 

gökyüzünde çoğalarak yükselirken, Dr. Rieux, susanların arasında yer almamak, o 

vebalılardan yana tanıklık etmek, onlara yönelik adaletsizliğe ve şiddete ilişkin en azından 

bir anı bırakmak ve felaketlerin ortasında neler öğrenildiğini, insanların içinde hor görülecek 
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şeylerden çok, hayranlık duyulacak şeylerin bulunduğunu söylemek için burada son bulan 

anlatıyı kaleme almaya karar verdi (Camus 2018: 302). 

 Veba üzerinden kolektif başkaldırı anlatıldıktan sonra başkaldırı felsefesinin 

ayrıntılı bir şekilde işlendiği Başkaldıran İnsan işlenecektir. Albert Camus, başkaldırma 

felsefesinin metafizik ve tarihi boyutlarını inceler, ardından 19. Yüzyıldaki başkaldırma 

hareketlerini de araştırarak tarihsel bilgisini artırır. Bu bilgileri harmanlayarak, devrim ve 

başkaldırının oldukça farklı kavramlar olduğuna ulaşır; kendi dönemi ve kendi sistemi 

için en uygun olan başkaldırma felsefesini geliştirmeye başlar. İlk olarak hayatın anlam 

sorununu ele alır, eğer hayat anlamdan yoksun bir şeymiş gibi ele alınırsa, hiçbir şey 

sakıncalı görünmeyecektir. Bunun sonucu da insanları, yukarıda da işlendiği gibi 

öldürmenin hak olduğu sonucuna ulaştırabilir. Tarihe bakıldığında bu mantıkla hareket 

eden birçok siyasi akım bulunmaktadır. “Hayatın hiçbir anlamı yoktur” önermesi 

insanları kötü yerlere sürükleyebilir; kişi sonuçların farkında olmadan, kendisini iyiliğe 

de kötülüğe de adayabilir. “İnsanların ölümü seçmesine engel olan ve yaşamak için 

duydukları basit bir saplantıdan başka bir şey olmayan şu umut vardı yalnızca yüreklerde” 

(Camus 2018: 257). 

İntihara karşı duruşunu daha önceki kitaplarında da ayrıntılı bir şekilde işleyen ve 

reddeden Camus, ölüm cezası karşısında da aynı duruşu sergilemektedir. Camus’nün 

içinde yaşadığı dönemde savaş, insanlar arasındaki tek gerçekliktir bu sebeple insani 

sorunlar geri planda kalmış ve insan yaşamayı unutmuş bir hale gelmiştir. Ölümün bu 

kadar hayatın içinde olması eserlerin de ondan etkilenmesine sebep olur. Camus bu 

eserinde de ölüm gerçekliğini inceleyerek insanın neden kendini ya da başkalarını 

öldürmek isteyeceğini araştırmaktadır. Bu araştırma sonucunda eserin ulaştığı sonuç; 

insan hayatının güç kazanmak, kin duygusu ve çıkar ilişkileri gibi basit hedeflere ulaşmak 

için bir hedef oluşudur. Camus, bu kadar çok insanın öldürülmesini insanlar arasındaki 

güç savaşından kaynaklandığını söylemekte ve bu eylemi bencillik olarak 
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adlandırmaktadır. Camus, ölümlerin arkasında yatan gerçek sebeplere ve öldüren insanın 

suçluluk duygusunu incelemek ister. Ölmeyi ya da öldürmeyi hiçbir zaman bir yol olarak 

görmeyen Camus’ye göre bunun bu kadar çok olmasının diğer bir sebebi de insanların 

yaşamın gerçek değerini asla anlayamamış olmalarıdır, yani hiçbir şeyin üstün anlamı 

olmadığına inanıldığında ve insan dünya üzerinde ona anlamlı gelen şeyleri aramayı 

bıraktığında nihilizm ve nihilizmden türeyen köle ve efendi ahlakının oluştuğu bir toplum 

meydana gelir (Gündoğan 1997: 112-114). 

Camus, başkaldırı felsefesi ile meydana gelmesinde absürdün de etkisi olan 

nihilizmin açtığı ahlaki boşluğu kapatmaya ve herkese faydası dokunan bir yaşama yolu 

oluşturmak istemektedir. İnsan, absürdü anlamalı, ancak her zaman onunla kalmamalıdır, 

absürd karşısında yapılacak en doğru şey ona başkaldırmaktır. “Kimdir başkaldıran 

insan? Hayır diyen biri” (Camus 2019: 23).  

Camus, Başkaldıran İnsan’a bu soru ile başlar. Burada anlatmak istenen, hayır 

diyen insanın aynı anda başka bir şeye da evet diyor oluşudur. Bu başka şey de genel 

itibari ile bir değeri benimseyen insandır, dolayısıyla bir insanın başkaldırabilmesi için 

de onun bu değeri benimsemiş olması gerekir. İnsan reddettiği durum karşısında sadece 

hayır diyerek durmamalıdır, çünkü başkaldırı olarak adlandırılan şey sadece zihinsel bir 

karşılığı olan şey değil aynı zamanda bir eylemi de içinde barındırmaktadır. Camus’ye 

göre başkaldırı eylemi durup dururken ortaya çıkamaz, çünkü insan bir şeye durup 

dururken hayır demez. İnsan bir konuda haklı olduğunu düşündüğü zaman, bu duruma 

hayır diyerek müdahalede bulunur ve kendini savunur, dolayısıyla yapılan her başkaldırı 

bir haksızlığa karşı yapılır. Burada hayır diyen insan kendine uygun olan adaleti yerine 

getirmeye çalışır, başkaldırı kavramını adalet gibi bir kavramla okunması da onun olumlu 

bir zeminde ele alınmasını sağlar. Genellikle bir efendi ya da siyasi bir diktatör tarafından 

haksızlığa uğrayan kişiler buna hayır derken kendi benliklerini de onaylamaktadırlar. 
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Kötülüğe ve haksızlığa karşı başkaldıran insan, değer koyucu rolünü de üstlendiği için 

bunu eyleme dökecektir. Camus’ye göre sadece düşüncede kalan ve eyleme geçmeyen 

başkaldırı, başkaldırı değildir. Ancak herhangi bir güvencesi olmayan, zihnen ve bedenen 

kendisini savunamayacak güçte olan insan haklı olduğunu bilse bile buna nasıl karşı 

çıkacaktır? Camus bunu şu şekilde açıklamaktadır: “Başkaldıran insan, bir değer için 

ölümü göze alan insandır” (Gündoğan 1997:117).  

Aslında başkaldıran hayır dediğinde, aynı zamanda evet de der, çünkü buradaki 

reddediş, kişisel bütünlük için bir alan koruyan sınır çizgisinin varlığını doğrular. Camus, 

hayır demenin başlı başına olgulardan haklara bir geçiş oluşturduğunu ve bu nedenle 

başkaldıranın dolaylı olarak bir değerler standardını devreye soktuğunu iddia eder. 

Camus’nün temel noktası da budur: her ne kadar başkaldıran insan bu değerleri açıkça 

kendi adına yükseltse de yalnızca onları yükseltmekle, bunların kapsam olarak evrensel 

oldukları fikrine zorunlu olarak bağlıdır. Birey hala belirsiz olan, ancak kendisi ve tüm 

insanlar için ortak olduğunu hissettiği belirli değerler adına hareket eder. Kuşkusuz 

insanlar, iddialarının diğer tüm insanlar için ortak olduğunu hissetmeden genellikle 

kendileri için ayağa kalkarlar, ancak Camus için göründüğünden daha fazlası vardır. 

Kişinin yalnızca kendi adına bir iddiada bulunması: kişinin gerekçelendirme zincirinin 

bir noktasında, örtük olarak bile olsa evrensel bir değere zorunlu olarak başvurulur 

(Sherman 2009: 142). 

Örneğin, tarafı olduğum bir sözleşme kapsamında yalnızca benim sahip olduğum 

belirli bir hakkı ileri sürersem, üstü kapalı olarak, sözleşmelerle yaratılan hakların beni 

içerseler de içermeseler de evrensel olarak uygulanması gerektiğini ileri sürerim, çünkü 

yalnızca benim bir hakkım olduğunu iddia etmiş olurum. Sözleşmeden doğan haklarımı 

uygulatma hakkı zorlayıcı değildir. Üstelik bu argüman, kişinin temel kişisel bütünlüğünü 

ilgilendiren haklar söz konusu olduğunda daha da doğrudandır ve bu esas olarak 
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Camus'yü ilgilendiren şeydir. O halde temel nokta, bir hakkın her iddiasına, ne kadar tikel 

görünürse görünsün, onun ağırlığını nihai olarak veren şey, onun evrensellik iddiasıdır. 

Buna göre Camus, “bir insan isyan ettiğinde kendini diğer insanlarla özdeşleştirir ve 

böylece kendini aşar ve bu bakış açısına göre insan dayanışması metafizik bir hale 

bürünür (Sherman 2009: 143). Ancak bir isyanın başlaması için gerekli olan temel şey 

bilinçtir. Dolayısıyla tezin devam eden bölümlerinde Camus’nün başkaldırı felsefesinde 

bilinç ve dayanışmanın kavramlarının önemi ele alınacaktır. 

 Başkaldırı bir bilinç sayesinde gerçekleşir, örneğin bir köle efendisine 

başkaldırıda bulunacaksa, bu onun efendilik ve kölelik olan iki değeri de kabul 

etmediğinin göstergesidir. Dolayısıyla sadece bilinçli insanın yaptığı eylemler başkaldırı 

olarak kabul edilebilir. Bu şekilde bir bilinç olmadan yapılan başkaldırıların sebebi kindir. 

Kinin amacı haksızlığı gidermek ya da eşitliği sağlamak değildir, kin güdülen kişiden 

üstün olma ya da onu ortadan kaldırma gibi istekleri de içinde barındırır. Bu nedenle bu 

eylem artık başkaldırı olmaktan çıkarak bir saldırıya dönüşür ve ahlaki boyutunu 

kaybeder. Camus’nün bu konuda en çok önem verdiği ve yanlış anlaşılmasından en çok 

korktuğu yer bu kısımdır, başkaldırı felsefesi olumlu bir değeri yaşatmak için vardır ve 

bu değerler bilinçsizce yapılan saldırganlık eylemlerini içinde barındırmazlar. Bu bilince 

ulaşarak başkaldıran insan bunu bencil bir biçimde yapmaz, çünkü insan her nasıl kendi 

haksızlığına karşı hayır diyebiliyorsa, başkasına karşı yapılan haksızlığa da hayır 

diyebilir.  

Uyumsuz deneyinde acı çekme bireyseldir. Başkaldırı deviniminden sonra, ortak olduğunun 

bilincine varır, herkesin serüvenidir artık. Aykırılığı ele alan bir düşüncenin ilk ilerlemesi bu 

aykırılığı tüm insanlarla paylaştığını ve evrene uzaklığı dolayısıyla acı çektiğini anlamaktır. 

Bir tek insanın çektiği dert ortak salgın olur. Gündelik acımızda başkaldırı, düşünce 

düzeyinde, cogito’nun gördüğü işi görür; ilk kesinliktir. Ama bu kesinlik bireyi 
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yalnızlığından çekip alır. İlk değeri bütün insanlar üzerine kuran bir ortak noktadır. 

Başkaldırıyorum, öyleyse varız (Camus 2019: 33). 

Başkaldırının amacı ortaya bir değer koymaksa eğer, bunu başka insanlar da 

yapabilir ya da başkalarıyla birlikte bir değer inşa edilebilir. Bu değer onu ortaya koyan 

kişiyi aşar bu da, başkaldırmanın insanın özünü anlayabilmesine yardım eder. Dayanışma 

yoluyla başkaldırıda bulunan insan, bunun sayesinde hem kendi benliğini bulacak hem 

de başkalarını anlayabilecektir. Bu şekilde bir dayanışma içinde olan insan etrafındaki 

insanları gözlemleyecek ve aslında kendisinden çok ayrı olmadıklarını görecektir. Her 

insanın varoluşu ayrıdır, ancak hepsinin ortak acı ve korkuları da vardır. Dünya 

üzerindeki bazı acılar bireyseldir, kişi bunların çözümünü kendi içinde arar, ancak bazı 

acılar vardır ki bunlar toplumsaldır ve çözümü için dayanışma gereklidir. Camus’nün 

Yabancı ve Sisifos Söyleni kitabındaki karakterler absürdle karşılaşmış, ancak onu kendi 

başlarına çözümlemeye ya da ondan kaçmaya çalışırlar. Ancak başkaldırma aşamasına 

geçen insan dayanışma ile bundan kurtulacağını fark eder. Yukarıda adı geçen eserlerde 

karakterler absürdle karşılaşmış olsa bile onunla mücadele için bir ahlak kuralı 

oluşturamamışlardır, orada sadece bir farkındalık vardır, ancak Camus’nün istediği şey 

bunun çok daha fazlasıdır.  

Toplumla dayanışmaya giden insan bireyselliğinden vazgeçecek ve buradan da bir 

hümanizma doğmuş olacaktır. Bireysel bir başkaldırı olarak başlayan bu durum farklı 

insanlarla birleşerek bir dayanışma olur ve insanı aşan bir yapıya bürünür. Bu şekilde 

insan kendi anlamını ve evrensel boyutta bir birey olmanın ne demek olduğunu anlamaya 

başlar; bu da insanın varlık nedenidir. Dolayısıyla Camus’nün başkaldırı felsefesi aslında 

içinde birçok unsuru da barındırmaktadır, burada kişi ontolojik bir keşifte bulunacak ve 

hümanizme ulaşacaktır. Buna ek olarak ise uyumsuz felsefesinde anlatılan nicelik ahlakı 

yerini başkaldırı ahlakına bırakmaktadır (Camus 2019: 14-16). 
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Farklı dönem ve toplumlara bakıldığında bozulmadan kalan bir ahlak ya da kültür 

anlayışı olmadığı görülür. Toplumun dinamikleri zamanla değiştiği gibi insanın 

başkaldırı nedenleri de değişmektedir. Absürdün olduğu yerde bu şekilde sabit kalan bir 

değerden bahsetmek mümkün değildir, insanların değişmez ve kutsal olan anlayışları her 

zaman aşkın bir varlık olan Tanrı üzerine kuruludur. Ancak her şeyin kutsal bir varlıkla 

yürütüldüğü bir dünyada başkaldırı mümkün değildir. Çünkü başkaldırı bir değer yapma 

girişimidir, ancak aşkın bir varlığa inanılan topluluklarda bu değerler önceden belirlidir 

ve insanın buna uyup uymamayı seçecek bir özgürlük alanı bulunmamaktadır. Bunun 

içine doğan insan, bu değerleri benimseyerek onunla mutlu olmaya çalışır. Camus, burada 

örnek olarak tek Tanrılı dinleri ve Hindistan’daki kast sistemini anlatır. Başkaldırının 

olabilmesi için insanların haksızlığa uğradıklarının bilincine erişmiş olmaları gerekir 

ancak bunun kutsal bir varlık tarafından geldiğine inanan insanlar bu durumu kabullenir 

ve buna karşı çıkmaz. Dolayısıyla Camus’ye göre başkaldırı eylemi daha çok özgür 

düşünebilen ve aşkın kavramının bu kadar hakim olmadığı Batı ülkelerinde görülür 

(Camus 2019: 17-20). 

Camus, başkaldırı felsefesine bu şekilde giriş yaptıktan sonra onu daha da 

derinlemesine incelemek adına üç başlık belirler bunlar; doğaötesi başkaldırı, tarihsel 

başkaldırı ve sanatsal başkaldırıdır. Yazının devamında Camus, bu üç başkaldırı türlerini 

ayrıntılı bir şekilde işleyecek ve en uygun olan başkaldırı türünü belirtecektir. İlk olarak; 

doğaötesi başkaldırıda kutsal olanı ve kutsal olana karşı insanın tutumu, ardından tarihsel 

başkaldırıda değer kavramını tarihsel bir boyutta ele alarak yaşamdaki yeri, son olarak da 

sanatsal başkaldırı ile insanın en özgür olduğunu savunduğu başkaldırı türü anlatılacaktır 

(Gündoğan 1997: 118-122). 
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2.4.1. Metafizik Başkaldırı 

Bu dünyaya gelirken seçim şansı bulunmayan insan dünyadaki acıları, 

adaletsizlikleri ve kötülükleri gördüğünde kendisini yalnız hisseder. Bunun ardından 

ölüm olgusuyla karşılaşan insan bu anlamsız hayatının bir gün biteceğini ve benliğinin 

kaybolacağını görür. Tüm bunlar insanı olumsuz olarak etkiler, bu etkileme ilk olarak 

olumlu bir yapıda insanı koruyup kollayan aşkın bir varlık olarak kendisini gösterse de 

zamanla yerini olumsuz duygulara bırakır. Metafizik başkaldırıda tüm bu kötülüklere 

karşı insana yardım etmeyen ve ona özgür bir seçim şansı sunmayan Tanrı’ya karşı bir 

başkaldırı mevcuttur. Tanrı karşısında sergilenebilecek olan iki davranış türü 

bulunmaktadır. Bunlar; Tanrı’ya inanmak ya da inanmamaktır. Başkaldırı eyleminin 

gerçekleşmesi için ortada varlığına inanılan bir Tanrı kavramı bulunmalıdır, çünkü 

inançsız insanlar için problem yoktur, kişi inanmadığı bir şeye itiraz edemez. Metafizik 

başkaldırı için Tanrı’nın var olması gerekir, buradan da anlaşılacağı üzere bu başkaldırı 

çeşidi Tanrı’yı reddeden değil, onu hor gören ve kötülüklerin kaynağı olarak gören bir 

başkaldırıdır. Dolasıyla başkaldıran kişi Tanrı’nın varlığını reddetmediği için ateist değil, 

sadece günahkardır. Ancak burada bahsedilen başkaldırı kavramı daha önce de belirtildiği 

gibi sadece kavram olarak kalmadan eyleme de dönmelidir, yani Tanrı’nın varlığına karşı 

yapılmalıdır. Başkaldırılacak şeyin gerçekliği ortaya konulmalıdır. “Metafizik başkaldırı 

insanın kendi koşulunun ve bütün evrenin karşısına dikilmesidir. İnsanın ve evrenin 

ereklerini yadsıdığı için doğaötesidir” (Camus 2019: 37).  

Camus, burada köle ve efendi kavramları üzerinden konuyu işler. Köle zamanla 

içinde bulunduğu durumu fark eder ve bu duruma karşı git gide artan bir rahatsızlık 

hisseder, içinde bulunduğu duruma itiraz eder. Aynı şey köle efendi ilişkisi dışında kalan 

diğer insanlar içinde geçerlidir, metafizik başkaldırmada da insan kendi durumuna karşı 

çıkmaktadır. İkisinin de çıkışı çok benzer nitelikler taşır: köle efendisinin davranışlarında 
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itiraz edeceği noktalar bulur, insansa evrenin ona hak ettiği kadarını vermediği düşünür. 

Burada kast edilen itiraz etme durumu bir ahlaki değer taşıdığı için basit bir formda 

değildir. Kölenin karşı çıkış sebebi efendisinin bireyselliğine değil, efendi olma 

konumuna karşı çıkmasıdır, köle aynı zamanda kendi köle oluşuna da karşı çıkar, yani 

kölenin bu başkaldırısının iki çıkış noktası bulunmaktadır: kendinin köle olması ve 

efendisinin efendi olmasıdır. Camus’ye göre en küçük bir ayaklanma bile aslında bir 

düzen göstergesidir. Başkaldıran insan, dağılmış dünya düzenine bakar ve onun bir araya 

gelmesini ister, yani içindeki adalet duygusu o kadar ağır bir hale gelir ki dünya 

üzerindeki adaletsizliklere sessiz kalamayacağını anlar. İnsanın bu dünyada olma 

zorunluluğuna ve ölecek olmasının bilincini reddeder. 

Doğaötesi başkaldırı, ölüm yüzünden bitmemiş, kötülük yüzünden dağınık yanıyla, yaşama 

ve ölme acısına karşı mutlu bir birlik isteğidir. İnsanlık koşulu genelleştirilmiş ölüm cezasıyla 

tanımlanırsa, başkaldırı, bir bakıma, onunla çağdaştır. Başkaldırmış kişi bir yandan ölümlü 

koşulunu yadsırken, bir yandan da kendisini bu koşul içinde yaşatan gücü yadsır. Öyleyse 

doğaötesi başkaldırma ille de tanrısız değildir ama ister istemez kutsala sövücüdür. Ne var 

ki, Tanrı’yı ölünüm ve en büyük aykırılığın babası olarak gösterirken, her şeyden düzen adına 

kutsala saygısızlık eder (Camus 2019: 38). 

“Metafizik başkaldırma ateizm ile değil, din ile başlamıştır” (Gündoğan 1997: 123). 

Çünkü din ve Tanrı kavramının olmadığı yerde başkaldırılan bir varlık da olmayacaktır. 

Dolayısıyla Batı toplumlarındaki metafizik başkaldırı Hıristiyanlığın başlaması ile paralel 

olarak görünüme gelmiştir. Metafizik başkaldırının asıl amacı, Tanrı’yı yok etmek ya da 

onu yok saymak değildir, aslında bu başkaldırının çıkış noktası kötülük problemi ile 

benzerlik taşımaktadır. Tanrı kavramını aşkın bir varlık olarak gören insan, dünya 

üzerindeki haksızlıklardan, kötülüklerden, adaletsizliklerden ve ölümden Tanrı’yı 

sorumlu tutar. Sonsuz bir güce ve sevgiye sahip olduğu söylenen Tanrı’nın bunlara neden 

müsaade ettiğini anlamaya çalışır. Tanrı’ya yüklenen hiçbir değer ve sıfat dünya üzerinde 

olan olaylarla örtüşmemektedir, insanların aklında yer eden sonsuz iyi ve güçlü Tanrı ile 
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dünyadaki kötülüklere müdahale etmeyen Tanrı fikri çatışır. Bunun sonucunda Tanrı’nın 

bu kötülükleri engellemeyeceğini anlayan insan, kendi hayatını da bağımsız bir şekilde 

yaşamak ister. Kendi hayatını ortaya koyarken ve kendi kişiliğini oluştururken dinden ve 

Tanrı’nın kurallarından ayrı olarak eylemek ister. Bu istek ilk başta Tanrı’ya bir başkaldırı 

olarak ortaya çıksa da zamanla, Tanrı’ya eşit olmak isteği ve sonrasında da Tanrı’yı 

yenme fikrine evrilir. Her nasıl ki köle zamanla ahlaki değerini unutarak, efendisine 

sadece kin duyduğu için onu ortadan kaldırmak ve kendisini efendi yapmak istiyorsa, 

Tanrı’ya yapılan başkaldırıda da bunun asıl sebebini unutan insan yeryüzüne hükmetmek 

isteyebilmektedir. Ancak Camus’ye göre bunun tarih üzerinde birçok örneği vardır ve 

hemen hemen hiçbiri olumlu bir şekilde sonuçlanmaz. Tanrı’yı kaldırıp onun yerine 

geçtiğine inanan insan, dünya üzerinde yasa koyucu olduğuna inanacak ve herhangi bir 

sınırı olmadığını düşündüğü için de insanın egemenliği adına onu öldürmeyi dahi kendine 

hak görecektir. Camus bu çabayı umutsuz olarak nitelendirir (Gündoğan 1997: 124). 

Başkaldıran insan, siyasi ya da tarihsel başkaldırı tarihinin büyük ölçüde, onu 

harekete geçiren ilk dürtünün unutulmasının tarihi olduğunu ileri sürer. Camus, kölenin 

önce adalet istediğini ancak zamanla kendisinin de efendi olmak istediğini belirtir. 

Camus, devrimci eylemin çoğu durumda, onu başlangıçta motive eden ilkelerin inkarıyla 

sonuçlandığını söyler, ancak bu devrimin başkaldırının antitezi olduğu anlamına gelmez. 

Başlangıçta başkaldıran insan Tanrı’yı inkar etmeyip onunla eşit olarak konuşsa da 

sonunda O’nun yerine geçmek ister. Başkaldıran insan, Tanrı’nın tahtı devrildiği zaman 

aradığı adaleti, düzeni ve birliği kendi durumu içinde yaratmak ve bu şekilde Tanrı’nın 

düşüşünü haklı çıkarmanın kendi sorumluluğunda olduğunu anlar. Böylece suç ve 

gerekirse cinayet pahasına insanın egemenliğini yaratmaya yönelik umutsuz çaba başlar. 

Tanrı’dan ve kiliseden uzaklaşmak insanı haklı olarak kendisine ait olanı inkar etmekle 

suçlayarak, devrimci kendi dogmalarıyla ya da mutlak gerçekleriyle tamamlanmış ya 

tarihi ya da insanın kendisinin gelecek vizyonunu putlaştıran kilisesini yaratır. Camus, bu 
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sonuçların kaçınılmaz olarak başkaldırının kendisinden kaynaklanmadığını belirtir. 

Başkaldıranın asıl amacını unuttuğu ve sonunda kendisini tamamen olumsuzlamaya terk 

ettiği ölçüde çarpıtıldığını iddia eder. Başkaldıran insan, kölenin önceki köleliğinin 

anısını ve ilk isyanını motive eden, eylemini absürd insanlık durumuyla ilişkili olarak 

kavramasını sağlayan cömert dürtüyü akılda tutmalıdır. Bilinç, daha geniş bir isyan 

biçiminin ortaya çıkmasına olanak sağlayacaktır (Foley 2008: 58-59). 

Camus, metafizik başkaldırıyı bu şekilde ele aldıktan sonra modern metafizik 

başkaldırının üç açıklayıcı örneğini incelemeye geçer: Marquis de Sade, Dostoyevski’nin 

Karamazov Kardeşler’inin İvan’ı ve Nietzsche. Camus’ye göre metafiziksel başkaldırı, 

düşünce tarihinde 18. Yüzyıl sonlarına doğru ortaya çıkar. Tarihsel olarak bakıldığında 

ilk tutarlı başkaldırı Sade’ındır. Sade, kendi çağının ünlü düşünürlerindendir, hatta 

başkaldırıyı romanlarında ilk kullananlardandır. Camus, her ne kadar Sade’ın çıkış 

yolunu beğense de onun vardığı noktayı desteklemez; Sade romanlarında başkaldırının 

temel değerlerini göz ardı etmiş ve sınırsız bir özgürlük alanına giderek ve mutlak bir 

olumsuzlama bakış açısı ile de dünya üzerinde bulunan olumlu değerleri yadsımıştır. 

“Zincire vurulmuş bir filozof, bir de saltık başkaldırının ilk kuramcısı diye göklere 

çıkarıyorlar onu. Gerçekten öyle olabilirdi. Hapishanelerin içinde düş sınırsızdır, gerçek 

hiçbir şeyi dizginlemez. Zincire vurulmuş us, esin alanında kazandığını açık görüşlülük 

alanında yitirir” (Camus 2019: 52).  

Sade, diğer tüm bilinçli insanlar gibi kötülüğü kabul eder, ancak diğerlerinden farklı 

olarak o, kendi doğrusunu hem başkalarına hem de Tanrı’ya kabul ettirmek ister. Sade, 

bir değer ortaya koyarken bunu tam bir özgürlük içinde yapmak ister ve ona göre bu 

özgürlük ilkelerin özgürlüğü değil, içgüdülerin özgürlüğüdür. Dolayısıyla Sade’ın 

yapmak istediği, içinde Tanrı’nın bulunmadığı, kendi içgüdüleri ile yönettiği tamamen 
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özgür olan bir dünya yaratmaktır: “Bir tek arzumuz karşısında yeryüzünün bütün insanları 

nedir ki?” (Camus 2019: 55).  

Camus’ye göre Sade, oldukça ileri giden ve sadece kendi çıkarları ve zevkleri için 

insanların öldürülebileceğini söyleyen bir yazardır. Dolayısıyla, onun başkaldırısını 

olumsuz olarak nitelendirmektedir. Çıkış noktası kadere ve buradan hareketle kendi 

hayatına başkaldıran Sade, zamanla kötü ve ölümcül bir pozisyona gelir. Camus, cinayeti 

hangi sebeple olursa olsun kabul etmez, bu sebeple ona göre Sade’nin başkaldırısı da 

kesinlikle olumlu bir nitelik taşımamaktadır. Sade, Tanrı’yı kötü kader ve ölüm 

olgusundan dolayı eleştirmiş, ancak kendisi de arzuyu temel alarak insanların 

öldürülebileceğini söyleyerek aynı hataya düşmüştür. Tamamen bir özgürlük felsefesi 

çerçevesi oluşturmak amacıyla yola çıktığı sistemi zamanla, bilincin olmadığı ve 

insanların sadece arzuları çerçevesine yaşayıp karar alamadıkları bir yapıya dönüşmüştür. 

Bunun devamında Camus, züppelerin başkaldırısı olarak adlandırılan başkaldırı çeşidini 

inceler. Burada Sade’ın başkaldırısı bir sanat formuna dökülmüştür: “Başkaldırı, daha 

çok meydan okuma ve yadsıma gücüne önem vermekle, olumlu özünü unutur bu evrende. 

Tanrı insandan iyi olanı istediğine göre, bu iyiliği gülünç duruma düşürmeli, kötülüğü 

seçmelidir” (Camus 2019: 65). Burada insan, başkaldırısında kendini masum rolüne 

koyarak kötülükle savaşmaya karar verir, ancak bunu yapmak için iyilikten vazgeçmesi 

gerektiğini düşünür. Çünkü onlara göre kötülük ancak karşıt bir kötülükle yenilebilir, 

kendilerini Tanrı’nın yerine koyan romantik kahramanlar, dünya üzerindeki tüm kötülük 

ve ölümün sebebi olarak Tanrı’yı sorumlu tuttukları için, kendilerinin de bunu 

yapmasında sakınca görmezler. Camus’ye göre Tanrı’ya başkaldırma amacı ile başlayan 

metafizik başkaldırı zamanla gitmemesi gereken bir yere doğru evrilir ve insanın her şeyi 

kendisine mubah görmesine yol açar. Camus, bu başkaldırı çeşidini olumsuz olarak 

niteledikten sonra bir sonraki adım olarak Dostoyevski’nin Karamazov Kardeşler 

eserindeki İvan Karamazov adlı karakterin başkaldırısını ele alır (Camus 2019: 65-70). 
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Camus, İvan karakteri ile başkaldırı felsefesinin temeline giriş yaptığını düşünür. 

Bu eserin yazıldığı dönemde de Hıristiyanlık dini çok fazla kişinin hayatını etkileyen bir 

konumda bulunur, buna rağmen Sade’ın yaptığı gibi İvan, başkaldırısını Tanrı’ya karşı 

olan bir kin duygusu ile yönetmez. Ona göre dünya üzerinde yaşayan insanlar bu 

kötülükleri ve ölümü hak etmemektedir, bu sorunun çözümü için İvan’ın kin yerine adalet 

kavramını kullanır. Ona göre adalet kavramı Tanrı’nın bile üstünde yer alır. Burada hem 

insan hem de Tanrı yargılanan konumundadır, yargılayıcı ise adalet kavramıdır, çünkü 

İvan’a göre Tanrı zorunlu şekilde içinde kötülüğü barındırmaktadır. İvan’a göre insanlar 

arasında yaygın bir şekilde din ve Tanrı aşkı bulunmaktadır ve bu durum insanların nesnel 

değerlendirme yapmalarına engel olur. İvan’ın istediği, insanların Tanrı’nın 

kötülüklerinin farkına varması ve buna karşı duyarsızlaşmamalarıdır. Adalet kavramını 

en üst seviyeye koyan karakterin amacı, insan bireyselliğinin aşılması ve tek kişiden 

ziyade herkesin kurtuluşudur. İvan, ölümsüzlük fikrini kabul etmez, ancak ölüm fikrinin 

reddi onun başkaldırı felsefesini de oldukça etkiler. Ölümsüzlük fikrinin olmadığı yerde 

iyilik, kötülük, ödül, ceza, erdem ve yasa kavramları anlamını kaybetmektedir. Tüm bu 

kavramların temelinde Tanrı kavramının bulunmasını istemeyen İvan’a göre yaşamın 

anlamı sadece yaşamdan gelmelidir. Ancak bu noktadan sonra onun ulaştığı sonuç 

“yapılan her şey meşrudur” önermesine ulaşır. “Öyleyse bir insan babasını da öldürebilir” 

(Camus 2019: 78). Bu noktaya ulaşan İvan başkaldırının sonunun nereye kadar 

dayanacağını merak eder çünkü ona göre başkaldırı bir çelişki barındırır. Bu çelişki de 

kendini nihilist başkaldırı ile ahlaki olarak olumlu başkaldırı arasında gösterir.  

Camus’nün, İvan karakteri ile ilgili göstermeye çalıştığı, dünyadaki kötülük 

karşısında insanın bunu yenmek adına Tanrı olmayı istemesidir, çünkü absürdün var 

olduğu bir dünyada bunu yapabilecek olan tek canlı insandır. Metafizik başkaldırı tam 

olarak budur ve bu başkaldırının bireysel olarak gerçekleşmesi gerekir, çünkü ancak o 

zaman felsefi bir anlam ifade eder. Ancak bu başkaldırı topluma nüfuz ederse o zaman iş 
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politikaya dahil olur. Camus’ye göre burada insanın yaptığı hata, Tanrı’yı kötülüğe izin 

verdiği için eleştirerek onun yerini almaya çalışması ve bir insan-tanrı formu getirerek 

daha büyük kötülüklerde bulunmasıdır. Olması gereken şey ise insanın bir Tanrı niteliği 

yüklenmeden insanlığın ve toplumun yararına olacak şekilde davranmasıdır. İnsan kendi 

kaderini ve kötülükleri kabul etmeden meydan okumalı ve bunu tüm toplumu gözeterek 

yapmalıdır. “Metafizik başkaldırmada Tanrı yok edildikten sonra başkaldırma bir 

hümanizmle sonuçlanırsa bir anlam ifade eder. Aksi takdirde ortaya diktatörler çıkar” 

(Gündoğan 1997: 128). 

Camus’ye göre İvan karakterinin ortaya koyduğu başkaldırı türü de olumsuz bir 

yapıdadır. Camus, İvan’dan sonra metafizik başkaldırı başlığı altında son örnek olarak 

Nietzsche’yi anlatır. Nietzsche, başkaldırı felsefesine ilk olarak Tanrı’nın ölümü ile 

başlar. Bunun sebebi Hristiyan ahlakının kişiyi, hayatı boyunca tercihler yapmak zorunda 

bırakmasıdır. Yaptığı bu tercihler kişinin dışarıdan gelen sesi dinlemesiyle, kendi iç sesini 

dinlemesi arasındadır. Yaşamın her buyruğu kişide, yapmalı ya da yapmamalı yasasıyla 

meydana gelir. Bu buyrukları ve başkalarının bizden beklentilerini yerine getirmek 

Nietzsche’ye göre kötüdür. Çünkü bu durumda kişi kendisini bastırır ve unutur. 

Nietzsche’ye göre bu kişiler ahlaklı olanı yapmaya çalışırken çok daha ahlaksız olanı 

yapmışlardır. Çünkü ömrünün sonuna kadar başkasının dayattıklarını yaşamak 

ahlaksızlıktır. Başkasının beklentisiyle kişinin, kendi iç sesinin çelişmesi, çatışması uygar 

insanın hastalığıdır. Kişi hayatında kendisini sürekli bastırarak yaşamak zorunda kalır. 

“Tanrı kalbin içini bilir demekle, yaşamın en düşük ve en yüce arzularına hayır der ve 

Tanrıyı yaşamın düşmanı olarak görür. Tanrının hoşuna giden aziz, ideal hadımdır. 

Tanrının krallığının başladığı yerde, yaşam sona erer” (Nietzsche 2018: 30). Bu sebeple 

toplum, herkesin hem hasta hem de hasta bakıcı olduğu asalak bir toplum haline gelmiştir. 

Yaratacak hiçbir şeyi olmayan kişiler, kimsenin yaratacak bir şeyi yokmuş gibi bir düzen 

kurmak istemiş ve bunu başarmışlardır. Toplum bireye sürekli bir şey vererek, tehdit 
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ederek, onun özgürlüğünü ve benliğini elinden alır. Onun kişiliğini istediği gibi 

şekillendirir. Bu baskı sonucunda uygar insandan bir köle ortaya çıkar. Uygar insanın 

köleleşmesi toplumda yaratıcı bireylerin kalmayıp, herkesin köle olduğu bir topluma 

dönüşmesi demektir (Nietzsche 2018: 31).  

Bahsi geçen bu köle toplumda insan özgür değildir, koşullara göre hareket eder. 

Eylemden önce sahip olduğu kafa karışıklığı kişiye kendisini özgür hissettirir. Ama 

aslında karar verme anındaki kafa karışıklığının sebebi özgürlük değil, koşullardır. 

Nietzsche’ye göre, özgür istenç yanılgısı kişiye kendini yaptıklarından dolayı sorumlu 

tutmak istenmesinden başka bir şey değildir. Kişi, kendisinin özgür olduğuna inandığında 

yaptıklarının sorumluluğunu alacak ve toplum tarafından yanlış kabul edilen davranışlar 

sergilediğinde cezalandırılması meşru kılınacaktır. Nietzsche’ye göre bu, din adamlarının 

kendilerine ceza verme hakkı tanımasından başka bir şey değildir. İnsanlar özgür 

olduklarını düşünsünler ki, yargılanabilsinler, cezalandırılabilsinler. Dolayısıyla, her 

eylemlerini isteyerek yaptıklarını düşünebilsinler (Nietzsche 2018: 40-41). 

Nietzsche’ye göre Hristiyanlığın istediği gibi, dünyada cennet kurulduğu zaman 

eylem yok edilmiş olur. İnsan doğası gereği enerji harcamak ister, insanı eylemsiz kılan 

şey zaten onun acı çekmemesidir. Çünkü yaşamın olabilmesi için acının da olması 

gerekir. Acı yoksa eylem yok, eylem yoksa yaşam yoktur. İnsanlar acı çekmemek için 

toplumla beraber gelen bazı kavramları doğal kabul etmeye başlamışlardır. Örneğin, 

başkalarının kendi yararına olan eylemlerini öven ve kişilerin özgeci davranması 

gerektiğini ileri süren bireyler aslında bundan yararlanan kişilerdir. Bu kişilerin övgüsü, 

kendi bencilliklerinin tezahürüdür. Benciller azalmaya başladığında iyiler de azalır. 

Çünkü sağlıklı olan şey kişinin bencil olmasıdır. Din, insanlara bu dünyada bir amaç verir. 

Bu amaçlar iyilik etmek, yardımsever olmak, vicdanlı olmak gibi özgeci amaçlardır. Bu 

davranışların amacı toplumdaki eşitliği kurmaktır. Ancak Hristiyanlık bu dünyada da 
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cenneti kurduğu için verdiği yanıt artık insanlar için bir şey ifade etmemeye başlar. 

Merhamet, yardım bu dönemde gereksiz kalır çünkü artık yardıma muhtaç olan kimse 

yoktur. Bu değerlerin uygulanması gereken koşullar ortadan kalkmıştır ve anlamsız hale 

gelmiştir. Dolayısıyla insanların yeni bir dizgeye ihtiyacı vardır. Bu arayışın gerekli 

olduğunu bilir ancak yapamazlar. Çünkü yeni hedefleri koyacak yaratıcı bireyler yoktur, 

onların önü kapatılmıştır. Bu sebeple avam kesim, kendisinin farkında olarak üst insanın 

değer yaratmasına yardımcı olmalıdır. “İnsan, hayvanla üst insan arasında gerilmiş bir 

iptir, uçurum üstünde bir ip. İnsanda büyük olan, bir köprü olmasıdır onun, yoksa bir gaye 

değil; sevebilecek olan insanda, bir karşıya geçiş ve batış olmasıdır onun. Ben batışın 

dışında yaşamasını bilmeyenleri severim; çünkü bunlardır karşıya geçenler” (Nietzsche 

1982: 28-29).  

İnsan, tüm bu yapıp edememelerinin sonucunda yaşamı anlamsız bulur. Kendi 

anlamsızlığını anlayamadığı için, içinde bulunduğu yaşamı anlamsız olarak nitelendirir. 

Hristiyanlık öbür dünyada vaat ettiği şeyi bu dünyada kurmuştur ama bu kurulum 

eylemsizliği de beraberinde getirmiştir. Doğada bunun aksine, her varlık kendi içinde 

hareket etme arzusu bulur. Bu hareketleri gerçekleştirebilmek için de bir amaca ihtiyaç 

duyar. Bunun sonucunda kişi nihilizmle karşı karşıya kalır. Nihilizm, aslında bir yaşam 

biçimi dizgesinin hedefi gerçekleştirdiği ama yeni döneme geçemediği bir askı 

dönemidir. Herkesin eşit olduğu toplumda yani, köle ve efendi eşitsizliği ortadan 

kalktığında nihilizm ortaya çıkar. Herkesin köle olduğu bu toplumda, kölelik bir kendilik 

oluşturmaya başlar. Ama zamanla bu kendiliğe ihtiyacı kalmaz. Çünkü toplumda bu 

adaletsizliği yaratan efendi köle ayrımı ortadan kalkmıştır (Nietzsche 2017: 27-29).  

Camus, Nietzsche’nin bu görüşlerinden oldukça etkilenmektedir. Ancak 

Nietzsche’nin ulaştığı nihilizmde bütün değerler kökten reddedilir, çünkü bu değerler 

herhangi bir Tanrı ya da dejenere olmuş bir din tarafından değil, bu dünya üzerinde 
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yaşayan bir üst insan tarafından konulmalıdır. Bu değerler bir insan tarafından ve bu 

dünya üzerinde konulacaktır. İnsan bir Tanrı yaratamayacağına göre, bir üst insan 

yaratacak ve bu üst insan da diğer insanların kurtuluşu olan değerleri yaratacaktır. Ancak 

bunun olması için kişinin öncelikle Tanrı, dinler, toplumlar ve devletler tarafından 

konulan kuralları yıkması gerekmektedir. Başkaldırı tam da burada başlamaktadır. 

Nietzsche’nin başkaldırısının Sade ve Dostoyevski’den farklı olan kısmı burada kendisini 

gösterir: o, değerleri reddederek başladığı başkaldırı felsefesinin yanında yeni değerler 

koyma arzusuna da sahiptir. Bu aşamaya kadar olumlu bir çizgide ilerleyen Nietzsche’nin 

felsefesi onu yanlış yorumlayan düşünürlerden dolayı olumsuz bir nitelik kazanmıştır. 

Camus’nün üç düşünür aracılığıyla anlatmaya çalıştığı metafizik başkaldırı, 

Nietzsche’nin deyimiyle Tanrı’nın ölümü ile son bulur. Bu nedenle insanlara sadece tarih 

olgusu kalmaktadır. Camus, metafizik başkaldırı ile Tanrı ve ahlak kavramlarını ortadan 

kaldırarak, insanlara aslında ne kadar yalnız olduğunu gösterir. Tanrısız ve yalnız kalan 

insanlara yeni efendiler bulunmuştur. Camus’ye göre bu yeni efendiler devrimler yoluyla 

ortaya çıkmaktadır. Metafizik başkaldırıyı bu şekilde sonlandıran Camus tarihsel 

başkaldırıyı işlemektedir. 

 

2.4.2. Tarihsel Başkaldırı 

Camus’nün tarihsel başkaldırı olarak adlandırdığı, tarih sahnesinde tezahür eden 

aynı başkaldıran dürtü ve "metafizik başkaldırının mantıksal sonucu", başkaldıran 

insanın, bir sonraki ve belki de en önemli bölümünün konusudur. Şaşırtıcı olmayan bir 

şekilde Camus, modern metafizik isyanda algıladığı aynı kökenlerin unutkanlığı 

tarafından kaplanmış modern tarihsel isyan tarihini bulur. Tarihsel isyanın kökünün, 

özgürlük ve adalet değerlerine yapılan bir çağrıda yattığını iddia eder: özgürlük, tüm 

devrimlerin motive edici ilkesidir ve bu olmadan “adalet, isyancıların zihnine tasavvur 

edilemez görünür”. Ancak, özgürlük olmadan adalet ilk başta imkansız gibi görünse de, 
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“adaletin özgürlüğün askıya alınmasını talep ettiği bir zaman gelir. Sonra büyük ya da 

küçük ölçekte terör, eksiksiz bir şekilde devrim ortaya çıkar (Foley 2008: 61). 

Metafizik başkaldırıda Tanrı’yı öldüren insan, tarihsel başkaldırıda düşüncesini 

eyleme dökmeyi öğrenir. Tanrı’nın öldürülmesiyle, bu dünyadan ve zaman kavramından 

bağımsız olan aşkın varlık fikri yerini tarih kavramına bırakır. Bu dünyadaki sıkıntılarını 

her zaman ölümsüzlük ve Tanrı ile çözülemeyeceğini anlayan insan tarih içinde kendi 

kurtuluşunu aramaya başlar, bunun sonucunda ise siyasal devrime ulaşır. Camus, tarihsel 

başkaldırı adını verdiği bu başkaldırı türünde siyasal devrimleri ve Marxizm’i eleştirir. 

Bu devrimlerle tarihsel başkaldırının farklarını ortaya koymaya çalışır.  

Camus, her bireyin hayatı anlamlandırmak için belli zihinsel süreçlerden geçtiğini 

ve bilincini kullanarak varlığı tanıtladığını belirtir. Bu sürecin ardından düşüncelerini 

eyleme de döken insan belli hatalar yapar. Camus’ye göre hayat içinde insanın uyması 

gereken bazı kurallar vardır ve o her ne kadar tam özgürlüğü savunan bir düşünür olsa da 

buna herkesin uyması gerektiğini belirtir. Bu nedenle başkaldırıda bulunmak isteyen 

insanlar sahip olmak istedikleri hakları sadece kendileri için değil, toplumdaki diğer tüm 

bireyler için de istemelidir, çünkü tarihsel başkaldırı ancak bu şekilde bir gelişme 

gösterebilir. Camus’nün burada vurgulamaya çalıştığı şey, başkaldırının eyleme 

dönüştüğünde belli sınır ve kurallara uymak zorunda oluşudur. Camus, tarihsel başkaldırı 

başlığı altında özgürlük ve adalet kavramlarının önemli olduğunu belirtmekte ve işe 

onların tarihsel arka planını anlatarak başlamaktadır. Onun bu kavramları seçmesindeki 

en önemli etmen devrimlerin arkasında bu kavramların yer aldığı düşüncesidir. Ona göre 

tüm devrimler insanlara adalet ve özgürlüğü sağlama hedefi ile yola çıkarlar, ancak zaman 

içerisinde bu amaç araç kavramına döner. Bunun sonucunda ise insana özgürlük ve adalet 

teslim edilmemiş olur. İnsanın hayattaki en önemli amaç olma konumu kaybolur ve insan 

sadece devrimleri yerine getirmekte kullanılan bir araca dönüşür, yani devrim ve 
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başkaldırı her ne kadar aynı amaçlarla yola çıkmış gibi gözükse de yolun devamında 

devrim mutlaka yoldan saparak kendisine insan öldürme niteliklerini ekler, bu da 

başkaldırı ile devrim arasındaki temel ayrılığı meydana getirir.  

Camus, tarihsel başkaldırı felsefesini daha iyi anlatabilmek için başkaldırı çeşitleri 

ile bunu örneklendirir. Bu başkaldırı türlerinden ilk olarak köle ile efendi arasındaki 

ilişkiye değinir. Camus’ye göre bu başkaldırı türü içinde ölümü barındırmaktadır çünkü 

köleler belli bir kin duygusuyla efendilerine karşı çıkmakta ve hatta gerekirse kendilerini 

ölüme feda etmektedirler. Başarılı oldukları takdirde ise herkesin özgür olmasını 

sağlamaya çalışmak yerine eski efendilerin köle yapmak için uğraşmaktadırlar. Bu 

sebeple da başkaldıran insan değişse bile problem aynı şekilde orada durmaktadır. 

Camus’ye göre burada olması gereken şey düzenin değişmesidir. Efendi ve kölelerin yer 

değiştirmesi üzerinde savaşılan özgürlük ve adalet değerlerine hiçbir katkı 

sağlamayacaktır. Başkaldırının asıl amacı köleye bir kin duygusu kazandırmak değil, 

kölelik kavramının ortadan kaldırılması gerektiği bilincinin aşılanmasıdır. Bunun 

sonucunda ise kişi bu bilinçle edindiği düşünceleri eyleme dökecek ve buna karşı koyma 

cesaretini gösterecektir. Buraya kadar her şey olması gerektiği gibi ilerlemektedir, ancak 

bu başkaldırıyı kazanan köleler kin duygularını yönetememekte ve bu fırsatlarını değer 

yaratmak için değil de öç almak için kullandıklarından dolayı başkaldırı amacını 

kaybetmekte ve başarısız olmaktadır (Gündoğan 1997: 131). 

Köle ve efendi arasındaki başkaldırıyı olumsuz olarak nitelendirdikten sonra 

Camus, çalışmasına Başkaldıran İnsan’da kral öldürücü adını verdiği kısım ile devam 

eder. Bu kısımda tarihsel başkaldırıda Tanrı’nın yerini tarih alır, bu başkaldırı adı altında 

insanların devrimler yaptığı görülür. Devrim ve başkaldırının altında temel olarak beliren 

şey özgürlüktür, ikisinin farkı ise devrimin her zaman belli bir suçlulukla son bulmasıdır. 

“Her başkaldırı bir suçsuzluk özlemidir, ama bir gün özlem silahları kendi eline alır, tüm 
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suçluluğu, yani öldürmeyi ve şiddeti omuzlarına yüklenir. Böylece, bayağı başkaldırılar, 

kral öldüren devrimler, bir de yirminci yüzyıl devrimleri gittikçe büyüyen bir suçluluğu 

benimsemişlerdir” (Camus 2019: 131). Camus’ye göre birçok devrim ölümle sonlanır, 

özellikle de Fransız devriminden sonra kral ve onun ilkeleri de öldürülür. Kralın 

yargılanması ve bunun neden sonuçlara bağlı olarak yapılması Camus’ye göre oldukça 

önemli bir adımdır. Çünkü kral yeryüzünde Tanrı’nın temsilcisi olarak görülür, 

dolayısıyla Tanrı’dan böyle bir güç aldığına inanılan kralın öldürülmesi, tarihin de kutsal 

yapıdan çıkması anlamı taşımaktadır. Ancak her ne kadar bu ölümler gerçekleşmiş olsa 

da bunların yerine direkt yeni dinler getirilmeye çalışılır. “Tanrısal hukukun karşısına 

doğa hukukunu çıkarmak ve 1789’dan 1792’ye kadar üç yıl süresince, onu kendisine 

katılmaya zorlamak bile tanrısal hukuku yıkmaktır” (Camus 2019: 140). Yukarıda 

anlatılan kralın öldürülmesi fikri aslında Rousseau’nun Toplum Sözleşmesi adlı 

yapıtından esinlenilerek ortaya konulan bir fikirdir. Rousseau, eserinde tanrısal kaynaklı 

ilkelerin yerini toplumcu ilkelerin alması gerektiğini söyler, çünkü ona göre esas olan 

genel halk sisteminin özgürlüğüdür. Rousseau asıl hedefini şu sözlerle tanımlar: 

“Niyetim, insanları oldukları gibi, yasaları da olabilecekleri gibi ele alıp, toplum 

düzeninde güvenilir ve haklı bir yönetim kuralı bulunup bulunamayacağını araştırmaktır” 

(Rousseau 2012: 3).  

Camus, Rousseau'dan önce, “Tanrı kralları yarattı, onlar da halkları yarattı” der; 

ardından Sosyal Sözleşme, halklar kendilerini yarattılar ve sonra kralları yarattılar. Güç 

artık ne keyfi ne de Tanrı tarafından vasiyet edilmiş değil, varlığını genel rıza yoluyla 

elde etmekteydi. Rousseau'da siyasal toplum, bireysel iradenin kolektif genel iradeye tam 

ve gönüllü olarak tabi olması anlamında anlaşılır. Rousseau, kolektif genel iradenin 

meşru egemenliğin temel kaynağını oluşturduğunu ve yalnızca genel iyilik için 

çalışabilecek bir şey olduğunu anlar. Bu kolektif iradeye bağlılık herkesin çıkarınadır. Bu 

nedenle, Sosyal Sözleşme, yeni bir hümanizm çağını müjdeliyor gibi görünse de aslında 
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kitapta “mutlak”, “kutsal” ve “dokunulmaz” gibi terimlerin baskınlığından açıkça görülen 

başka bir kilise kurar. Bu kilisenin kuruluşu da bizi Tanrı’nın ve kralın öldürülmesi 

sonucuna ulaştırır (Foley 2008: 62). 

Tanrı’nın ve onun temsilcisi olan kralın öldürülmesiyle dünyada bir düzen 

koyucusu kalmayan insan boşluğa düşer ve bunun sonucunda da kendisini düzen koyucu 

ilan eder. İnsanın amacı bu dünya üzerinde Tanrı ve kralların yarattığı adaletsiz ve 

kötülüklere son vererek, herkes için özgür ve adil toplum oluşturabilmektir. Bunun 

yolunun da devrimlerden geçtiğini düşünmektedirler. Camus’ye göre bu başkaldırının 

ortaya çıkmasında insanların çok fazla savaş, sömürü ve adaletsizliğe maruz kalması 

etkili olmuştur. Aynı zamanda insan içinde yaşadığı dönemin düşünürlerinden de oldukça 

etkilenmektedir. Dolayısıyla tarihsel başkaldırıyı oluşturan bir diğer etmen de dönemin 

düşünce insanları ve tarihtir. Camus’ye göre her başkaldırı tüm insanlar için olması 

gereken değerlerin savunuculuğunu yaparak ortaya çıkmış olsa da zamanla yolunu 

kaybederek ve ne için başkaldırıda bulunması gerektiğini unutarak başkaldırı eyleminden 

sapmışlardır. Bunun sonucunda da faşizm, komünizm ya da diktatörlük gibi kavramlar 

türemiştir (Günay 2013: 63-66).  

Camus, tarihsel başkaldırıyı anlatırken özgürlük ve adalet kavramlarını en başa 

yerleştirir, bunun sebebi ise iki kavramı birbirinden ayrı olarak düşünememesinden 

kaynaklanır. Ne özgürlük olmadan adalet ne de adalet olmadan özgürlük sağlanabilir. 

Camus gerçekleşen devrimlere baktığında, onların sadece kurallara ve adalete önem 

verdiklerini, özgürlüğü unuttuklarını ve bu sebeple de olumsuz değer kazandıklarını 

söyler. Dolayısıyla Camus şu ana kadar yapılan devrimleri olumsuz olarak nitelendirir. 

Camus tarihsel başkaldırısını Rousseau’nun sistemine dayanarak anlatmasının ardından, 

onun evrensel soyut aklı yerine Hegel’in evrensel ve somut aklını ele alır. Camus’ye göre 

içinde bulunduğu çağın devrimlerini ortaya çıkaran fikirlerin temeli Hegel’in Tinin 
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Fenomenolojisi adlı eserinden kaynaklanmaktadır. Çünkü Hegel’e şu an dünyada sahip 

olunan tüm ahlak anlayışları bir niteliktedir, kalıcı olan tek şey tarihtir. İnsana değişmez 

ve mutlak olanı tarihin sonu verecektir, dolayısıyla insan tarihin sonunu oluşturmayı 

hedeflemelidir (Gündoğan 1997: 134-135).  

Camus’ye göre Fransız İhtilali ile başlayan devrimler bunu hedeflememiş 

olmasalar da devletlerin güçlenmesine neden olmuşlardır ve Camus bunları faşizm ve 

komünizm olarak ikiye ayırır. Aslında başkaldırma, faşizm ve komünizm kavramları aynı 

düşüncelerle harekete geçerler, ancak yolun devamında ulaşılan sonuçlar farklılaşır. 

Faşistlere göre hiçbir şeyin anlamı yoktur, bu nedenle de inanılacak bir ahlaki değer 

bulunmamaktadır. Faşizm, sahip olunan gücü sadece rastlantılara bağlar. Komünizm ise 

Camus’ye göre kendi içinde çelişkili bir yapıya sahiptir (Camus 2019: 230-234). “Camus, 

Marx’ın tarihsel diyalektik konusundaki görüşlerini daha çok tarihsel gerekircilik diye 

adlandırır. Marx’a göre alt yapı olan ekonomi, üst yapı olan insan bilincini belirler. 

Ekonominin önemli bir payı olduğunu düşünen Camus, Marx’ın bu saf gerekirciliğini de 

saçma bulur” (Gündoğan 1997: 138).  

Komünizm ve faşizmi belli yönleri sebebiyle eleştiren Camus’ye göre ikisi de 

başkaldırıdan oldukça olumsuz niteliklere sahiptirler. Bu devrimlerin ulaştığı sonucu 

gören Camus’ye göre 20. Yüzyılın en büyük tutkusu köleliktir. Çünkü devrimler adalet 

ilkesi gözeterek herkesi köleleştirmeyi amaçlamış ve bu nedenle özgürlüğü unutmuştur. 

Tüm bunlardan hareketle Camus’nün tarihi olumsuz bir perspektiften değerlendirdiği 

anlaşılmaktadır. “Promethee ile başlayan başkaldırma, başkaldırmayı yasaklayan ve 

başkaldıranı, başkaldırma düşüncesine sahip olan insanı öldüren devrimle sona erer” 

(Gündoğan 1997: 143).   

Dolayısıyla Camus 20. Yüzyılın devrimlerine ve başkaldırısına olumlu bir gözle 

bakmaz, ona göre bu devrimlerin hepsi özgürlük ve adalet kavramlarıyla yola çıktıklarını 
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iddia etseler de zamanla bu ilkelerini kaybederek çok daha büyük kötülüklere sebep 

olmuşlardır. Camus’un olumlu olarak nitelendirdiği başkaldırı türü ise İlkçağ’da yer alır. 

Başkaldırı felsefesini ilk olarak metafizik başkaldırı ile devamında da tarihsel başkaldırı 

ile anlatan Camus, bu iki başkaldırıyı da olumsuz olarak nitelendirdikten sonra kendisine 

en uygun olan başkaldırı türünü anlatmaya başlamaktadır.  Camus her ne kadar 20. 

Yüzyıldaki devrimleri tasvip etmese de içinde yaşadığı bu çağı kabullenir ve bu çağa 

rağmen yapılması gerekeni şu şekilde ifade eder: “Yalnız yeniden doğmak ya da ölmek 

kalıyor bize artık” (Camus 2019: 291). Buradan da anlaşılacağı gibi intiharı hiçbir zaman 

bir tercih olarak görmeyen Camus, bu çağa rağmen insanın hala bir değer koyabileceğine 

inanmaktadır ve bu yaratım sanatsal başkaldırı ile kendisini gerçekleştirir. “Cebelleşen 

başkaldırının; başkaldırıyorum, öyleyse varız’ı ile doğaötesi başkaldırının yalnızızına, 

olmadığımız varlığı ortaya çıkarabilmek için öldürecek ve ölecek yerde, olduğumuz şeyi 

yaratmak için yaşamamız ve yaşatmamız gerektiğini ekler” (Camus 2019: 295). 

 

2.4.3. Sanatsal Başkaldırı 

Camus, felsefi sisteminde uyumsuz ile ilgili değerlendirmelerine çokça yer 

ayırmış ve bunun sonucu olarak da yapılması gereken şeyin onunla savaşmak değil, 

beraber yaşamayı öğrenmek olduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda da metafizik ve tarihsel 

başkaldırı çeşitlerini incelemiş, ancak olumlu bir yapı olarak değerlendirmemiştir. Çünkü 

Camus’ye göre başkaldırı tüm insanların özgür ve adil bir şekilde yaşayabilmeleri için 

mücadele etmek demektir; ancak şu ana kadar yapılan başkaldırı ve devrimlerin hepsi 

ölümlerle sonuçlanmıştır. Dolayısıyla Camus olumlu bir niteliğe sahip olan, tüm insanları 

gözeten ve içinde ölüm, cinayet gibi unsurları taşımayan bir başkaldırı ahlakı oluşturmak 

ister. Buna da sanatsal başkaldırı adını verir. Camus’ye göre dünya üzerinde insanın 

onuruna hiç yakışmayan, adaletsiz ve kötü olan birçok olay bulunmaktadır. Onun amacı 

insana yaraşan onurlu ve insanca bir hayatı mümkün kılabilmektir. Başkaldıran insan 
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bunu yapmak için birçok farklı yol denemiş ancak bunların sonucunda daha çok kötülük 

meydana getirmiştir. Camus’ye göre insana hak ettiğini verebilecek yol sanatsal 

başkaldırıdan geçer, çünkü bu başkaldırı insana özgürlüğün, adaletin nasıl olumlu bir 

şekilde işlenebileceğini gösterir (Camus 2019: 299-300).  

Camus’ye göre başkaldırının temel unsuru yaratımdır, sanat ile başkaldırı da bu 

noktada kesişir. İkisi de yaratarak ortaya özgün bir değer koymayı amaçlar. Dolayısıyla 

sanat hem başkaldırının başlangıcının hem de sonucunun oluşmasında önemli yer tutar. 

Burada eylemin sonuca ulaşıp ulaşmaması önemli bir yer tutmaktadır, çünkü başkaldırıda 

da devrimde de aynı amaçları gözeterek yola çıkılmakta, ancak yolun devamında oldukça 

farklı noktalara ulaşılmaktadır. Camus’nün sanata bu kadar önem vermesinin temel 

nedeni de başkaldırıyı olumlu sona ulaştırabilecek olan yapısıdır. Devrimciler ve 20. 

Yüzyıla kadar olan süreçteki birçok düşünür sanatı sadece bir araç olarak kullanmış, onun 

nihai bir amaç olabileceğini düşünmemişlerdir. Dolayısıyla sanat bir fayda sağladığı 

sürece değerli olarak nitelendirilmiş ve hiçbir zaman doğru amaçlar uğruna 

kullanılamamıştır. Camus’ye göre bunun sebebi, devrim ile sanata ayrı düşüncelerin 

yüklenmiş olmasıdır: sanat yaratım, devrim ise üretim üzerine kuruludur.  

Sanatın amacı, insanı içinde bulunduğu anlamsızlık ve kaostan kurtarmaktır, onun 

yaşama bağlanmasını sağlamaya çalışmaktır. Başkaldıran insan bunu yaparken 

davranışlarında tutarlı olmalı ve amacını kaybetmemelidir, tıpkı burada olduğu gibi 

sanatçı da önce dış dünya ile ilgili gözlemlerde bulunmalı ve onu kendi bakış açısıyla 

şekillendirmelidir. Bu bakış açısı da kendiyle tutarlı olmalıdır. Camus bunu şu şekilde 

ifade eder: “Sanatçı kendi hesabına yeniden kurar dünyayı. Doğanın senfonileri durmak 

bilmez. Dünya hiçbir zaman sessiz değildir; susuşu bile, bizim kavrayamadığımız 

titreşimlere göre, hep aynı notaları yineler” (Camus 2019: 302). Sanatçı doğayı gözlemler 

ve ona kendi bakış açısını katarak yeni şeyler yaratır, Camus’ye göre burada en önemli 
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nitelik özgünlüktür. Sanatçı oluşturmak istediği toplumu belli ilke ve kuralları göz önünde 

bulundurarak yaratır, bu yaratımın amacı sadece bir sanat eseri bırakma amacı taşımaz. 

O, aynı zamanda toplumsal bir birliği de kurmak ister. Sanat eseri insanın yalnızlığını 

kamçılayarak değil, aynı anda birçok insanı da etkisi altına alarak, sevinç, keder, acı ya 

da mutluluk gibi kavramları paylaşarak anlam kazanır. “Zannedilenin aksine olarak, 

yeryüzünde yalnızlığa hakkı olmayan tek kimse varsa, o da sanatçıdır. Sanat, bir kendi 

kendine konuşma olamaz. Çağdaşları ile bir karşılıklı konuşma, anlaşma mümkün 

değilse, çağdaşları kör ve sağırsalar, sanatçı konuşmasını gelecek kuşaklara yapacaktır; 

konuşacağı kişilerin sayısı daha çok olacaktır o zaman” (Camus 1965: 13).  

Kısacası sanatçı yönünü çağına dönerek dönemin sahip olduğu sosyal ve politik 

yapıları, zorbalıkları, haksızlıkları ve ölümle sonuçlanan devrimleri dile getirerek, insanın 

hak ettiği insancıl yaşama ulaşabilmesi için ona sanatı ile yol göstermeyi hedefler. 

Dolayısıyla bu rolü üstlenen sanatçı her zaman özgür ve adil bir bakış açısına sahip 

olmalıdır. Çünkü yaratım ancak özgür bir zihinde kendini gerçekleştirebilir. Sanatsal 

başkaldırıyı bu şekilde ele alan Camus, son olarak Sanatçı ve Çağı adlı eserinde şu 

satırlara yer vererek sanatın ve özgürlüğün insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu 

vurgulamaktadır: 

Yüz elli yıl boyunca, tüccar toplumun yazarları, birkaç ayrıcalık dışında, mutlu bir 

sorumsuzluk içinde yaşayabileceklerini sandılar. Yalnız yaşadılar ve yalnız yaşadıkları gibi 

de yalnız öldüler. 20. Yüzyılın yazarları, bizler, hiçbir zaman yalnız kalmayacağız. 

Bilmeliyiz ki, ortak sefaletimizden kaçamayız; varlığımızın şayet varlığımızdan söz 

açılabilirse yegane delili, imkanlarımız ölçüsünde ağızlarını açamayacak durumda olanlar 

için ve gelecekteki büyüklükleri ne olursa olsun, üzerlerine baskı yapan Devlet ve partiler 

yüzünden ıstırap çekenler için yaptıklarımızdır: sanatçı için, imtiyazlı cellatlar yoktur. Bunun 

için güzellik bugün bile, hatta her zamandan fazla bugün, hiçbir partiye hizmet edemez, 

ancak, uzun ya da kısa bir zaman için, insanların özgürlük ve acılarına hizmet eder. Güdümlü 

sanatçı, ancak, mücadeleden kaçmadan, kitleye, gönüllüler sürüsüne katılmayı reddedendir. 
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Böylece güzellikten alacağı ders, şayet bu ders namusluca alınmışsa, egoizm dersi değil, 

kardeşlik dersidir. Bu anlamda güzellik, hiçbir insanın hizmetine girmemiştir. Ve binlerce 

yıldır, her gün, her saniye, insanların kulluğuna ferahlık vermiştir (Camus 1965: 17). 

 

2.5. Camus’nün Etik Anlayışı 

 Camus’nün etik anlayışı aslında onun tüm uyumsuz ve başkaldırı felsefesi içinde 

yer alır. Çünkü onun etik anlayışı ve ortaya koymaya çalıştığı felsefi sisteminin amacı 

değer yaratımıdır. Dünyaya gelen ve buradaki kötülükle karşılaşan insan, hayatın 

anlamsızlığı karşısında kendisini nereye koyacağını bilemez ve bunun sonucunda da 

değersiz hisseder. Bu değersiz hissetme hali insanın ölümle yüzleşmesiyle daha da 

belirgin hale gelir. Bir gün öleceğinden emin olan insan ya gelecek dünyayla ilgili umut 

etmeye başlayacak ya da intihar etmeyi düşünecektir. Ahlak felsefesi içinde hümanizmi 

de işleyen Camus, hiçbir insanın ölümünü istemez. Dolayısıyla ona göre her insan yaşamı 

evetlemeli ve olumlamalıdır. Dünyanın anlamsız olduğu düşüncesi bazı dönemlerde ve 

kimselerde kendini nihilizm olarak gösterir, buna göre hiçbir şeyin anlamı yoktur. 

Dünyanın tamamen değersiz olduğuna inanan insan, kendisine her şeyi yapma hakkı 

tanıma yanılgısına düşer. Camus’ye göre burada yapılması gereken, ilk olarak dünyanın 

ve insanın değeri olduğunu anlamak ve mümkün olan en fazla şekilde bunu 

deneyimlemeyi öğrenmektir. Buradan hareketle de Camus, nicelik ahlakı adını verdiği 

ahlak sistemini geliştirir. Ona göre evrensel ahlaki değerler bulunmamaktadır, yani ahlak 

görecelidir. Bu sebeple davranışların niteliği ile ilgilenmek yerine niceliğine önem 

verilmeli ve mümkün olan çok sayıda deneyim kazanılmalıdır (Yöney 2013: 68-88). 

Camus sistemini oluştururken en çok iki ahlaki değerden yola çıkar: bunlar 

özgürlük ve adalet kavramlarıdır. İnsan, dünya üzerindeki haksızlıkları gördükçe ve 

kendisi de haksızlığa uğradıkça buna karşı çıkması gerektiğini düşünür. Buradan 

hareketle nicelik ahlakından sonra başkaldırı ahlakına geçer. Haksızlığa uğradığını 
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düşünen insan bir başkaldırı planı hazırlar ve bu başkaldırı içinde birçok kötülüğü, 

adaletsizliği ve ölümü barındıran dünyada insana nasıl yaşaması gerektiği konusunda yol 

gösterir. Başkaldırı ahlakının en önemli niteliği onun eyleme dönük bir ahlak olmasıdır, 

başkaldıran insan bunu sadece düşünce olarak değil, davranışları ile de yapmalıdır. Ancak 

burada Camus’nün bahsettiği eylem yukarıda işlenen nihilist görüşün ya da devrimcilerin 

yaptığı eyleminden oldukça farklı değerdedir. Çünkü başkaldırıdaki her eylem bir etik 

değere dayandırılır, sınırları vardır ve bencil değildir. İnsan kendisini gözettiği kadar 

başka insanları da gözetir, başka insanların özgür ve adil yaşamadığı bir toplumda 

kendisinin de öyle yaşayamayacağını bilir.  

Camus’nün bir varoluşçu olarak etiketlenmeyi reddetmesine rağmen, onun 

Yabancı ve Sisifos Söyleni’deki ilk düşüncesi bazen varoluşçuluğun etik nihilizmden 

kaçınmaktaki yetersizliğinin bir örneği olarak görülür. Camus etiğine başkaldırı 

gerçeğiyle başlar. Bireyler sınırlarının aşıldığını hissettiklerinde isyan ederler. Camus için 

bu bir soyut ilke ya da rasyonel argüman değil, bir duygu meselesidir. Camus etiğinin bu 

duyguyu genişletmesini amaçlar. Peki başkaldırı bir değer yaratır mı? yoksa önceden var 

olan bir şeyi mi açığa çıkarır? Camus’ye göre başkaldırı salt bir oluşum değildir, çünkü o 

zaman kesinlikle özgün, yani kurgu olurdu. Camus, başkaldırıdan önceden var olan bir 

değeri meydana çıkarmanın eşiğinde olan bir dürtü olarak bahseder. Bu değer de 

başkaldırının kendisidir, çünkü başkaldırı yoluyla insan her zaman savunulması gereken 

tarafını meydana çıkarır. Bireyin, bu haklara yönelik bir tehdidi reddederek kendi 

haklarına ilişkin farkındalığını ifade eder. Bu nedenle yaklaşım savunmacı ya da 

olumsuzdur, çünkü Camus tehdidin nesnesini bu tehdidi karşı direnç açısından tanımlar. 

Bu bireyin kendi benliğini yarattığı hümanizm çerçevesinde bir değer icat etme meselesi 

değildir. Başkaldırı etiği ne henüz var olmayan bir şeyle ne de verili bir şeyi yok ederek 

bir amaç seçme özgürlüğüyle ilgilidir, bu başkaldırı bir dereceye kadar kabul veya onay 

anlamına gelir (Knee 2006: 107-110). 
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Başkaldırı neyi kabul eder? Camus başkaldırının insan doğasına rıza gösterdiğini 

ya da en azından insan doğasına dair bir şüphe meydana geldiğini söyler. Böylece Camus 

doğal bir düzene işaret eder, ancak onu yalnızca inkar eden aşırılıklar üzerinden betimler. 

İnsan, ahlaki bir zorunluluk tarafından motive edilmez, ancak başkalarına zarar vermeden 

mümkün olduğunca korunmak için kendi benliğini sürdürür. Camus’nün başkaldırı etiği 

sadece bireyi değil, tüm insanlığı ilgilendirir. Başkaldırmanın ölçütü ahlakidir, çünkü her 

bireyi diğer tüm bireylere bağlar. Bu dayanışma bireyleri gölgede bırakan tözsel bir birlik 

değildir; aksine, deneyimimiz bunu doğrular ve ahlaki ifadesini kişisel kaygılarımızın 

ötesine geçen riskler almaya ve fedakarlıklar yapmaya rıza göstermemizde bulur (Knee 

2006: 111-114). 

Tüm bu nedenler başkaldırının bireysel değil, kolektif bir ahlak anlayışına sahip 

olduğunu kanıtlar niteliktedir. Camus’nün başkaldırı ahlakının temelinde tüm insanları 

dünyanın kötülüklerinden, adaletsizliklerinden ve cinayetten kurtarma düşüncesi vardır. 

Bunu yapacak olan insan etik değerlere sahip ve belirlenen sınırlara uyan birisidir. 

Başkaldırının amacı da tüm insanların barış içinde yaşayacağı bir dünya oluşturmaktır, 

bunun olması için insan her türlü savaşa ve cinayete karşı çıkmalı ve yeni koyacağı 

değerleri de birtakım ilkeler çerçevesinde gerçekleştirmelidir. Tüm bunların sonucunda 

Camus’nün ahlak anlayışı her şeyi mümkün kılan, sınırsız bir anlayış olarak değil, insanın 

özgürlüğünü ve davranışlarını sınırlayan bir yapı olarak tezahür etmektedir.  

 

2.6. Camus’nün Özgürlük Anlayışı 

 Camus’nün felsefesine bakıldığında onun yazdığı her şeyin içinde özgürlük 

kavramının olduğu görülür. Bu nedenle özgürlük kavramı ayrı bir başlık altında işlenecek 

olsa bile çoğu görüşü onun uyumsuz ve başkaldırı felsefesinden alınır. Dolayısıyla onun 

felsefesinde özgürlük kavramına ulaşmak ve onu anlayabilmek için iki değerin iyi bir 
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şekilde kavranmış olması gerekir. Camus, özgürlük anlayışına bu dünyaya gelme 

seçeneği tanınmamış insanın, içinde bulunduğu durumu fark etmesi ile başlar. Uyumsuz 

insan yaşamına dönüp baktığında yaşam ve kendisi arasında bir eksiklik olduğunu fark 

eder, bu durumun fark edilmesi ilk olarak düşünce düzleminde başlasa bile Camus için 

atılan ilk adım budur ve bu sebeple büyük bir önem taşımaktadır. Özgürlüğün bilincine 

ulaşan insan eylemlerine de bunu yansıtabildiği an başkaldıracak ve Camus’nün istediği 

özgürlük bilincine ulaşmış olacaktır. Camus, bu anlayışı iki şekilde inceler: bunlardan ilki 

kişinin kendini, varlığını ve ahlaksal yapısını anlaması, ikincisi ise kişinin bu fark ettiği 

değerleri tek başına ortaya koyamayacağını fark ederek, topluma yönelmesi ve bir birlik 

içinde özgürlük, adalet gibi kavramlara erişmesidir. Camus ilk olarak kişinin kendini, 

uyumsuzu ve kişisel özgürlüğünü fark edişini uyumsuz felsefesinde, kişinin kolektif 

özgürlüğe geçişini de başkaldırı felsefesi başlığı altında incelemektedir.  

 İnsan kendisine herhangi bir seçim hakkı sunulmadan kendisini bir dünya 

üzerinde yaşarken bulur, dolayısıyla onun yapacağı ilk şey de içinde bulunduğu dünyayı 

ve kendini anlamlandırma çabası olur. Bu sebeple önceliği kendisini keşfetmek olan insan 

değerler ile ilgili çok fazla düşünemez. Camus’ye göre burada insanın yapması gereken, 

geçmişten ve gelecekten bağımsız olarak şu an için sahip olduğu tek şeyin zaman 

olduğunu kavraması gerekir. Bunun ardından bu zamanı en iyi şekilde değerlendirmeyi 

öğrenmelidir, Camus burada nicelik ahlakını öne sürer ve insanın yaşayabileceği kadar 

çok deneyim yaşaması gerektiğine değinir. Çünkü özgürlük hali insanın geleceğe umut 

bağlayarak ya da planlar yaparak elde edebileceği bir şey değildir, insan ancak dünya ile 

bilinçli bir ilişkiye sahip olursa özgür olabilir.  

Bilinçli olduğunu fark eden insan özgür olduğunun da farkına varır. Seçimler 

yapar ve eylemlerinin sorumluluğunu üstlenir, uyumsuzu ve seçim hakkının kendinde 

bulunduğunu anlayan insan doğru olanı seçmelidir. Camus’ye göre doğru olan seçim ise 
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kişinin uyumsuza rağmen yaşamayı seçmesi manasına gelmektedir. İnsan seçtikçe ve 

eylemlerde bulundukça özgür olur ve kendisinin daha çok yaşadığını hisseder. 

Camus’nün özgürlükle ilgili en çok önem verdiği mesele, bu kavramın sadece insanın 

zihninde kalmadan hayata geçirilebilmesidir, yani insan özgülüğünü düşüncede ve 

eylemde gösterebilmelidir. İnsanın özgür olmasını etkileyen unsurlardan ikisi zaman ve 

Tanrı’dır. Zamanı fark eden insan devamlı olarak geçmiş ve geleceği düşünür ve bu 

nedenle bugününü özgür bir şekilde yaşayamaz. Aynı şekilde uyumsuzu fark eden insan 

buna karşı çıkmalıdır, ancak Tanrı insana devamlı bir yarın hayali verir. Camus’ye göre 

uyumsuz insan Tanrı’sız olmalıdır, çünkü ancak bu şekilde yarınsız olabilir. Camus’nün 

Tanrı’yı reddetmesindeki diğer neden ise, Tanrı’nın varlığına güvenen insanların bu 

güven sebebiyle kendi hayatlarını yaşamaktan vazgeçmeleri ve her şeyin çözümünü 

Tanrı’da aramalarındandır. Ancak burada yapılması gereken, kişinin sorunlarını tek 

başına ya da toplumla birlikte çözmesidir. Çünkü aşkınlık kavramına inanmayan 

Camus’ye göre bu dünyada yaşanan her problemin çözümü de yine bu dünyada olmak 

zorundadır, dolayısıyla insan Tanrı olmaksızın her sorunun üstesinden gelebilecek yapıya 

sahiptir. İnsanın böyle bir yapıya sahip olması ve bu sorunları çözmek için verdiği 

mücadelede aynı zamanda kendi özgürlüğünü de ortaya koymasıyla bağlantılıdır (Camus 

2017: 65-80). 

 Uyumsuz felsefe ile bireysel özgürlüğün farkını anlatan Camus, buradan sonra 

başkaldırı felsefesi ile özgürlük arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. İnsan karşılaştığı bazı 

durumlar karşısında haksızlığa uğradığını düşünür ve buna hayır der. Dolayısıyla 

başkaldırı eyleminin gerçekleşmesi için, öncelikle insanın haksızlığa uğradığını 

düşünmesi ve buna karşı çıkacak cesareti kendisinde bulması gerekir. Kendi bilincini fark 

eden insan zamanla haklarını da fark eder ve bunun için mücadele etmeyi öğrenir, insan 

var olmak için başkaldırmalıdır. Çünkü ancak bu sayede bireysel özgürlüğünü elde 

edebilir. İnsan kendisine yapılan haksızlığa karşı çıktığında aynı zamanda özgürlüğünü 
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de kazanır. İlk olarak kendi bireysel özgürlüğünü fark eden ve korumayı başaran insan 

zamanla bunun bütün insanlar için de aynı şekilde geçerli olması gerektiğinin farkına 

varır. Dünya üzerinde bir değerin varlığa gelebilmesi ve anlam kazanabilmesi için tüm 

insanlığa ihtiyaç vardır. Dolayısıyla kendisi ile ilgili bir değeri savunan bir insan aynı 

zamanda toplumu da temsil eder. Kendi için istediği özgürlüğü diğerleri için de isteyen 

insan başarılı olur. Camus, özgürlüğün bazı sınırları olması gerektiğini düşünür, çünkü 

sınırsız bir özgürlük anlayışı kişide her şeyi yapabilme bakış açısına evrilir ve insan 

diğerlerinin haklarını gasp etme noktasına ulaşır. Dolayısıyla Camus’nün özgürlük 

anlayışı sınırlı bir yapıya sahiptir. Camus’nün hemen hemen bütün eserlerinde onun 

özgürlük ve adalet anlayışlarına rastlanır (Camus 2019: 20-30). 

Sonuç olarak kendisinin ve yaşamın bir anlamı olduğunu anlayan insan bunu 

yaşamak için başkaldırır, yukarıda ayrıntılı bir şekilde işlendiği gibi her insan bunu farklı 

şekillerde yapar. Camus için özgürlüğe ulaşmanın en doğru yolu sanatsal üretim yoluyla 

herkesin özgür ve adaletli bir toplumda olabilmesini sağlamaktır. Çünkü Camus’ye göre 

her insan, insan onuruna layık bir hayat sürdürmeyi hak eder. Tüm insanların özgür 

olması gerektiğine inanan Camus, sınırsız bir özgürlük anlayışı benimsemez aksine, 

özgürlüğün belirli etik ilkeler ile sınırlaması gerektiğine inanır. 
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SONUÇ 

Tezde Sartre ve Camus’nün etik ve özgürlük kavramlarını nasıl ilişkilendirdiği 

serimlenmeye çalışılmıştır. Varoluşçuluğun en önemli temsilcilerinden olan Sartre, 

“varoluş özden önce gelir” diyerek asıl amacının özgürlük kavramını ayrıntılı bir şekilde 

işleyerek, insan hayatında ne kadar önemli olduğunu göstermektir. İnsanın özgürlüğüne 

ve yalnızlığına bu kadar vurgu yapılması onun ateist bir varoluşçu kesimden gelmesiyle 

de alakalıdır. Çünkü ilk olarak “Tanrı yoktur” önermesini öne sürer. Onun sistemi ile 

Tanrı’nın olmayışı meselesi paralel ilerlemektedir, yani Tanrı’nın olmadığını savunan 

Sartre her ne kadar bunu kanıtlama derdi içinde değilse de insanın var olma ve dünyaya 

gelme nedeninin aşkın bir varlık kaynaklı olmaması önem taşır. İnsan herhangi bir seçim 

şansı tanınmadan kendini dünyada bulur, kendini ve dünyayı anlamlandıramayan insan 

dünyaya yönelerek ona bir anlam katma çabasına girer. Sartre’a göre bu çabaya rağmen 

dünyanın anlamsız ve kendisinin varlığa gelmesinin rastlantısal olduğunu kabul 

edemeyen insan bu gerçekle yüzleşmemek için bir öte dünya ve Tanrı fikri ortaya atar. 

Bunun yanı sıra nesneye yönelen ve nesnenin kendi başınalığını gören insan, bu 

anlamsızlığa karşı bir bulantı duygusu hisseder. Çünkü dünyaya bakan insan onun kendi 

başınalığı karşısında kendi nedensizliğinin farkına varır. Bu şekilde kendi 

rastlantısallığını gören insan, hayatı için belli programlar ve hedefler geliştirir. Belli bir 

öze sahip olmadan dünyaya gelen insan bu sayede kendisini gerçekleştirmeye çalışır. 

Sartre’a göre bu gerçekleştirme eylemi süreklidir, insanın bir seçimde bulunmadığı ve 

eyleme geçmediği bir an yoktur. Dolayısıyla sürekli seçimlerde bulunarak kendisini var 

eden insan bu şekilde özünü de meydana getirir.  

Belli bir özle dünyaya gelmeyen insanın yaptığı seçimlerle kendini meydana 

getirmesi, onun aynı zamanda özgürlüğünü de kurduğu manasına gelir. Sartre buradan 

“insan özgürlüğe mahkumdur” önermesine ulaşır. İnsan, kendini kurarken bunu tek 

başına yapmak zorundadır, çünkü yapılan tercih ve eylemler başkasına devredilemez. Bu 
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sebeple Sartre’ın sisteminde özgürlük kavramı aynı zamanda sorumluluk kavramı ile 

benzer bir anlama sahip olur. İnsan kendisini gerçekleştirmek ve özgürlüğünü kurmaktan 

sorumludur. Sartre’ın sisteminde birlik kavramı oldukça önemli bir yere sahiptir, 

özgürlüğünü kuran ve kendisini seçen insan aynı zamanda başkalarını da seçer. Kendisi 

için iyi ve yararlı olanı başkalarına da önerir. Özgürlüğüyle kendisini seçmek zorunda 

olan insan, bunu yaparken etik unsurlara da dikkat eder. Bu da çalışmada ortaya konmak 

istenen değerler arasında yer alır. Sartre’ın felsefesinde etik özgürlük ilişkisi oldukça 

tutarlı bir yapıdadır.  

 Sartre’a göre, insan her zaman kendi seçimleri ve eylemlerinden sorumludur, 

ancak yaşam boyunca kişinin karar alma durumlarında etrafında onu etkileyebilecek 

unsurlar bulunur. Sartre’a göre insan bunun okumasını doğru yapmalı ve kendisini 

aldatmamalıdır. Kendini aldatma meselesi Sartre’da her ne kadar toplumsal bir sorun 

olarak karşımıza çıksa da bunun için yapılabilecek bireysel çözümler de mevcuttur. 

Özgürlüğe mahkum olan insanın kararlarını kendisinden başkası belirleyememektedir, 

bazı kararlar zorla ya da insanın farkında olmadan alınmış kararlar gibi gözükse de Sartre 

bunu bu şekilde yorumlamaz. Sartre’a göre hayatta alınan her karar ve eylem bir tercih 

sonucunda oluşur, bu tercihi de insan özgür olarak seçer. Akla ve bilince sahip olan 

insanın yapması gereken eylemlerini seçmesidir, buna zorunda olan insan devamlı 

seçimlerde bulunarak kendisini kurar, Sartre’a göre insan hiçlikten meydana gelir, 

dolayısıyla kendi varoluşunu bir Tanrı’ya, doğaüstü canlıya ya da devlete bağlamak doğru 

değildir. İnsan kendi varlığını kurarken sadece kendine güvenmeli, ancak aynı zamanda 

başkalarını da gözetmelidir. Burada Sartre’la ilgili etik bir problem kendini gösterir. 

Bütün insanlar eşsiz olduğuna ve herkes seçimini kendisi yaptığına göre, bu eylemlerin 

ahlaki olması için sadece diğerlerini gözetme ilkesi yeterli olacak mıdır? Bu seçimler ve 

seçimlerin arka planları tamamen insan bireyselliğine bağlıdır, dolayısıyla buradan genel 

geçer bir ahlak yasasına ulaşılamaz. Seçimlerin neden yapıldığı belli ilkelere 
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dayandırılarak açıklanamaz. Çünkü Sartre’a göre bu etik ilkeler apriori olarak Tanrı 

tarafından konulmuş ya da kültürel olarak yıllar boyu aktarılmış olsa dahi pratik hayatta 

denk gelinen etik dilemmaları çözmekte yetersizlerdir. Dolayısıyla Sartre’ın felsefesinde 

yapmaya çalıştığı bir etik ilkesi meydana getirmek değil, ancak etiği özgürlük başlığı 

altında okuyarak insanlara kendi eylemlerinden ve bu eylemlerin sonuçlarından sorumlu 

olduklarını anlatmaktır. 

 Sartre’dan sonra Camus’de içinde bulunduğu dönemin sorunlarına eğilmiş ve bu 

sorunlu konuları kendi felsefesine en uygun biçimde ele alarak işlemiştir. Onun da amacı 

çağdaşı Sartre gibi, insanın onuruna yakışmayan olayları belirlemek ve bunlara kendisi 

için en uygun biçimde hayır diyebilmektir. Camus düşüncelerini anlatmaya ilk olarak 

absürdü fark eden ve bundan dolayı umutsuzluğa düşen insandan başlar. Absürd 

duygusunu işledikten sonra ondan kurtulma yollarını açıklar. Bunlardan ilki umut etmek 

diğeri ise intihardır. Ancak Camus’ye göre iki yol da doğru değildir. Umut eden insan, bu 

dünyadaki kötülüklerle baş edebilmek için geleceğe bel bağlamakta, öte dünya fikri öne 

atmakta ya da aşkın bir varlık olan Tanrı kavramına inanmaktadır. Bu da insana geçici de 

olsa bir rahatlama ve absürdden uzaklaşma hissi vermektedir, ancak bu his geçicidir, umut 

etmek absürdün yok olmasını sağlamaz. Umuttan sonra intiharı anlatan Camus’ye göre o 

da umut gibi kalıcı bir çözüm değildir, çünkü intihar eden kişi kendi varlığı için absürdden 

kurtulmuş olur, ancak kavram yine aynı şekilde varlığını sürdürmeye devam eder. Ona 

göre yapılması gereken kendi varlığına son vererek absürde yenilmek değil, ona rağmen 

onunla yaşamayı öğrenmektir. Camus’nün etik anlayışı da buradan hareketle oluşur: 

absürdle yaşamayı öğrenen insan bundan bir başkaldırı felsefesi çıkarır. Çünkü bu durum 

insanı, hayatın yaşanmaya değip değmediği konusunda bir kafa karışıklığına sevk eder, 

absürdle beraber kendisinin anlamsız olduğunu düşünen insan, bu fikrini gördüğü acı, 

ölüm ve adaletsizliklerle perçinler. Dolayısıyla Camus’nün ulaşmak istediği sonuç, tüm 

bunlara rağmen hayatta kalan insana, bunlarla nasıl doğru yoldan karşı çıkacağını 
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gösterebilmektir. Bu açıdan bakıldığında onun ortaya koymaya çalıştığı başkaldırı ahlakı, 

dünya üzerindeki kötülüklere ve insan onuruna yakışmayan tüm davranış biçimleri 

içindir.  

Camus’ye göre bu başkaldırı ahlakı değer yaratan eylemler içermelidir, yani 

ortaya konulan eylem belli değerleri savunuyorsa ve bu sadece bir kişi için değil, toplum, 

kardeşlik ve adalet adına yapılıyorsa özgür bir eylem olacaktır. Çünkü karşı çıkılan bu 

durumlar dünyadaki herkes için geçerlidir, dünyada çok yalnız olduğunu düşünen birisi 

bile kötülüğe maruz kalan tek kişinin kendisi olmadığını bilir. Çünkü bu kavram herkesin 

yaşamını olumsuz olarak etkiler, toplumun hepsini etkileyen bu meselelerle insan tek 

başına mücadele edemez, etse bile yenilir. Bu bilgiler doğrultusunda Camus’nün diğer 

insanlardan istediği, tüm insanlar gözeten, onlara sonsuz mutluluk ve adaleti verebilecek 

değerler yaratan bir ahlak anlayışı oluşturabilmektir. Bu şekilde bir ahlak anlayışı tüm 

insanları olumlu bir zemine taşıyacağı için, buna bütün insanlar katılmalı ve tüm insanlar 

için adil bir toplum yaratmanın peşine düşülmelidir. Camus burada etik ve özgürlük 

anlayışını aynı perspektiften yorumlamaktadır; ona göre yapılan eylem, bu dünyada 

kendisini kötü hisseden, adaletsizliğe uğrayan ve umudunu kaybeden insana yardım 

edemiyorsa bu eylem özgürleştirici bir ahlak içinde yer almaz. Dolayısıyla Camus’nün 

sisteminde bir eylemin özgür olarak değerlendirilebilmesi onun aynı zamanda başkaldırı 

ahlakına uygun olmasıyla paraleldir.  

Camus için önemli olan etik ve özgürlük kavramlarının ne olduklarını açıklamak 

değildir; o, özgürlük kavramının teorik boyutundan ziyade pratik olarak karşılık 

bulmasını bekler. Özgürlük kavramı, onun ne olduğu ile ilgili tartışmalar sürdürerek 

değer kazanmaz, insanın iç dünyasına, toplumun işleyişine ve adalete katkı sağladığı 

kadar değerlidir. Dolayısıyla Camus ile Sartre’ın özgürlük anlayışları 

değerlendirildiğinde, ikisinin de anlayışlarını farklı bir yere evrildiği görülür. Camus, 
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özgürlük anlayışını, ince ince işleyerek oluşturduğu başkaldırı ahlakı ile birlikte ele alır, 

insanın var olabilmesinin başkaldırı ile mümkün olduğunu belirtir.  

Sartre ise özgürlüğü ontolojik bir şekilde işler. Bu ayrımlar beraberinde iki farklı 

davranış türünü de getirir. Sartre’da eylemde bulunan insan, her zaman kendisi için en 

doğru olan neyse onu seçer, insan yaptığı seçimlerde diğer insanlara karşı sorumlu 

olduğunun bilincindedir, ancak bu bilinç hiçbir zaman etik bir ilke olarak ele alınmaz. 

İnsana bir sorumluluk ya da bir görev bilinci vermez, o sadece dikkat edilmesi gereken 

bir uyarı niteliğinde kalır. Camus’de ise bunun aksine yapılacak olan eylemin temelinin 

kişinin salt mutluluğu ve çıkarı olmaması gerektiğini belirtir. Burada bahsedilen eylem 

türü kişinin özgürlüğü için ve kendisine yakışacak olan hayata kavuşması için başvurduğu 

başkaldırı ahlakı eylemidir, yani, adaletsizlik, kötülük ve haksızlık gibi insanın 

özgürlüğüne karşıt yapılan her eylem, bir başkaldırı eylemi olma özelliğini taşır. Çünkü 

bunun sonucunda kişi özgürleşebilecektir. Bu özgürlük tek tek kişilerle değil, ancak 

toplumsal bir hareket ile anlam kazanacaktır. Çünkü Camus’nün felsefesinde anlattığı 

absürdün ortaya çıkışı, onunla baş edilme yolları ve son olarak da başkaldırı felsefesi 

ancak diğer insanlarla birlikte yapılırsa anlamlı hale gelecektir.  

Camus’nün dikkat çektiği bir nokta ise yapılan bu eylemlerin sınırı meselesidir. 

Ona göre insanların sınırsız bir özgürlüğe sahip olmamaları gerekir, çünkü tarihte 

kendisine sınırsız hak tanıyan insanların eninde sonunda ölen ya da öldüren konumda 

olması kaçınılmazdır. Dolayısıyla Camus’ye göre insan sınırlı bir özgürlüğe sahip olmalı 

ve bu sınır belirli etik ilkeler ile çizilmelidir.  

 Sartre ve Camus’nün sistemlerinde özgürlük insanın istediği her şeyi yapabilmesi 

olarak tanımlanmaz. İki düşünür için de özgürlük temelinde, bir değer ve amaç yaratma 

amacı güder. Sartre’da özgürlüğe mahkum olan insan tercihlerini özgürlük anlayışından 

bağımsız olarak kuramaz, burada bahsedilen kendini kurma eylemi kişinin seçimleriyle 



 144 

meydana gelir. Dolayısıyla kişinin eylemlerinin sorumluluğu da sadece bireye ait hale 

gelir, yani Sartre’da insan, olmak istediği şeyi bir proje gibi kurar, bunun için de yapması 

gereken eylemler onun için artık bir seçim değil, zorunluluk haline gelir. Yapılan bu 

seçimler birbirinden bağımsız olarak etik değerler olarak incelenmemelidir; çünkü 

Sartre’da bunlar anlamını bütünde kazanır.  

Camus için durum daha farklıdır; ona göre yapılan her eylem kendi içinde bir 

anlam taşır ve gereksinimler doğrultusunda meydana gelir. Ancak burada bahsedilen 

nedenlerin hiçbirisi insanın bireysel ihtiyaçları değildir; Camus bütün insanlığı 

kurtarmayı amaçlar. Çünkü ona göre tüm insanlar aynı absürdle karşı karşıya kalmakta 

ve dünya üzerindeki bütün haksızlık, adaletsizlik ve ölümleri deneyimlemektedir. Her 

insan doğal olarak kendisine acı veren eylemden kurtulmak ister, Camus’ye göre de 

bunun yolu iş birliğinden geçmektedir.  

Tüm bunların sonucunda Sartre için özgürlük insanın durmaksızın yeni 

deneyimler kazanması ve bu sebeple de sınırsız bir seçim özgürlüğüne sahip olmasıdır. 

Buradaki etik kurallar ise kişinin kendisini kurma etkinliği içerisinde yer alır, yani 

Sartre’da insan seçimlerini yaparken başka insanları gözetme sorumluluğu taşır. Ancak 

bu sorumluluk hiçbir zaman etik bir ilke konumunda bulunmaz. Camus ise özgürlük için 

etik sınırları olan, insan onuruna yakışan ve sorumlu olunan eylemler sonrasında ortaya 

çıkan bir değerdir. Camus’nün başkaldıran insanı, bireysel özgürlüğü ve kurtuluşundan 

ziyade kolektif bir özgürlük ve kurtuluşu amaçlar. Onun temel amacı insanın onurlu bir 

şekilde yaşamasına engel olan ne varsa onu ortadan kaldırmaktır, dolayısıyla buna yol 

açabilecek tüm eylemlere bir sınır çizer. Kendi dahil herkesin özgürlüğüne sınır çizilmesi 

ise mutlak adaletin belirli kişiler için değil, herkes için olmasını sağlayabilmektir. Çünkü 

insan yaşamını yaşanılır kılan özgürlüktür.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Sartre ve Camus’nün etik ve özgürlük kavramlarını ele alış 

biçimlerini incelemektir. Bu tezde düşünürlerin felsefeleri dönemlerinin özellikleriyle 

birlikte işlenmektedir. Ayrıca bu kavramların insan ve toplum üzerindeki etkileri de tezde 

incelenmekte ve bunlarla nasıl başa çıkılacağıyla ilgili filozofların çözüm önerileri 

anlatılmaktadır. Çalışmanın giriş kısmında varoluşçuluk, etik ve özgürlük kavramlarının 

felsefi kökenleri ele alınmaktadır ve bu bağlamda kimi filozofların düşüncelerine kısaca 

yer verilmektedir. 

 Birinci bölümde Sartre’ın varlık ve hiçlik kavramları incelenmektedir. Bu 

kavramlar Sartre’ın felsefesinin özünü oluşturmakta ve varlık tipleri ile dünya 

karşısındaki insanın konumu belirlenmektedir. Bunun ardından Sartre’ın özgürlüğü 

kurması ve sorumluluk kavramı ile etik görüşlerine yer verilmektedir.  

İkinci bölümde Camus’nün uyumsuz, absürd ve başkaldırı kavramları 

incelenmektedir. Camus bu kavramları insan yaşamını gözlemleyerek ortaya koymakta 

ve uyumsuzu fark eden insanın bununla baş etme yöntemi olarak yöneldiği umut ve 

intihar kavramlarını incelemektedir. Buradan hareketle bir başkaldırı felsefesi ortaya 

çıkmakta ve bu başkaldırı insan özgürlüğüne aykırı olan her harekete karşıt bir değer 

oluşturma anlayışı gütmektedir. Buradaki etik anlayışı ise başkaldırı ahlakı içerisinde ele 

alınmaktadır.  

 Çalışmanın sonucunda, her iki düşünürün sistemleri 20. Yüzyılın düşünce yapısı 

da hesaba katılarak ele alınmaktadır. Bu tezde etik özgürlük ilişkisini ele alan Sartre ve 

Camus’nün düşüncelerinde birbirlerinden farklı olan görüşleri karşılaştırmalı bur tarzda 

serimlenmiştir. Sartre’da özgürlük bir zorunluluk, etik ise diğerlerine karşı sorumlu 

olmayı gerektirirken, Camus’de ise özgürlük insan olmanın bir olanağı, etik ise kolektif 

boyutta değerli bir eylemde bulunabilme imkanıdır. 
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ABSRACT 

This study aims to examine the ways in which Sartre and Camus deal with the concepts 

of ethics and freedom. In this thesis, the philosophies of the thinkers are handled together 

with the characteristics of their periods. In addition, the effects of these concepts on 

people and society are also examined in the thesis and these philosophers’ proposed 

solutions on how to deal with them are explained. In the introduction part of the study, 

the philosophical origins of the concepts of existentialism, ethics and freedom are 

discussed, and, in this context, the thoughts of some philosophers are briefly mentioned. 

In the first part, Sartre's concepts of being and nothingness are examined. These 

concepts form the essence of Sartre's philosophy, and the types of existence and the 

position of man in the face of the world are determined. After that, Sartre's establishment 

of freedom and the concept of responsibility and his ethical views are given. 

In the second part, Camus' concepts of discordant, absurd and rebellion are 

examined. Camus reveals these concepts by observing human life and examines the 

concepts of hope and suicide, which people who realize the incongruous turn towards as 

a way of coping with it. From this point of view, a philosophy of rebellion emerges, and 

this rebellion pursues an understanding of creating an opposing value to every movement 

that is against human freedom. Here, the understanding of ethics is handled within the 

morality of rebellion. 

As a result of the study, the systems of both thinkers are discussed by taking into 

account the mentality of the 20th century. In this thesis, the different views of Sartre and 

Camus, which deal with the ethical freedom relationship, are presented comparatively. 

While for Sartre freedom is an obligation, ethics requires being responsible to others, for 

Camus, freedom is a possibility of being human, and ethics is a possibility to take a 

valuable action on a collective scale. 
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