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Bu ara0t.rmam.zda, S. Kierkegaard ve J.P.Sartre’.n varolu0çuluk
üzerine
dü0üncelerini kar0.la0t.rmal. bir biçimde ortaya koymaya çal.0t.k. Bunun için önce
Kierkegaard’.n varolu0çuluk üzerine dü0üncelerini, sonra Sartre’.n varolu0çuluk üzerine
dü0üncelerini aç.klad.k. ve en sonunda bu filozoflar.n dü0üncelerini kar0.la0t.rmal. bir
biçimde ortaya koymaya çal.0t.k.
Kierkegaard’a göre, varolu0çuluk, bizzat somut olan insan.n ya0am.d.r.
Kierkegaard varolu0 dü0üncesinde insan’a odaklanarak, insan’.n kendi özünü, özgür
seçimleri ile ortaya koydu>unu ileri sürer. nsan özünü olu0turma sürecinde estetik, etik ve
dini olmak üzere çe0itli varolu0 evrelerinden geçer. nsan kendini gerçek anlamda Tanr.’ya
yönelerek inanç vas.tas.yla gerçekle0tirebilir.
Sartre, varolu0çuluk üzerine dü0üncelerini 0u 0ekilde ifade edebiliriz..Bütün
varolu0çu filozoflar gibi, bireyi merkeze alan Sartre, bireyin kendi özünü olu0turma
sürecinde Kierkegaard’tan ayr.l.r.Sartre’.n bireyi, bu dünyaya at.lm.0 oldu>undan, kendi
ba0.nad.r.Bu yüzden kendi özeyle ilgili her 0eyi, kendine dayanmaktad.r. Bunun getirdi>i
a>.r sorumluluk alt.nda ezilen birey, varoldu>u andan itibaren bulant. duygusuyla
kar0.la0maktad.r.

Anahtar Kelimeler : Varolu çuluk,:Özgürlük Bulant ,Umutsuzluk
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ABSTRACT
COMPARISON OF PHILOSOPHY OF EXISTENTAL ZM;S..K ERKEGAARD veRSUS
J.P.SARTRE
ÇELEB,, vedat
M.Sc. Thesis in Philosophy
Supervisor: Prof. Dr. Mehmet AKGÜN
July 2008, 61 Page
This is a research on comparing the philosophy of J.P.Sartre and S. Kierkegaard on
existentialism. Therefore, initially we defined the philosophy of J.P. Sartre and S.
Kierkegaard on existentialism and as conclusion we made a comparison of their philosophy.
According S. Kierkegaard, the concrete life of a human being is existentialism. S.
Kierkegaard focuses on the human being and believe that the base of human existence is
freedom of choice. Human beings make aesthetic, ethical and religious choices;He suggests
that people might effectively choose to live within these “existence spheres”.He called these
“spheres” the aestetic and the ethical and the religious spheres. Through religious human
beings tend to God for real existence.
J.P. Sartre’s philosophy on existetialism is a follows: As where all existentialism
philiosphers center the individual; Sartre dissociates from S. Kierkegaard concerning the
process of individual evolving.According to J. P.Sartre the human being, since its existence,
is for it self or in it self. Therefore, individual freedom of consciousness is humanity’s gift,
as well as its curse, since with it comes the responsibility to shape the humans own lives.
With total freedom comes the burden of responsibility and this causes a blurry feeling for
individuals.

Keywords:Existentialism, Freedom, Blur, Despair

iii
Ç NDEK LER
ÖZET.......................................................................................................................................... i
ABSTRACT .............................................................................................................................. ii
Ç NDEK LER........................................................................................................................ iii
S MGE ve KISALTMALAR D Z N .................................................................................... v
G R ......................................................................................................................................... 1
KURUMSAL B LG LER ve L TERATÜR TARAMASI ................................................... 2
MATERYAL ve METOD........................................................................................................ 3
B R NC BÖLÜM
K ERKEGAARD’TA VAROLU ve BENL K
1.1. VAROLU? ................................................................................................................... 4
1.1.1. Varolu Alanlar ................................................................................................... 7
1.1.1.1. Estetik Varolu Alan ................................................................................. 8
1.1.1.2. Etik Varolu Alan .................................................................................... 11
1.1.1.3. Dinsel Varolu Alan ................................................................................ 15
1.1.1.4. Uzla ma Olarak Sevgi Alan .................................................................... 21
1.2. BENL,D,N OLU?UMU ............................................................................................. 23
1.3. UMUTSUZLUK - KAYGI VE ÖZGÜRLÜK ,L,?K,S, ............................................. 30
K NC BÖLÜM
SARTRE’DA VARLIK ve VAROLU
2.1. KEND,NDE VARLIK ................................................................................................. 33
2.2. KEND,S, ,Ç,N VARLIK............................................................................................. 35
2.3. ÖZGÜRLÜK VE BULANTI ....................................................................................... 37
2.3.1. Özgürlük ............................................................................................................. 37
2.3.1.1. Sorumluluk ............................................................................................... 42
2.3.2. Bulant ................................................................................................................ 44

iv
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
K ERKEGAARD ve SARTRE’DA VAROLU
3.1. VAROLU? VE ÖZ....................................................................................................... 48
3.2. H,ÇÇ,L,K..................................................................................................................... 49
3.3. TANRI VE SORUMLULUK....................................................................................... 50
3.4. BEN VE B,REY OLMA ............................................................................................. 52
3.5. BULANTI VE UMUTSUZLUK.................................................................................. 53
SONUÇ

............................................................................................................................... 56

KAYNAKÇA ........................................................................................................................... 59
ÖZGEÇM,? ............................................................................................................................. 61

v
S MGE ve KISALTMALAR
a.g.e.:

Ad Geçen Eser

a.g.m.:

Ad Geçen Makale

b.:

Bask

C.

Cilt

Çev:

Çeviren

MEB:

Milli E itim Bakanl

s.

Say

vd.:

ve di erleri

Yay:

Yay n

1
GR
Varolu çuluk, 20. yüzy l n ikinci yar s nda k ta Avrupas ’nda bihassa Fransa da
büyük yank lar uyand rm

bir felsefi ak md r. Varolu çuluk, sistemli bir dü ünce ak m

olarak 20. yüzy l n ba lar nda kendini göstermi tir. Varolu çuluk ak m n n temellerini ise
19. yüzy lda Kierkegaard ortaya koymu tur. Varolu çuluk, özellikle II. Dünya Sava ndan
sonra insan n içinde bulundu u bunal m ve y k mdan kurtulu u olarak görülmü , sava
sonras de erlerini kaybeden yaln zl a ve hayal k r kl

na u rayan insanlar çareyi bireyi

merkeze alan varolu çulukta görmü lerdir. Çünkü varolu çu felsefeye göre birey kendi
özünü kendi seçimleriyle olu turur.
Kierkegaard’ n dü ünceleri ile sistemli hale gelen varolu çuluk sonralar daha da
önem kazanm t r. Kierkegaard varolu çulu un teist kanad ndan bir filozof olarak
dü üncelerinde hiristiyan teolojisinin etkilerini ta maktad r. Varolu çulu un aiteist
kanad ndan olan Sartre’da varolu çulu un önemli filozoflar ndan olmu tur. ,nsan n
özgürlü e mahkum olmas ve bunun getirdi i sorumluluk ve bunalt onun dü üncelerinin
temelini olu turmaktad r.
Kierkegaard ve Sartre’in varolu çuluk dü üncelerini kar la t rmal olarak ele
alaca m z bu çal ma üç bölümden olu maktad r. Birinci bölümde, Kierkegaard’ n
varolu çu tan m n varolu a amalar n ve temel kavramlar n teist aç dan ele alaca z.
Çal mam z n ikinci bölümünde ise varolu çulu un ateist kanad ndan bir filozof olan
Sartre’in varolu çulukla ilgili dü üncelerini belirlemeye çal t k.
Üçüncü ve son bölümde ise birinci ve ikinci bölümlerde elde etti imiz, Kierkegaard
ve Sartre’in varolu çuluk anlay lar n

kar la t rmal

birle tikleri ve ayr ld klar noktalar belirlemeye çal t k.

bir

ekilde ortaya koyarak,
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KURUMSAL B LG LER ve L TERATÜR TARAMASI
S. Kierkegaard ve J.P. Sartre’ n varolu culuk problemlerinin kar la t r lmas
üzerine yap lm

olan u ana kadar müstakil bir çal man n olmad

görülmektedir. Bu

çal maya yard mc olabilecek ve destekleyici niteliklerde filozoflar n kendilerine ait olan
yaz l eserler oldu u gibi konu ile ilgili ikincil kaynaklarda bulunmaktad r. Bu çal mada
esas olarak S. Kierkegaard ve J.P. Sartre’ n varolu culuk ile ilgili yazm olduklar eserler
incelenmi ve yorumlanm , ayr ca yerli ve yabanc dü ünürlerin eserlerine ula lmaya
çal lm t r.

3
MATERYAL ve METOT
Çal mam zda kullan lan temel materyaller aras nda en ba ta geleni filozoflar n
kendilerine ait olan yaz l eserleridir. Filozoflar n kendilerine ait olan yaz l eserlerinin yan
s ra felsefe tarihi hakk nda bilgi veren ara t rma eserleri, felsefe sözlükleri ve Kierkegaard
ve Sartre’ n ö retileri hakk nda bilgi veren yaz l eserler de kulland

m z kaynaklar

içerisinde yer almaktad r.
Çal mam z n ilk bölümünde Kierkegaard’da varolu culuk problemi incelenmi tir.
,kinci bölümde de Sartre’da varolu culuk problemi ortaya konulmu tur. Çal mam z n
üçüncü bölümünde ise, Sartre ve Kierkegaard’daki varolu culuk problemlerinin
kar la t r lmas yap larak, her iki dü ünürün varolu culuk görü leri aras ndaki benzer ve
farkl yönler ortaya konulmu tur. Böylece ortaya koydu umuz bu çal ma üç ana bölümden
te ekkül etmi tir.
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B R NC BÖLÜM
K ERKEGAARD’TA VAROLU ve BENL K
1.1. VAROLU
Kierkegaard, varolu problemini ele al rken varolu un soyut dü ünceyle, saf ak lla
kavranamayaca

tezinden hareket eder. Ona göre kavramsal ve tan msal yakla m

varolu un öznesi olan öznelli i ve bireyselli i ortadan kald rmaktad r.1

Bu dü ünceyle

birlikte bilgiyi merkez kabul eden geleneksel felsefenin aksine varolu , felsefenin hareket
noktas haline gelmi tir. Kierkegaard’ n vurgulad

bu yakla m n mant

varolman n

bilmekten farkl bir ey oldu u esas na dayan r. Bu yüzden de ona göre varolu un esas
sorunu bilgi ve bilme sorunu de il bizzat varolman n kendisidir. Çünkü bunun aksi olan her
durum insan olarak varolman n anlam n ve gerçek ya amda varolan ki iyi unutturur. Ona
göre bilen bir ki i, bilen bir ki i olarak, varolan bir birey oldu unu unutur. Varolu
sistemlerle, kavramlarla örtülür. Ve ki i giderek kendi bireysel varl

ndan kopar. Ne birey

kal r ortada ne bireysel varolu . Burada art k ki iyi ve bireyi bulmak mümkün de ildir.

2

Bunun nedeni de soyut olarak dü ünmek ile gerçekten varolman n farkl bir ey oldu u
gerçe idir. Bu durumu Kierkegaard “varolu ; somut, öznel ve uyan k insan n ya am d r” 3
eklinde aç klar.

Çünkü ona göre varolu

ya am n ta kendisidir. Ve bunun anla lmas

da ancak varolu un içinde olan insan anlamak ile mümkündür. Kierkegaard; varolu u,
insan ve ya am birbirinden soyutlama yoluna girmemi tir. Bunun aksine bu kavramlara
ayn anlamlar atfederek özde olarak kullanm t r.
Buraya kadar anla laca

üzere Kierkegaard’ n varolu

görü ünde geleneksel

felsefe üzerinden bir ayr lma söz konusudur. Ona göre, spekülatif felsefe dikkat da t c ve
bütünüyle nesnel bir sistem kurmaya yönelik olarak bireysel varolu un gerçek
sorunlar ndan kaç

sa lar. 4 Çünkü nesnel ve teorik bilginin insan ya am na hiçbir katk s

yoktur. Nesnel bilgi insan öznel varolu una duyars zla t r r. Ve varolu un özünü olu turan
bireyi ortadan kald r r.
1

Reneaux, (1994), Egzistansiyalizm Üzerine Dersler, Çev: Murtaza Korlaelçi, Erciyes Üniversitesi Yay nlar ,
Kayseri, 12.
2
Kierkegaard, (1997), Ya ad m z Ça , Çev: Nedim Çatl , Ayr nt Yay nlar , ,stanbul, 233.
3
Timuçin, Af ar., (2001), Dü ünce Tarihi, Bulut Yay nlar , ,stanbul, 194. ( Kierkegaard’tan al nt )
4
Blackham, H. J.,(2005), Alt Varolu çu Dü ünür, Çev: ,brahim Kapakl kaya, Dost Yay nlar , Ankara, 11.

5
Kierkegaard’a göre, “ rasyonalist sistemler gerçekli in tümünü bir dü ünce sistemi
içerisine s k t r r, her eyi akla indirger ve ak l d ndaki bütün her eyi unutturur. Ona
göre akl ve toplumu ön plana ç karan bir felsefe ki iselli i, ki isellik ilkesi olan varolu u,
insan n varolu unu meydana getiren ö eleri hiç dikkate almaz. Bunun için felsefe genel
olana de il, özel olana, nesnel de il de, öznel olana yönelmelidir. “ 5
Bu yönelime de inecek olursak, varolu u varolu
soyutlayarak genel bir varolu

olarak kavramak, onu

kavram na ula mak mümkün de ildir. Temel olarak

Kierkegaard, varolu un ak lla kavranamayaca

ve bir sistem haline getirilemeyece ini

ifade eder. Kierkegaard’a göre, “soyutlama içindeki modern felsefe, metafizi in
belirlenimsizli i içinde sal n r. ,nsanlar varolu sal’a götürmek yerine, onlar hayeller
kurma yetene ine bürür.” 6 Ona göre varolu un kendisinden soyutlanan dü ünce, varolu u
aç klayamaz. Varolu la yüzle mek saf ak lla mümkün de ildir. Bu yüzden Hegel’in
varolman n ne demek oldu unu ve özel olman n duygusunu unutturan, bireyi küçümseyen
sistemini bir kenara b rakmak gerekir.

7

Çünkü Kierkegaard’ n varolu

anlay n n

temelinde birey ve öznellik kavramlar esast r. Bütün bu kavramlar somut olarak ya ayan
bireyin öznelli ini ortaya koydu u için genel bir varolu kavram na ula mak mümkün
görünmüyor. Burada Kierkegaard’ n bireyselli i ortaya ç kmaktad r.
Varolu un dü ünülen de il de bizzat somut ya anan ya amla ili kili olan gerçe ini
de göz önünde bulundurdu umuzda, varolu un daima bireye özgü oldu u gerçe i ortaya
ç kmaktad r. Buradaki öznelli i daha da ileri ta yacak olursak; her birey varolu unun
kendine özgülü ü ile di erlerinden ayr lmaktad r.Bu nedenle varolu u bir kavram bir
sistem haline getirmek mümkün de ildir.
Burada Kierkegaard’ n, Hegel’in kurgusal, saf ak lla kavranan sistemine kar
ç kt

n

da görmekteyiz. O, rasyonalist dü ünürlerin dü ünceyi soyutla t rmalar na

kar d r. Bu yüzden, kendi varl

ndan soyutlanm bir bireyin kavramsal varolu unu kabul

etmez Ona göre birey evrensel ve soyut problemleri bir tarafa b rakarak, öznelli e önem
vermelidir.

8

Oysa Hegel, tüm varl

n bir sistem içinde aç klanabildi i bir kurgu

olu turmu ve bunu yaparken de ya ayan ve var olan bireyi unutmu tur. Onun sisteminin
içinde birey ve bireyin de i ken yap s yoktur. Ayr ca Kierkegaard, Hegel’in dü üncesinin
5

Ahmet, Cevizci., (2000), Paradigma Felsefe Sözlü ü, Paradigma Yay nlar , ,stanbul, 557.
Collette, J., (2006),Varolu çuluk, Çev: I k Ergüden, Dost Yay nlar , Ankara, 13. (Kierkegaard’tan al nt )
7
Kierkegaard, (2002), Korku ve Titreme, Çev: ,brahim Kapakl kaya, Anka Yay nlar , ,stanbul, 38 .
6

6
temelini olu turan gerçek olan akla uygun oland r; akla uygun olan da gerçek oland r,
anlay n kabul etmez. Gerçe in yap s ile akl n yap s n n birbirlerine uygun olmas esas na
dayanan Hegel’in kurgusal, saf ak lla kavranan sistemi, Kierkegaard’ n varolu içinde
bulunan bireyinin öznel ve de i ken do as n göz ard etmi ve bireyini unutturmu tur.
Bunun içindir ki bireyin ya ad

varolu un bir sistemi olu turulamaz. Bu yüzden Hegel’in

kurgusal felsefesini ele tiren Kierkegaard, akl n her eye indirgenemeyece i görü ünü
benimser. Kierkegaard Hegel’de en üst seviyeye ula an ak l ve sistem felsefesine kar
bireyin varolu unun ak lla
ortaya koyar.

aç klanamayaca n vurgulayarak, varolu un ak ld l

n

9

Kierkegaard, varolu ’un öznel oldu una dikkat çekerek kavramsal tan mlara kar
ç kar. Kierkegaard bu durumu “ Onlar öyle eritilir, öyle kaybedilir ki, sonunda art k hiçbir
ey dü ünülemez, tam bir harç, zihni bir kerpiç elde edilir” eklinde ifade eder.10 Buradan
da anla laca

üzere varolu u akl temele alan bir sistemle aç klamaya çal mak,

tan mlamak varolu un içindeki bireyi yok ediyor. Ona göre varolu u kavramsal olarak
anlamaya çal t

m z anda varolu anlam n yitiriyor. Burada biz insan n kendi kendini

yitirdikten sonra bütün dünyay ele geçirmesi neye yarar? sözünü hat rlamaktay z.
Burada Kierkegaard, do as gere i de i mezli i arayan, mant

11

n ifadesi olan tan m n

de i kenli i ve öngörülemezli ini içeren varolu un aç klanmas n n mümkün olmayaca n
ileri sürer. Ona göre varolu a ili kin tan mlar olsa olsa ancak varolu un bir anl k resmi
olabilir. Genel olarak bak ld

nda varolu u tümüyle kapsayacak bir tan m n yap lmas

mümkün olmayan bir eydir. Çünkü bir eyi gerçek anlamda tan mlayabilmek için, o eyi
olmu bitmi ve sonlanm

bir ey olarak görmek gerekir. Ancak böyle bir eyde yani

s n rlanm , belirlenmi ve saptanm

bir ey de varolu u olmayan ölü bir eydir. Halbuki

varolu , her an kar m zda imdinin ve gelece in belirsizli i kar s ndad r. Çünkü o sürekli
bir olu um içerisindedir. Olu um içinde olan eyler ise tan mlanamaz. Olu um içinde yani
varolu içinde bulunan bireyin varolu sal anlam n tan mlayarak ifade etmek mümkün
de ildir.
8

Mayer, Frederick., (1992),Yirminci As rda Felsefe, Dergah Yay nlar , ,stanbul, 32.
Kierkegaard, (2001), Ölümcül Hastal k Umutsuzluk, Çev: Mehmet Mukadder Yakupo lu, Ayr nt Yay nlar ,
,stanbul, 21-24.
10
Reneaux, (1994), a.g.e.,72.
11
Bedia, Akarsu.,( 2004), Ça da Felsefe, ,nkilap Yay nevi, ,stanbul, 190-192.
9

7
Kierkegaard aç s ndan her insan daimi olu um halindedir. Ve insana sadece imdiki
zaman verilmi tir.Bu yüzden insan anda kendini a mak ve fethetmek durumundad r. ,nsan
olmak yani varolmak bizzat kendi olmak için daimi bir çabad r.

12

Ona göre sürekli bir

de i im içinde olan insan n varolu unu bir kal ba sokmak mümkün de ildir. Çünkü
insan varolu üzerinden ne kadar dü ünceye dalarsa dals n, onu gerçek anlamda
anlayamaz.

13

Bu yüzden varolu u rasyonalle tirmek ve ak lla temellendirmeye çal mak,
onun yads nmas na yol açar.

14

Varolu un kendisine d tan hiçbir müdahale söz konusu

de ildir; o kendi kendine varolu a sahip bir varl kt r. Varolu bir dü ünce veya bilgi yap s
de ildir. Varolu dü ünülen bir ey de il, ya am n içinde olan bir eydir. Kierkegaard’a
göre, genel, evrensel bir varolu tan söz etmek mümkün de ildir. Varolu , bireye özgüdür
ve birey bu kendine özgülü ü ile di er varl klardan ayr lmaktad r.
1.1.1. Varolu0 Alanlar.
Kierkegaard, ilk ba ta estetik, ahlaki ve dini olmak üzere üç çe it varolu alan
belirler. Kierkegaard, ayr ca bu üç varolu alan na bir de çözüm önerisi olarak sevgi alan n
ekler. Bu son evre di er varolu evreleri aras ndaki düzeni sa lamaktad r. Varolu evreleri,
insan n varolu uyla ilgili belirlenimlerini ifade etmektedir.
Kierkegaard’a göre, varolu alanlar içerisinde olan insan n önünde sürekli olarak
olanak ve olas l k durumlar mevcuttur. ,nsan bu olas l klar ve olanaklar içerisinden seçim
yap p kendi benli ini olu turmak imkan na sahiptir. Ki i seçim yapmak ve ne olaca na
karar vermek durumundad r. Ki inin kim oldu unu gösteren benlik, Kierkegaard’ n varolu
alanlar n n merkezini olu turur. Kierkegaard’ n ben olmay bu kadar önemsemesinin nedeni
ise insan n, insan olman n en yüce anlam na ben olma durumunda ula laca na
inanmas d r. 15
K saca varolu alanlar na bakt

m zda, kar m za üç tür varolu alan ç kmaktad r.

Bu üç varolu alanlar n n temel kavramlar haz, ödev ve inançt r. Estetik varolu alan
12

Reneaux, (1994), a.g.e., 15-16.
Kierkegaard, (2004), Kayg Kavram , Çev: Vefa Ta delen, Hece Yay nlar , Ankara, 104.
14
H z r, N., (1976), Felsefe Yaz lar , Ça da Yay nlar, ,stanbul, 102.
15
Ta delen, V., (2004), Kierkegaard’ta Benlik ve Varolu , Hece Yay nlar , Ankara, 78.
13

8
içerisinde haz, etik varolu alan içerisinde ödev, dinsel varolu alan içerisinde ise inanç
kavramlar ele al n r. Bu varolu alanlar aras nda geçi bir ba ka de i le s çrama söz
konusudur. Ancak bireyin her iki a amada birden bulunmas imkans zd r. Bu bak mdan ki i
hem estetik alanda hem de dinsel alanda var olamaz. Bunu Kierkegaard, ya – yada
mant

na dayand rmaktad r. Bu demektir ki birey, ya estetik, ya etik, ya da dini, varolu

alan ndad r. Çünkü ayn anda birey bunlar n hepsinde bulunamaz.Ancak bireyin bunlar n
birinden di erine s çramas yani geçi i mümkündür. Kierkegaard’a göre, bu s çramay
ancak gerçek bireyler gerçekle tirebilir. Bunun bedeli bireyde kendini yaln zl k olarak
gösterir. Çünkü bu durum karar vermeyi, seçimi gerektirir.
1.1.1.1. Estetik Varolu0 Alan.
Varolu a amalar ndan ilki olan estetik varolu alan n n ad , estetik kavram n n
anlam yla ilgilidir. Çünkü estetik sözcü ünün kökenindeki “duyusall k” estetik varolu
alan n n temelini olu turmaktad r.
Estetikçi, bütün gücünü haz olanaklar n de erlendirmede kullanmaktad r. Estetik
varolu alan , estetikçi ki inin do al isteklerinin güdümüne girmesiyle ba lar. Estetikçi,
cinsellik ve açl k gibi fiziksel dürtülerin doyurulmas ndan daha fazlas n istemektedir.
Burada temelde olan hazz n de erinin ki inin estetik alanda ilerlemesiyle nitelik
de i tirmesidir.
Burada art k esas olan bir eyden haz almak de il, hazz onun getirdi i Tin’le
birlikte ya amakt r. ruhunda ve zihninde duyarak ya amakt r.

16

Buradaki tin ruhu ifade

etmektedir. Buna göre haz, bir ihtiyaçtan ya am tarz na dönü mü ve ya am n merkezine
konumlanm t r. O zaman unu söyleyebiliriz ki; haz bu alan n temel de eridir. Varolu
a amas n n bu alan nda olan birey hazz ister ve isteklerinin güdümüne girer. Burada
estetikçi bireyde hazza kar tatmin olmayan bir güdülenme, bir istek vard r. Ve bu birey de
hiç sona ermeyen, hep daha fazlas n isteyen bir durumdad r. Estetik bireyin amac
ya amdan zevk almak ve hazz ya am n temel de eri haline getirmektir. 17 Estetik alandaki
birey için esas olan hazz elde etmekten çok onun pe inden ko makt r. Çünkü estetik birey,
16
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hazz

elde edince o haz ortadan kalkmaktad r. Oysa estetik bireyin istekleri hiç

bitmemektedir.
Estetik varolu alan n n en temel de eri olan haz, estetik varolu alan n n anl k bir
varolu oldu unu gösterir. Bu yüzden estetikçi sürekli anda ya ar, gelece i ve geçmi i
dü ünmez. Kierkegaard’a göre, estetik ya am imdiye adanm bir ya amd r. Ona göre bir
eyi estetik olarak de erlendirmek onu, burada ve imdiye göre kavramakt r.
alandaki birey fark ndal

n en üst seviyesinde haz odakl

18

Estetik

uursuz ve bilinçsiz bir hayat

ya ar. Burada tamamen bilinçsizlik olmasa da bir uur ve özgür bir seçimden söz etmekte
mümkün de ildir. Çünkü birey hazz n esiri durumundad r. Bu durumda özgür seçimler
yerini duygulara b rakm t r. Bu duygular, sevinçlere yol açt

gibi zaman zaman da

ac lara neden olmaktad r. Mutlulu u anda haz odakl olarak ya ayan estetik bireyin ac dan
kaçmas mümkün de ildir, bu olsa olsa anl k olabilir. Bu yüzden estetik birey, haz ve ac
aras nda bir k s r döngü içindedir. Bireyde bu ac ve umutsuzluk durumunun etkisinin
artmas bireyin ba ka varolu alan na s çramas na neden olabilir.
Estetik varolu alan n n di er bir yönü de ahlak d

olmas d r. Estetik birey

davran lar n içinde bulundu u toplumun normlar na göre de il, kendi istek ve arzusuna
göre yönlendirir. Estetik alandaki bireyin toplum ve toplumun de erleriyle olan bu ili kisi,
onu ahlak d

bir ki i haline getirir. Bu noktada en belirleyici olan eyde estetikçinin

toplumsal düzeninin devam n sa layan en temel kurum olan evlilik kurumuna kar
ç kmas d r. Ona göre evlilik eti in alan d r. Ve etikte, ö renirken de ya arken de ayn
derece s k c d r.

19

Bu yüzden diyebiliriz ki, estetikçi hazz amaç edinerek her türlü

toplumsal de eri hiç’e saym t r.
Bu durum kendini kay ts zl k ve çözülme olarak göstermektedir. Estetik bireyin
kamusal görevden ve kendini topluma katacak olan aile kurma yükümlülü ünden kaç ,
estetikçinin ya am ndaki çözülmü lü ü ve kay ts zl

göstermektedir. Toplumsal

sorumluluktan tümüyle uzakla an estetik birey, eylemsizlik, kay ts zl k ve edilgenlik
içerisine girer. Estetik bireyin, eylemsizli inin temelinde s k nt alg s vard r. , te tam da bu
noktada haz s k nt y yok etmek için kullan l r. S k nt dan kurtulmak isteyen estetikçi,
18
19
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çözümü anl k ya anan hazlarda bulur. Her ne yaparsa yaps n s k nt

ve ac dan

kurtulamayaca n dü ünen bu birey kendini hazz n esiri yapmaktad r. Ac ve s k nt dan
kaçan birey, pi man olmamak ad na karar vermemek ve seçimde bulunmamak yolunu
seçmektedir. Bu da kendini bireyde edilgenlik ve eylemsizlik olarak göstermektedir. Bu
durumda diyebiliriz ki, estetik varolu alan ndaki bireyin ba kalar ve dünya ile olan ili kisi
yüzeyseldir. Onun bilinci d ar ya yönelmi durumdad r, kendisine yönelmez. Bu varolu
alan ndaki bireyin amac tamamen haz elde etmektir. Bu ki inin temel kategorileri iyi, ans,
kötü, talih ve kaderdir. 20
Tinselli i, zihni etkin hale gelmedi i için estetik birey, özgürlü e de il do al
e ilimlerine ba ml d r. Bu do al e ilimlerin bireyde do urdu u arzu ve tutkular hazz n
hemen arkas ndan ac y da beraberinde getirmektedir. Bu haz anlar n n her yenilenmesi
ac y da tekrar ortaya ç karmaktad r. Bu yüzden estetik varolu alan nda ac , haz kadar
etkilidir. Çünkü her haz ard nda ac y getirmektedir. Bu döngü içinde karamsarl a dü en
birey için ac ve umutsuzluk kaç n lmazd r. Estetik birey, gerçek beni olmad

için ac

çeker ve umutsuzlu a kap l r.,çinde bulundu u durumu sorgulama ihtiyac hissetmez.
Fark ndal

en dü ük seviyededir. Bunun için, özü’ne ve Tanr ’ya yabanc la m l

da en

üst seviyededir.
Kierkegaard’ta estetik alan bir zevk alan d r, zevk hayat d r. Estetik alan içerisindeki
estetik birey ciddi hiçbir çaban n içerisine girmez. Her türlü ciddi ba lanmay reddeder. O
her eyi kabul eder, seçmeye ve de i tirmeye çaba harcamaz. Bu yüzden bu varolu
alan ndaki bireyin gerçek anlamda bir özgürlü e sahip oldu unu söylemek mümkün
de ildir. O istek ve arzular n n esiri durumundad r.
Kierkegaard, estetik varolu alan içerisinde dü sel tiplere yer vermi tir. Bunlar,
“Ba tan Ç kar c n n Günlü ü” adl eserin ilk bölümünde verilmi tir. Bu çal mada erotik
amaçlar için bir erkek, bir kad n ba tan ç karmak için tüm çabas n harcar. Akl n da bu i
için bir araç olarak kullan r. Johannes adl bu ki i, çapk nl

ve erotikli i ile ba tan ç kar c

davranarak Cardelia’y , etkilemeye çal r. Bu durum yava

yava

ve a ama a ama

gerçekle ir. ,lk ba larda kar la mayla birlikte ba layan bir erotik çekim gücün yaratt
20
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farkl duygusall k ve buna ba l geli en romantikle me çabalar vard r. Estetik evredeki bu
karakterde her ey ad m ad m gerçekle ir. “ Sab rs zl k yok, aç gözlülük yok, her eyin tad
yudum yudum ç kar lacak, o k z art k bir kenara ayr lm t r, kazan laca

da ku kusuzdur. 21

Kierkegaard’a göre, estetik alandaki birey için her ey yüzeyseldir. Bu ortamda a ktan bile
söz edilemez. Art k a k olma de il kur yapma zaman d r.
etkile imi nas l sa lad

22

Burada ba tan ç kar c n n

n ve hangi ruh halinde oldu unu görebiliriz.

Erkek için k z n elde edilmesi tek amaçt r. K z elde etme hususunda kendinden
emindir ve bu durum art k kaç n lmaz olmu tur. Böylece kar

cinse duyulan bu ilgi bir

ekilde sonuca ula acakt r ve amaç gerçekle ecektir. Sonunda k z ba tan ç kararak
amac na ula r. Burada erkek için söz konusu olan hazd r. Hazlar n tatmin ettikten sonra
yap lacak ba ka bir ey kalmam t r. Bu karakterlerle ve olaylarla estetikçi için tek önemli
eyin haz oldu u en iyi

ekilde gösterilmi tir. Buradaki birey duyular n n esiri

konumundad r.
Sonuç olarak unlar söyleyebiliriz ki, estetik alan içinde bulunan estetik birey, haz
yo unluklu bir ya am pe inden ko an, tutkular n n ve içgüdülerinin esiri olan, bilinçli ve
özgür seçimlerde bulunamayan bir birey durumundad r. Bu yüzden sorumluluk ve ödev
duygusu olmayan estetik birey için önemli olan anda zevk almakt r. Estetik birey, gelece i
ve geçmi i dü ünmez sadece ya ad

andaki hazza odaklan r. Ne var ki sürekli biçimde

yenilenen bu haz her seferinde ac ve s k nt y getirmektedir. Sorumluluk alma ve karar
verme yetene inden yoksun olan estetik birey ac ve s k nt dan kurtulmak için tekrar hazza
ba vurmaktad r. Ancak bu umutsuzluk durumundaki estetik bireyin ac ve s k nt s çok
iddetlenirse estetik birey, s çrama yaparak etik ya da dinsel varolu alan na geçebilir.
Buradaki s çrama bireyin karar vermesidir.
1.1.1.2. Etik Varolu0 Alan.
Kierkegaard’ n belirledi i etik varolu alan , estetik varolu alan ile dinsel varolu
alan n n aras nda yer almaktad r. Daha çok estetik ile dinsel varolu alan na kar

olarak

ortaya ç kan etik varolu alan , birey, evrensellik, toplum, evlilik, özgürlük gibi konular ele
almaktad r.
21
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Etik varolu alan nda daha yüksek bir bilince, fark ndal a sahip olan birey uurlu
bir ekilde kendisini seçmeye yönelir. Bu noktada estetik varolu alan nda kar m za ç kan
sorumluluktan kaçma durumu yerini ödev duygusuna b rakmaktad r. Bu yüzden etik
varolu alan n n tam bir edimsellik oldu unu söyleyebiliriz. Kierkegaard’a göre, etik
varolu alan ndaki etik kavram n n iki ayr anlam söz konusudur. 1- Daha yüksek bir
a ama olan “dinsel a ama ile s n rland r lm

olan varolu a amas , 2- Dinsel bir ya am

sürdürülürken dahi, olanakl bir ya am görü üdür. 23 Bu ba lamda estetik varolu alan ndan
daha üst bir varolu durumunu içeren etik varolu alan geçerlili ini dinsel varolu alan nda
da sürdürebilmektedir.
Kierkegaard’a göre, etik alan n, ödev ve sorumluluktan ba ka bir amac yoktur.
Burada esas olan ki inin kendini bilmesidir. “Buradaki ki i, kendine dönen, kendini bilen,
kabul eden bir ki idir. Böylece ne olmay istedi ini de betimleyerek ideal benli ini ortaya
ç kar r. Bu varolu alan n n temel kategorileri ise iyi, kötü ve ödevdir.”

24

Toplumsal ödev

ve ahlaki sorumluluklar n yerine getirilmesi anlam na gelen kendini bilmek, etik alan n
temel amac d r. Bu dü ünceler bize Sokrates’in kendini bil, kendini tan , sözlerini
hat rlatmaktad r. Kierkegaard’ n varolu

alan nda özellikle etik varolu

alan nda,

Sokrates’in kendini bil sözünün, “kendini seç”e dönü tü ünü görüyoruz. Çünkü etik
varolu

alan nda bireyin kendini seçmesi, kar m za ödev ve sorumluluk olarak

ç kmaktad r.
Sorumluluk ve ödev genellikle toplumsal yükümlülük olarak kendini gösterir.
Çünkü etikçi toplumsal bir benli e sahiptir. Onun görevi de ahlaki olan seçmek ve
toplumsal yükümlülükleri yerine getirmektir. Etik varolu alan ndaki ki i için sorumluluk
Tanr ’ya de il, topluma ve devlete kar d r. Amaç, bireyin bu sorumluluklar n , yerine
getirerek kendi benli ini olu turmas d r. Etik varolu alan ndaki birey Tanr ’yla hiçbir
ili kiye girmez, onun için sadece etik kutsald r. 25
Kierkegaard bu durumu “ etik sorumluluklar alan d r, ama ku kusuz en büyük
sorumluluk ki inin kendini seçmesi ve ben olma ödevini yerine getirmesi sorumlulu udur.
22
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Bu yüzden ben olma sorumlulu u da, ancak toplumsal ve etik ödevleri yerine getirmekle
gerçekle ir” eklinde ifade eder.

26

Bu anlamda bireyin ben olma ödevi soyut bir

yükümlülük olmaktan ç k p sosyal ve toplumsal yükümlülük haline dönü ür. Bu da etik
varolu alan n n yaln zca basit bireysel gereksinimler alan olmad

n tam tersi, sosyal bir

ahlak alan oldu unu gösterir ki, i te bu nokta onu estetik varolu alan ndan ay r r. Bu
çabayla birey, estetik alandaki belirsizlik durumunun yaratt

umutsuzluktan kurtulmaya

çal r. Çünkü bu ki inin benli i estetik bireyde oldu u gibi olanaklar alan n n soyut
niteli ini de il edimsellik alan n n somut benini içerir. Böylece birey estetik alanda
kaybetti i benli ine etik alanda yeniden kavu ur. Ahlaksal alanda kendini seçen bireyin
somut niteli i, onun toplumsal ya amla olan ili kisinde, sorumluluklar nda ortaya ç kar. Bu
nedenledir ki etik alanda, kendisini seçen birey bu ahlaksal yükümlülüklerin yaln zca
kendisi için olmad

n bu yükümlülüklerin di er insanlar da ba lad

n bilir. Bu yüzden

de birey kendini seçerken ötekini de seçmektedir. Bir bak ma kendi benli ini olu tururken
ötekinin benli ini de belirlemektedir. , te bunun için etik alan sorumluluklar alan d r.
Bireyin devlete, topluma, ailesine ve daha bir çok eye kar

sorumluluklar vard r. Ayn

zamanda sorumluluklar, onun kendi benli ini belirleyen sorumluluklard r.
Kierkegaard’ n, etik alanda öne ç kard

bir kavram da evliliktir. Evlilik, estetik ve

etik alana da konu olabilecek gibi görünür. Ancak onun daha çok etik alana ait oldu unu
söylemek gerekir. Evlilik, cinsellik ve arzular n tatmini aç s ndan estetik alana girebilir gibi
görünse de, evlili in do al sonucu olan sorumluluk i in içine girince tamamen etik alan n n
konusu olur. Bu nedenle evlili in, etik alan n n konusu oldu u söylenebilir.
Ona göre, etik alan estetik alandan ay ran en önemli kar tl k, onlar n cinsel
davran lar n

sergileyi

biçimleridir. Estetik alandaki birey kendisini duygular na

b rak rken, etik alandaki birey ahlaki sorumlulu u üstlenerek evlili i gerekli görür. Sadece
alaca

zevki dü ünmeyerek, ahlaki kurallara göre ya am n sürdürür. 27
Bu durumda etik ve estetik varolu alanlar n n farkll

ortaya ç kmaktad r. Estetik

varolu çu alanda evlilik, ya am n d nda cinsel konular olarak ya an rken, etik varolu
alan nda evlilik, ya am n bir parças halindedir ve bir çok yönü içerir. Evlilik, etik alan n
26
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içindeki bireyin karakteristi idir. Ve etik alan için evlilik yükümlülük ve ödevdir. Estetikçi
hayat n kendi mutlulu u haricinde hiçbir eyi dü ünmeden ya arken, etikçi duygular n n
sorumluluklar n alarak a k n evlilikte ya ar. Estetikçi ise evlili i can s k c olarak görür. 28
K saca söyleyecek olursak, etik varolu alan için, ahlaki kurallar ve toplumsal normlar
önemli oldu u için evlilik bir zorunluluk olmu tur.
Kierkegaard’ n varolu dü üncesinde temel olan özgürlük ve seçim etik varolu
alan içinde belirleyicidir. Ona göre “özgürlük, etik varolu alan n n ortaya ç kabilmesi için
temel ko uldur. Etikçi, esas olarak benli indeki tinsellik ve özgürlük ögeleri etkin hale
gelmi biridir. Estetikçi, özgürlü ünü, özgür olmay

yönünde ve özgür olmay

seçmek

için kullan l rken, bir ben olma imkan n da yitirir. Etikçi ise özgürlü ünü, ahlaksal
benli ini kurmak ve kendisini seçmek için kullan r.” .

29

Bu ba lamda benli i kurabilmek

için seçim yapmak özgürlük anlam na gelir.
Kierkegaard, etik alanda da, estetik alanda oldu u gibi, baz tipik kahramanlardan
bahsetmektedir. Etik varolu

alan için belirlenmi

oldu u karakter ise Eski Yunan

Mitolojisinden bir kahraman olan Agamemnon’dur. Agamemnon’un etik alan için örnek bir
kahraman olarak gösterilmesinin nedeni ise Agamemnon’un toplumsal bir davran
sergileyerek k z n toplumsal yarar için kurban etmesidir. Agamemnon’un sergiledi i bu
davran

etik ödevle uyu maktad r. Burada evrensel ve etik olan n ask ya al nmas söz

konusu de ildir. 30
Kierkegaard, burada Agememnon kahraman ile sosyal yükümlülükler olay n
anlat r. Ona göre “Trajik kahraman, etik yükümlülü ün kendi içinde bir dile e dönü erek
varoldu undan emindir. Bu nedenle Agamemnon diyebilir ki; Benim görevimin, benim
dile im olmas , benim babal k yükümlülü ümü ihmal etmedi imin bir kan t d r. O zaman
burada dilek ve görev birbirleriyle uyu maktad r. E er ya amda benim dile im, benim
görevimle çak yorsa ne mutlu bana ve aksine insanlar n büyük bir k sm n n ya amdaki,
büyük bir istekle kendi dilekleri haline dönü türdükleri görevleri, tam olarak
yükümlülüklerinin gerisinde kalmaktad r.”
28

31

Böyle bir durumda gerçek kahraman, görev

Maclntyre, A., (2001), Varolu çuluk, Çev: Hakk Hünler, Paradigma Yay nlar ,,stanbul, 140.
Kierkegaard (2002), ,Korku ve Titreme, 99.
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bilinci ile i ini yapmak için, dile inden, iste inden vazgeçmek zorunda kal yor. Görev
bilincini olu turan toplumsal yarar, bireyin yarar n n önüne geçmektedir. Burada trajik
kahraman görevini yerine getirmek için iste inden vazgeçmi tir. Kierkegaard’a göre,
Agamemnon k z na ili kin talebini reddederek huzuru evrenselde bulmu ve k z n kurban
etmi tir. Agamemnon bu hamleyi yapmasayd o zaman bir kahraman de il, hay rseverlik
örne i gösteren bir insan olurdu.

32

Bu noktada etik varolu alan nda birey bireysel

do rular na göre de il de, toplumun dü üncesine, de erlerine göre hareket etmektedir.
Birey, toplumun içinde kaybolarak yükselmektedir.
Kierkegaard, etik olan evrensel olarak görmektedir. Etik olan, evrensel oldu undan
dolay da herkes için her an geçerlidir. Tekil bireyde, amac evrensel de olan bir özeldir. Bu
bireyin etik olarak yapmas gereken görev evrensel olmak için özel olan terk etmektir.
Evrensele yönelen tekil birey, öznelli ini öne ç karmak istedi i anda günah i ler. Ancak bu
fark ndal k onu evrensele ula t r r. Kierkegaard, etik varolu alan n n temel kavram n zafer
olarak belirler. “Etik ya am, ki inin estetik ya am n n gizlilik, depresyon, melankolik,
aldat c tutku ve umutsuzluk durumlar kar s nda zaferidir. Ki inin kendi kararlar n
verdi i ve kendi seçimlerini yapt

etkin bir varolu biçimidir.” 33

Özetle diyebiliriz ki, estetik alanda do al itkilerinin esiri olan, sorumluluk, özgürlük
ve seçim kavramlar na sahip olmayan birey, etik varolu alan nda, ben olma ödevini yerine
getirme sorumlulu unu üstlenmektedir. Bu da ancak hem evrensel ve hem de toplumsal
olan etik olan n, yerine getirilmesiyle mümkün olmaktad r. Etik varolu alan ndaki birey,
fark ndal

n artt rarak, seçim yaparak dini varolu alan na yükselmektedir.

1.1.1.3. Dinsel Varolu0 Alan.
Kierkegaard, ilk ba ta üç varolu a amas belirtmi ti. Bunlar estetik, etik ve dini
varolu alan yd . Daha sonra da bunlara son olarak bir uzla ma alan olarak sevgi alan n
ekledi. ?imdiye kadar estetik ve etik varolu alanlar n ele al p de erlendirmeye çal t m.
?imdi de üçüncü varolu alan olarak belirlenen dini varolu alan n ele al p aç klamaya
çal aca m.

32
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Öncelikle dini varolu alan ile Kierkegaard’ n kendi dünyas n n ili kisine bir göz
atmak gerekmektedir. Onun daha genç ya ta iken karde lerinin ço unu yitirmesi, babas n n
ölümü

ve

ni anl s ndan ayr lmas

onun

melankolik olmas na

neden

olmu tur.

Kierkegaard’ n ya ant s ndaki olaylar, onun üzerinde derin izler b rakm ve dü üncelerini
bu noktadan yola ç karak ortaya koymu tur. Hayat nda ya ad

olumsuzluklar onun Tanr

ile ilgili olan dü üncelere ba lanmas na neden olmu tur. Bu nedenle Kierkegaard,
dü üncelerini Tanr merkezli ortaya koymu tur. Dinsel varolu alan nda temele Tanr ve
Tanr birey ili kisini koymu tur.
Kierkegaard’a göre, dinsel varolu alan us d d r. Onu ak lla aç klamak mümkün
de ildir. Bu yüzden bu alan sadece imanla aç klanabilmektedir. Dinsel varolu alan nda
insan sadece Tanr ’ya kar

sorumludur. Bireyin davran lar nda herhangi bir toplumsal

yapt r m yoktur. Dolay s yla e er bir davran gerçekle ecekse onu belirleyen tek ey onun
Tanr ’n n buyru u olup olmad

d r. Bundan dolay d r ki, e er bir davran Tanr buyru u

ise bu davran n gerçekle tirilmesi esnas nda ba ka bir mant ki gerekçe aranmaz.
Kierkegaard’a göre, iman, insan akl na, do as na ve ahlak na uymasa bile belki de
uymad

için, inanmam z gerekmektedir.34 Burada ak l ve evrensel eti in, Tanr buyru u

kar s nda ask ya al nmas söz konusudur. Bu yüzden dinsel varolu alan ndaki birey, etik
varolu alan nda oldu u gibi evrensel normlarla ya da toplumsal ilkelerle yüzle mek
zorunda de ildir. Çünkü dinsel varolu alan nda bireyin davran lar nda toplumun bir
yapt r m yoktur. Birey üzerinde sadece Tanr ’n n yapt r m söz konusudur. Bu yüzden de
birey ancak Tanr ’ya yakla abildi i ölçüde benli ini olu turabilmektedir. Bunun için de biz
bireyin Tanr ile olan ili kisine bakmak zorunday z. Birey de Tanr ile olan ili kisini ak lla
de il, sadece ve sadece imanla kurabilmektedir.
Kierkegaard’a göre, insan özü gere i Tanr ile sonsuz yüce varl kla ili kili olmak
durumundad r. Çünkü insan n varolu hali onun özünden uzakla mas n n yani Tanr ’ya
yabanc la mas n n bir sonucudur. O halde insan bu dünyadaki seçimleri ile tekrar Tanr ’ya
ula mak zorundad r. Bu durum onu s k nt ve umutsuzluktan kurtaracak tek eydir. Burada
Tanr kar s ndaki bireyin seçimi, iman ya da günah eklinde olacakt r. ,nsan n en büyük
kararlar ndan biri de budur. Çünkü sadece bilinçli olarak Tanr ’ya inanma karar na varan
34
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benlik, umutsuzlu u a abilir. “Benli in yükselen evreler dizisi yoluyla geli imi Tanr ’n n
dolay ms z olarak kar s nda duran sonsuz benlikte doruk noktas na ula r.”
insan sanki varl

35

Yok e er

n içine kapan r ve mutlulu u bir sonlulu un içinde ararsa umutsuzlu a

dü er. Çünkü onu yaratan güçle olan ba lant s kesilmi

olur. Kierkegaard, kendi

umutsuzlu unun ve di er insanlar n umutsuzlu unun kayna n varl

n a k n yan yla olan

ili kisinin kesilmesinde görür; çünkü “insan sonsuzluk ile sonlunun, geçici ile kal c n n
özgürlük ile zorunlulu un sentezidir.” 36
Kierkegaard’ n sözünü etti i birey-Tanr ili kisi, birbirine yak n ve ayn zamanda da
sonsuzca uzak olan iki varl

n ili kisidir. , te iman bu iki varl k aras nda kurulan ili kide

ortaya ç kar. Kierkegaard’a göre absürd tam da burada kar m za ç kmaktad r. Ona göre
iman ve absürd birliktedir. Çünkü Tanr ve insan gibi birbirine hiç benzemeyen iki nitelik
aras ndaki bir ili ki iman ile absürdün birlikteli ini zorunlu k lar.

37

Böylece bir ben olan

birey ile, mutlak öteki olan Tanr aras nda yak n ileti im, inanma olay n da nitelemektedir.
Bireyin Tanr ile olan ili kisini içeren dinsel varolu alan nda, esas olan Tanr huzurunda
olmad r. Bireyin Tanr ile ili kisi ancak iman n getirdi i Tanr huzurunda olma ile
mümkündür. Dinsel varolu alan nda esas olan ey, Tanr ’n n huzurunda, ben olmakt r.
Tanr ’n n huzurunda olman n bir ba ka özelli i ise ki inin kendisini günahkar ve yetersiz
bir varl k olarak alg lamas d r. Bu durumda ki iye sonsuz teslimiyeti getirmektedir.
,nsan ile Tanr ili kisi ak l d d r. Çünkü iman ussal bir tutum de il, paradoksal bir
s çramad r. Buradaki paradoks
inanmada, akl n n ald

undan kaynaklanmaktad r. Kierkegaard’a göre, ki i

na de il, akl n n almad

na inan r. Bu yüzden Kierkegaard’a göre

ki i, “Tanr ’y kazanmak için kesinlikle akl n kaybetmelidir”.

38

Çünkü ona göre iman tam

olarak dü üncenin bitti i yerde ba lamaktad r. Bu yüzden Kierkegaard, dinsel varolu
a amas n ak l d

olarak niteler. Bu a aman n esas niteli i Tanr birey ili kisini kuran

imand r.
,nanç konusunu Kierkegaard, bireysel anlamda iman ve bu iman içselle tirme

35
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olarak alan insan n Tanr ile yüzle mesi olarak görür. Bunun için de içsellik, ki inin Tanr
huzurunda kendi kendisi ile olan ili kisidir. Bu, insan n sonlu ve sonsuzun sentezi
olmas n n sonucudur. Gerçek içsellik, daima sonsuza ki inin Tanr ile olan ili kisine
yönelir. Bireyin içselli i ve mutlulu u ya amas için sonsuza yönelmesi gerekir. Çünkü
sonlu ve geçici olan her ey unutulur, kalan yaln zca ebedi oland r. 39
Kierkegaard’a göre, dinsel alan içerisinde, üzerinde durulmas gereken bir di er
konu da ac çekme durumudur. Bu duruma önceki varolu alanlar nda estetik ve etik
varolu alan nda da rastlan l r, ancak ac gerçek yerini dinsel varolu alan nda bulur.
Kierkegaard’ a göre, “ac çekmenin gerçekli i, dinsel ya am için esast r. Oysa ahlaksal
olarak bak ld

nda ac çekmek varolu ta rastlant sal olas ve sonland r labilir bir konumda

bulunur; bununla birlikte, dinsel olarak bak ld

nda, ac çekmenin bitmesiyle dinsel ya am

da biter. Bu varolu evresindeki birey için ac güvencedir. Tek ba na olan bu birey
kendisini anlatamaman n ac s n
ciddidir.”

40

ta maktad r, akl

her

eyle u ra amayacak kadar

Dinsel varolu alan nda ac , asl nda varolu un esas n , özünü olu turur. Ac

kavram , dinsel varolu alan n tan mlayabilecek, anlatabilecek en iyi kavramd r. Ac çeken
ki inin ruhu, olgunla m , temizlenmi oluyor ve saf bir öz haline dönü üyor. Bu da bireyin
saf ruh haliyle daha kesin kararlar vermesini sa l yor. Ac çekme durumu insan n, dinsel
varolu

alan nda sonsuzlu un ya anaca

Tanr sal bir aleme geçi te vas ta olarak

görülmü tür. Ac , çile ve s k nt iman n sa lamla mas için gereklidir. Olgunla ma ve saf
ruh hali ancak bu vas talarla elde edilebiliyor.
Bütün bunlarla ili kili olan ac çekmek ki inin, Tanr kar s nda kendisini günahkar
hissetmesi ile ilgilidir. Bu nedenle ruhsal sorgulama yaln z dinsel alanda gerçek bir ekilde
ba lar ve dinsellik artt kça o da artar, çünkü birey s n rda ke fedilir. Kierkegaard, bu alanda
Hz. ,sa’n n çekti i çileyi, ac kavram na örnek olarak verir. Hz. ,sa’n n ya am içsel bir ac
çekme örne i olarak gösterilir. Ac çekme durumunu, dinsel varolu alan için yaln zca
“Tanr kar s nda bireyin kendini günahkar hissetmesi durumunda ve Hz. ,sa’n n hakarete
ve sald r ya u rayarak ac çekmesinde de il, ayn zamanda bir insan n, insan toplumunun

39
40
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mensubu olarak, alaca

suçlar n hepsini kendisinin üstlenmek zorunda kalmas d r.” 41

Dini kahraman Hz. ,brahim’in hikayesi u ekilde; uzun süre çocu u olmayan Hz.
,brahim’in bir erkek evlada sahip olunca daha önce Tanr ’ya verdi i söz gere i o lunu
Tanr ’ya kurban etmek zorunda kal r. Hz. ,brahim için o lu ,smail’i kurban etmek iman
için bir s namad r. Burada iman n ispatlama durumunda kalan Hz. ,brahim iman n
paradoksu ile kar

kar ya kalm t r. Bir yandan o lunu kurban etmek zorunda kal rken;

ayn zamanda iman n gücüyle Tanr ’n n o lunu ona geri verece ini dü ünmü tür. Bu
durum evrensel aç dan ak l d

ve bir absürd niteli i ta maktad r. ,brahim, özel bireyin

evrenselden daha yüksek oldu u prensibine dayanarak iman hamlesine ba vurmaktad r. Ve
genel, genel-evrensel olan toplumsal ilkeyi ask ya almaktad r. Hz. ,brahim’in bütün bunlar
göze almas n aç klayan tek ey de sonsuz teslimiyettir. Bu durumu biz ne estetik varolu
alan ile ne de etik varolu alan n n evrensel ilkesiyle, toplumsal ödev ve sorumluluk
duygusuyla aç klayabiliriz. Evrensel etik ve rasyonalite aç s ndan bak ld

nda bir baban n

o lunu kurban etmesi hiçbir ekilde do ru bulunmazken hatta tamamen ak l d

olarak

görülürken, Hz. ,brahim gibi bir iman övalyesi için tam bir sonsuz teslimiyet ifadesidir.
Bunun içindir ki Kierkegaard’a göre, inanc n konusu olan ey, absürd ve paradokstur.
,nanan ki inin görevi paradoksu anlamak de il, fakat onun anla lmazl

n anlamakt r.

Burada absürd ve paradoks ak l d l k, ak lla kavranamamazl k anlam ndad r. Ona göre,
Hz. ,brahim’in öyküsünü anlayabilmek için paradoksu anlamak gerekir. Çünkü “ Ki i
,brahim’i ancak paradoksu anlad

kadar anlayabilir. Kendi ad ma bir bak ma ,brahim’i

anlayabiliyorum, ancak çok iyi görüyorum ki ,brahim gibi iman hamlesi yapmaya
cesaretim olmad

gibi, bu yönde konu maya da cesaretim yok”

örne i tam bir cesaret örne idir.

42

. Hz. ,brahim’in bu

43

Dinsel varolu a amas nda, birey, eylemlerinde sadece Tanr ’ya kar

sorumludur.

Bu nedenle bireyin eylemlerinde toplumun benimsemedi i yönler, hatta onlara, ters
eylemler olabilir. Böyle olunca bu varolu evresindeki birey; Hz. ,brahim örne inde oldu u
gibi, kendi durumunu insanlara anlatamad

için veya insanlara anlatsa da insanlar n onu

anlayamayacaklar n bildi i için ac ya ar.
41
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Dinsel varolu alan n n kahraman Hz. ,brahim’in öyküsü, Kierkegaard için çok
önemlidir. Ona göre “…,brahim’in öyküsü eti in bir teleolojik ask ya al nmas n içerir. O
tekil bir birey olarak, evrenselden daha yüce hale gelmi tir.” 44
Bu olay toplumsal aç dan aç klamak mümkün görünmüyor. Çünkü Hz. ,brahim’in
davran nda etik bir yön yoktur, toplum için bir anlam yoktur. Burada “iman övalyesi
yaln z ba na görevlendirildi i için kendisini ba kalar na anla labilir yapamaman n ac s n
ta makta,

ancak

ba kalar na

yol

göstermek

için

herhangi

bir

iddetli

arzu

hissetmemektedir. Ac , onun güvencesidir, iddetli arzular n yabanc s d r, akl bunlarla
u ra mayacak kadar ciddidir.”

45

Bu durumda dini varolu alan n n en temel ögesi olarak

ac ortaya ç kar. Birey, dini varolu evresinde Tanr önündedir ve Tanr ’ya kendini sonsuz
teslimiyete b rakm t r. Çünkü birey, ancak teslimiyet yoluyla her

eyi terk eder.

Kierkegaard, bireyin bu dünyada varolmas ve ya am n sürdürebilmesi için bu dünyaya
ba l olmas ama bunun yan s ra bu dünyadaki hiçbir eyi istemeyerek tamamen Tanr ’ya
yönelmesi gerekti ini ifade eder. Bireyin Tanr ’ya yönelmesi de iman gerekli k lmaktad r.
Dinsel varolu alan n n temelini olu turan, birey-Tanr ili kisine ve bunu sa layan
iman n bir paradoks, ak ld

olu una k saca göz atal m. Kar m za ilk olarak tekil bireyin

evrenselden yüksek olmas ç k yor. Burada tekil bireyi evrenselden yüksek yapan ey
iman n kendisidir. Bu yüzden Kierkegaard’a göre, iman n kendisi bir paradokstur. O zaman
imandaki paradoksun ne oldu una bakacak olursak; buradaki paradoks Hz. ,brahim’in hem
o lu ,smail’i kurban etmek zorunda olu u hem de di er yandan Tanr ’n n o lunun ona geri
verece ine inanmas noktas ndad r. Bu da onun o lunu kurban ettikten sonra bile onunla
birlikte ya ayaca na inand

n gösterir. Sonsuz teslimiyet ile gelen bu durum evreselin

ask ya al nmas n n sonucudur. Birey olarak varolman n ve bunun sonucu olarak yaln z
kalman n ya att

ac , ürperti ve korkunun göze al nmas n n sonucudur. Bu paradoks,

iman paradoksunun sonucundan Tanr kar s nda olan birey için her ey mümkün her ey
olabilirlilik haline dönü ür ve umutsuzluk ortadan kalkar. , te bu bireyin, Tanr kar s ndaki
bireyin sonsuz teslimiyeti ile mümkün olmayan olas hale getiren dü üncesi iman
paradoksunun tam kendisidir.

44
45
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Kierkegaard, iman n absürd ve ak l d

oldu unu söylerken, buradan onun iman ,

anlams z ve gülünç olarak gördü ü anlam n ç karamay z. Buradaki absürd ve pardoks
ak lla kavranamamazl k anlam ndad r. Bunun nedeni de Kierkegaard’a göre, “ tekil birey,
özel olarak Mutlak’la mutlak bir ili ki içindedir.”

46

Bu durum ili kinin getirdi i do al bir

sonuçtur.
1.1.1.4. Uzla0ma Olarak Sevgi Alan.
Kierkegaard ilk ba ta üç tür varolu alan belirlemi tir. Bu alanlar esas olarak
varolu un ortaya konuldu u alanlard r. Kierkegaard’ n bir sentez olarak tan mlad

ben, bu

varolu alanlar n n hiçbirinde tam olarak ortaya ç kmaz. Böyle bir benli e sahip olan ki i,
ne estetik, ne etik ne de dinsel varolu alan nda kendini gerçekle tirir. Böyle bir ki i ancak
do al beni, toplumsal beni, teolojik ve sonsuz beni kendi ki ili inde bir araya getirmesi
gereken ki i olarak, varolu alanlar n n ayr lmas nda de il, birle mesiyle ortaya ç kabilir.
Yoksa tek tek hiçbir varolu alan nda tüm varl
varolu alan nda tüm varl

ile ortaya ç kmaz. E er bir insan, bir

ile ortaya ç kacaksa, bu varolu alan n n, varolu alanlar n n

bile kesinden olu acak bütüncül bir varolu alan olmas gerekiyor. Bu anlamda tüm
varolu alanlar n içinde toplayacak ve sentezi olu turan ögelerden hiçbirini hiçbir varolu
alan n d ar da tutmayacak; insan kendisini olu turan bütün ögelerle bütünlük, ve denge
içinde olu turacak dördüncü bir varolu alan na gereksinim vard r. Kierkegaard, bu uzla
ve dengeyi sa layacak olan varolu alan na sevgi alan ad n verir. 47
Kierkegaard’a göre, sevginin biçimlerinin varolu alanlar n n olu umunda önemli
etkileri vard r. Estetik varolu alan nda tensel sevgi, etik varolu alan nda ödeve dayal
sevgi, dinsel varolu alan nda ise Tanr sevgisi etkin olmaktad r. Estetik varolu alan nda,
Don Juan’ n sevgisi, genç k zlara yönelmi tir. Etik varolu alan nda, ki inin e ini sevmesi
ve ona sadakatle ba l kalmas esast r. Dinsel varolu alan nda, Tanr ile bireysel ili ki, bir
sevgi ili kisi olarak ortaya ç kar. Estetik varolu alan tümüyle tensel sevginin etkin oldu u,
hazza dayal kösnül bir varolu

durumudur. Etik varolu

alan nda sevgi,

efkat ve

sadakattir. Bu özelli i ile ise tensel bir nitelik gösterir. Bu alanda ödev ve efkat öne ç kar;
burada ki inin e ini “çocu unu sever gibi efkatle sevmesi” söz konusudur. estetik alanda
46
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bencillik olarak ortaya ç kan sevgi dinsel varolu alan nda özveriye dönü ür. Bu ekilde
estetik alanda kendini sevme olan sevgi durumu, etik ve dinsel varolu alanlar nda, ötekini
sevmeye ve fedakarl a dönü ür. Sevgi alan nda ortaya ç kan sevgi ise, “kom u sevgisine”
dayal bir bütüncül sevgidir. Bu anlamda da estetik alanda “kendini sevme” olarak ortaya
ç karan tensel sevgiyi yads maktad r. Bunun hakl bir gerekçesi vard r. Erotik sevgi esas
olarak bencil bir sevgidir ve ötekinin gerçekli ini tan maz. Oysa kom u sevgisi ki inin
kendisinden ba layarak tüm insanlar ku atan geni bir sevgidir Bu yüzden Kierkegaard “
Kom unu kendin gibi sev” der. 48
Kierkegaard’ n sevgi anlay nda, ötekiyi sevme, koruma ona kar bencil olmama,
onunla olan ili kilerde, kar l k beklememe ve ç kar gözetmeme gibi de erler vard r.
Kierkegaard, sevginin kayna n bu dünyada görmez. Ona göre, Tanr ’n n bir vergisi olarak
bu dünyaya gelmi tir. “,nsan sevgisi Tanr sevgisinden kaynaklan r.” Bu sevgi, “sonsuzluk,
s n rs zl k, ölçülemezlik” ögelerinden olu ur. Tanr sal kökenli bu ögeler yok oldu unda,
sevginin kendi ba yla olan ili kisi kesilmektedir. Sevgiyi de bu Tanr sal kökenin d nda
anlamak mümkün de ildir. Bu yüzden Kierkegaard’a göre, ki i ancak Tanr huzurunda
kendisi olabilir ve ben bilincine eri ebilir. Bireyin ebedi st rab n fani st raba dönü türerek
ya amas bir lütuftur, birey bunu ancak Tanr sevgisi, sonsuz sevgi ile gerçekle tirebilir. 49
Kierkegaard’ta sevgi, “Tanr ile insan aras ndaki ili kinin yolu”dur. O halde “insan
sevgisinin tek do ru nesnesi sevgidir, o da Tanr ’d r. Tanr ’y arayan böyle bir sevgi, tensel
sevgideki bencillik yerine, kendinden ba layarak tüm insanlar

sevmeye do ru

yönelmektedir. Birey ve Tanr ili kisini kuran iman n esas sevgidir. Bu sevgi bireyin
kendisini tekil birey olarak mutlakla, mutlak olarak ili kilendirir.

50

Kierkegaard’a göre, en yüce sevgi Tanr sevgisidir. Tanr insanlar sevdi i için
yaratm t r. Kierkegaard, sevgi alan nda, ben sevgisi, öteki sevgisi ve Tanr sevgisiyle
sevginin estetik etik ve dini boyutunu ortaya koyar. O burada varolu alanlar n birbiriyle
z tla an evreler olarak de il de bir bütünün parçalar olarak de erlendirir. Böylece
Kierkegaard bütün varolu alanlar n sevgi alan içerisinde olanakl hale getirmi oluyor.
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Kierkegaard’a göre sevgi alan n n temelini “kom u sevgisi” olu turmaktad r. ,nsan
kendini sevmeden kom usunu, kom usunu sevmeden tüm insanl

, tüm insanl

sevmeden de Tanr ’y sevemez. Bu s ralama sonuçtan bak larak, ba ka türlü de ifade
edilebilir. Ki inin kendini, kom usunu sevebilmesi içinde Tanr ’y sevmesi gerekmektedir.
Bu ba lamda da Kierkegaard aç s ndan ki i insanlar sevmeden Tanr ’y sevemez ve ki i
yine insanlara kar olan görevini de yerine getirmeden Tanr ’ya kar olan görevini yerine
getiremez. ,nsan’ n Tanr ’y sevmesi gibi bir görevi vard r. Bu göreve de önce Tanr ’n n
yaratt klar ndan yani insanlar sevmekten yola ç k lmas gerekir. 51
Ancak bu noktada bizim unu belirtmemiz gerekir ki, uç bir örnekte olsa dinsel
varolu alan n n kahraman Hz. ,brahim Tanr ’n n sevgisini etik olan için evrensel ve
toplumsal olan ilkeyi ask ya alarak elde etmi ti. Ancak tabidir ki, biz buradan etik alanla,
dinsel alan n birbiriyle z tl k içinde oldu u sonucuna varamay z. Sonuç olarak söylememiz
gereken ey, Kierkegaard’ n sevgi alan n di er varolu alanlar aras nda bir uzla , bir
denge sa lay c olarak ortaya koydu udur.
1.2. BENL L N OLU UMU
Kierkegaard’ n varolu dü üncesinin temelinde insan n kendi benli ini olu turma
süreci yatar. Kierkegaard’ n beni, somut ya am n içinde varolan bireydir. Yoksa
Kierkegaard’ n beni, Alman idealizminde ortaya ç kan soyut, a k n, metafiziksel bir ben
de ildir.
Ona göre gerçek kavramlardan olu maz. Ve biz gerçe i kavramlarla ifade ederken
eksik kal r z. Çünkü sürekli bir olu um ve de i im vard r. Bu yüzden Hegel’in sistemi
gerçe i anlamaya çal rken, onu yok etmektedir.

52

Kierkegaard’ n bu anlay n n

olu mas nda Hegel felsefesine kar yürüttü ü muhalefetin önemli bir yeri vard r. Hegel’in
donuk hareketsiz sistemi içinde benli in, alabilece i ekillere, olas varolu biçimlerine yer
yoktur. Çünkü onun varolu unu ortaya ç karan ey de i imdir.
Kierkegaard insan n, insan olman n en yüce, en yüksek anlam na ben olma
durumunda kavu aca na inan r. Benlik, herhangi bir
51
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bulunman n tüm anlam n ve amac n olu turur. Ona göre, ben olmak ve ben haline gelmek,
ki ini eri ebilece i en yüksek varolu evresidir, Kierkegaard, ki inin ben olma anlam n ,
kendisi için aç k hale getirmesi gerekti ini ve bu bilinçten yoksun olan ki ilerin, ya am n
anlam n ve ki ilik olman n tüm erdemini yitirmi ve kölele mi bir halde oldu unu
dü ünür. Benlik, insan olman n amac n ve tan m n olu turur. Benlik, insan n yeryüzünde
eri ebilece i en yüksek olgunluk seviyesidir. Ona göre insan tindir. Ama tin nedir? Tin
ben’dir. Ama ben nedir? Ben, kendine ba l olan bir ili kidir, daha do rusu ben, ili ki
içinde bu ili kinin içsel yönelimidir; ben ili ki olmay p ili kinin kendine dönü üdür.
Kierkegaard’a göre, insan do as benli i de il,

53

ben olma e ilimini ve gerekli

donan m içerir. Bunlar sonlu ve sonsuz, ruh ve beden, özgürlük ve zorunluluk gibi benli i
olu turan ö elerdir. Bunlar insan n do as nda mevcut olarak bulunurlar. ,nsan benli i bu
gizli güçlerini, ö elerini içinde ta r, ona dü en bunlar etkin hale getirmektir. Birey bunlar
kendi çabas yla harekete geçirir, etkin hale getirir ve böylece kendi benli ini olu turur. Bu
anlamda benli e kavu ma olunan ve kazan lan bir eydir. Bu durum varolu un özden önce
geldi ine de i aret etmektedir. Bu yüzden Kierkegaard’ta varolu , özü öncelemektedir.
E er ben ki inin özü ise birey onu kendi varl

nda haz r bulmaz. Kendi gayretiyle kazan r.

Böylece ki i kendini gerçekle tirerek u veya bu ki i olur. 54 Bu aç dan bak ld
ki inin kendi içinde ta d

nda, ben

bir öz de il, bir varolu olana d r. Ki i kendi varolu unu,

kendi benini bu olanaklar içinden seçer. Böylece, birey kendi eylemleriyle, kendi
varolu unu olu turmu oluyor. Her an, bir seçim ile kar kar ya kalan insan, kendi benini
seçer ve kim oldu una karar verir.
Kierkegaard, benli i üç a amada ortaya ç kan bir sentez olarak görür. Bunlardan
birincisinde tin ve beden aras ndaki sentezin üçüncü ö esini ruh olarak belirler. ,kincisinde
de sonlu ve sonsuzluk sentezlerinin ö esi olarak an kar m za ç kmaktad r. En son sentez de
özgürlük ve zorunluluk aras ndaki olanakl l k sentezidir. Kierkegaard için gerçek benlik,
ancak ruhun belli bir anda, imdi de yapt

seçimlerde, özgürce eylemleriyle olu ur. 55

Burada bu ö elerin sentezi olan ruh, özgürlük ve olanakl l k birbiriyle ili kili olarak
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benli in olu umunda olmazsa olmaz öneme sahiptir. Çünkü, benli in olu mas ancak özgür
ruhun olanakl l k durumundaki eylemiyle mümkündür. Bütün bunlar n yan nda bu
sentezlerin her bir ö esi, sonlu, sonsuz, ruh, beden, özgürlük ve zorunluluk benli in
olu mas için önemlidir. Çünkü Kierkegaard’ n beni, bu ö elerin bir sentezidir. Ö elerden
birinin eksik olmas , sentezi olanaks z hale getirece inden benin olu mas mümkün
olmayacakt r. Bütün bunlara göre, insan tinin ve bedenin, sonlunun ve sonsuzun,
özgürlü ün ve zorunlulu un bir sentezidir. Bu sentezlerden ruhun, birey ve Tanr aras ndaki
ili kiyi kurmas ve ölümsüzlük dü üncesini içermesi bak m nda önemi büyüktür. Bunun
yan nda birey ruhun fark na var nca, onu tespit edince an varl k kazan r ve di er ö elerden
sonsuzluk ve dolay s yla da sonluluk ö esi etkin hale gelir.
Birinci, ikinci ve üçüncü sentezlerin, bir arada ve birlikte ortaya ç k lar ile insan,
birey, varolu ve benlik ortaya ç kar. Ruh ve sonsuz gibi benli in metafizik ö eleri bedenle
ve sonlu ile birle erek somutla r. Burada Kierkegaard’ n ba tada belirtti i gibi, benlik
olman n, somut bir ey olmak oldu u dü üncesi ortaya ç kmaktad r. Bunun nedeni, insan n
bir sentez olmas d r. Çünkü Kierkegaard’a göre “ ,nsan sonsuzluk ile sonlunun, geçici ile
kal c n n, özgürlük ve zorunlulu un bir sentezidir”.

56

Bu sentezlerin ö elerinin hepsinin

belli bir i levi olsa da önem aç s ndan farkl l k gösterirler. Beden, ruhun ve bilincin
hizmetindedir. Bu bak mdan gerçekten de, benli in olu umunda ruh ve tin ö esi bedensel
ö enin üstündedir. Bu ö elerin varolu alanlar ndaki yerini saptayacak olursak; bedenin
zaferi estetik alan , tinin zaferi etik alan , ruhun ve sonsuzlu un zaferi de dinsel alan n
olu turmaktad r.
Benli i olu turan ö elerden zorunluluk, bireyin içinde bulunduran kültürel ve
tarihsel çevreyi ifade eder. Kierkegaard, zorunluluktan yazg ya da kadercili i kastetmez.
Çünkü ki ilik, benlik, zorunluluk ve olanakl l

n sentezidir. Bu yüzden olanak yoksunlu u

her eyi zorunlu ve önemsiz hale getirmektedir. Ayn zamanda Kierkegaard için Tanr ’s
olmayan n bir beni de yoktur. Ancak kaderci biçimindeki bir zorunlulukta Tanr ’ya yer
yoktur ve kaderci umutsuzluk içindedir o Tanr s n kaybetmi tir. Çünkü bu durum salt
zorunluluktur. Ona göre bu durum Tanr ’n n yoklu una i arettir. Oysa, Kierkegaard için,
Tanr en gerçek biçimde vard r ve onun için her ey olanakl ve mümkündür. Ve birey için
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en olman n ko ulu da Tanr ile ili ki içinde olma onun huzurunda olmad r. Bu da anacak
benlikteki ruh, özgürlük, sonsuzluk ö eleri üzerinden gerçekle mektedir.
1. 3. UMUTSUZLUK - KAYGI VE ÖZGÜRLÜK L K S
Kierkegaard için, umutsuzluk bireyin kar s na kaç n lmaz olarak ç kmaktad r.
,nsan n umutsuzlu u istisna olarak görmesi büyük bir hatad r, umutsuzluk Kierkegaard’ta
bir kural olarak alg lanmaktad r. Kierkegaard, umutsuz olmad klar n zanneden ve dü ünen
insanlar n bile umutsuzluk içinde olduklar n dü ünür.
Daha öncede belirtildi i gibi, Kierkegaard’a göre, “…insan n ya am nda, insan n
özünden varolu una do ru bir hareket vard r…” ,nsan n özü Tanr yla, sonsuz olan yüce
varl kla ili kiyi gerektirir. ,nsan n varolu

hali, onun özünden uzakla mas n n, yani

Tanr ’ya yabanc la mas n n bir sonucudur. Bundan dolay , insan n bu dünyadaki ya am ,
“korku” ile “y lg nl k” ve insan n sonlulu undan duydu u “s k nt ”yla doludur. Bir insan n
eylemleri, onu Tanr ’dan daha da uzakla t r rsa, onun yabanc la mas ve umutsuzlu u da
artar57. ,nsan n Tanr ’ya yabanc la mas insan n umutsuzlu unu daha da art r yor. ,nsan,
ancak güçlü bir imanla bu umutsuzlu u a abilir.
Kierkegaard’a göre, üç tür umutsuzluk vard r. Bunlar; bir benli i oldu unun
fark nda olmayan ki i, kendisi olmak isteyen umutsuz ki i ve kendisi olmak istemeyen
umutsuz ki idir.58 Bu noktada benli i oldu unun fark nda olmayan bilinçsiz ki iyi ve
kendisi olmak isteyen, meydan okuyan ki iyi, bunun yan nda da kendisi olmak istemeyen
buna gücü yetmeyen zay f ki iyi görmekteyiz. Benli i oldu unun fark nda olmayan ki i bir
bilince sahip de ildir. Kendisi olmak isteyen ve kendisi olmak istemeyen ki ilerde ise bir
bilinçlilik durumu söz konusudur. Ancak bu ki ilerde benliklerini olu turma sürecinde
kendi içlerinde umutsuzlu u ta rlar. Fark ndal kla ba layan umutsuzluk, bilinçle art k bir
ac niteli i ta maktad r. Çünkü umutsuzluk bilinç ve fark ndal

n olu mas yla artmaktad r.

Bilinç ne kadar artarsa umutsuzlukta o kadar artmaktad r.
Umutsuzluk, nereden ve neden kaynaklan yor diye soracak olursak; Kierkegaard
için, bunun nedeni, insan n, bir sentez olmas ndan kaynaklanmaktad r. As l neden sentezin
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kendisine ba lad

bir ili kidir, bu ili ki kendine yönelen bir ili kidir. Bu ili ki dü üncedir,

bendir ve umutsuzlu un varoldu u sürece dayand

sorumlulu u içermektedir. Tanr

kar s nda kendi olma sorumlulu unun umutsuzlu u vard r. Birey burada kendi olma
cesaretini göstermek durumundad r.

59

Birey bunu ancak imanla yapabilmektedir. Çünkü

inanmak umutsuz olman n z dd d r.
Kierkegaard, umutsuzlu u bir dü ünce hastal

olarak da niteler. Ona göre,

“…umutsuzlu a dü mek hala gerçek bir umutsuzluk de ildir, sadece ba lang çt r,
doktorlar n bir hastal k için söyledikleri gibi umutsuzluk kuluçkaya yatmaktad r. Daha
sonra umutsuzluk ortaya ç kar.”

60

Ki i e er bu umutsuzlu un fark na var rsa, hastal a

yakalanan birinin gereken önlemleri almas gibi oda umutsuzluktan kurtulabilir. Yani
umutsuzluktan kurtulman n ilk ad m umutsuzlu un fark nda olmakt r.
Kierkegaard için, umutsuzluk, ölümcül bir hastal kt r. Bu ifade sonu ölüm olan bir
hastal k anlam na geliyor.Burada ya am, umudu yok etmektedir. Yani umutsuzluk, son
umudun, ölümün eksikli idir. Ölüm umut oldu u sürece tehlike, büyüdü ü zaman
umutsuzluk, ölmemenin neden oldu u bir umutsuzluktur.

61

Kierkegaard, bu durumu öyle ifade eder. “Umutsuzluk, ölümcül bir hastal kt r.
“Bu hastal ktan ölünmesinden veya bu hastal
hastal

n fiziksel ölümle sona ermesinden çok, bu

n i kencesi, can çeki en ama ölmeden ölümle sava an ki i gibi ölmemektedir.

Sürekli bir can çeki me hali içindedir.” Ölümcül hastal k, dar anlamda kendisinden sonra
hiçbir ey b rakmadan ölüme giden bir hastal k demektir. Umutsuzlu un özü, ya am n
hiçbir ey olmamas d r.
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Umutsuzlu un, zorunlu ve ölümcül bir hastal k olmas n n nedeni

insan n sentez olu undan kaynaklanmaktad r. ,nsan, di er bütün ö elerin yan nda, sonlu ve
sonsuzun bir sentezi oldu u için, sonlu bir birey olarak sonsuzu bulmak zorundad r. Bu
durum ayn zamanda zorunlu ve özgürlü ün bir sentezi olan bireyi umutsuzlu a itmektedir.
Çünkü, insan, kendisini olu turan bu sentezlerin do al sonucu olarak kayg lanmaktad r.
Sonlu

biri

olarak

sonsuzla

ili kisinin

kelimesinden

sa layamamas ndan kayg lanmaktad r. Yine ayn
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yada

bunun

süreklili ini

ekilde sentez gere i, zorunlu ve
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özgürlük ö elerine sahip birey ,özgür olmama durumunda ya da özgürlük durumunda
bunun sonucu olarak yapt

seçimlerin getirdi i a r sorumluluklar bireyi yaln z ve ürperti

içinde b rakmakta ve birey kaç n lmaz olarak umutsuzlu a kap lmaktad r. Çünkü bireyin
en büyük iste i sonsuz yani Tanr kar s nda kendi olmas d r. Bu durum onun Tanr ile olan
ili kisinin süreklili ini sa lamaktad r. Bu birey için, en büyük deh et Tanr s z olmak ya da
Tanr ile olan ili kisinin kesilmesidir. Çünkü Tanr s z oldu u ölçüde umutsuzlu a
dü ecektir.
Bu yüzden diyebiliriz ki, umutsuzluk ki inin içindeki sentezin kendine ba lad
ili kiden kaynaklanmaktad r. Ve kar m za umutsuzlu un dayana

olarak sorumluluk

ç kmaktad r. Bu sorumluluk sonlu olan insan n, sonsuzu bulma sorumlulu udur. Bunun
nedeni ise insan n sonlu ile sonsuzun bir sentezi olmas d r.
Kierkegaard, umutsuzlu un zihinle olan ili kisini de kurmaktad r. Bunun nedeni de
umutsuzlu un

zihnin

bir

kategorisinin

zorunlu

sonucu

olmas d r.

Kierkegaard,

umutsuzlu un zihinle olan ili kisini ba dönmenin ruhla olan ili kisine benzetir. Ki i,
bilinçli ve bilinçsiz durumdayken de umutsuzluk içindedir.
Ki i bilinçsizlik durumunda benli inin fark nda olmad
görünür ama bu umutsuzlu un olmad

için umutsuzluk yok gibi

anlam na gelmez. Bu ki inin bilinçsiz olmas ndan

dolay umutsuzlu u anlayamamas ndan kaynaklan r. Bu durum da bireyin umutsuzluktan
kurtulmas n güçle tirmektedir. Kierkegaard’a göre, “…umutsuz olduklar n söyleyenlerden
kimileri yazg lar n n bilincinde olabilecek derinli e sahip olmad klar için umutsuzdurlar,
kimileri ise ac olaylar n ve çetin kararlar n fark na varmalar na neden oldu u için
umutsuzdurlar, bunun d nda kalanlar çok azd r; çünkü gerçekten umutsuz olmayan
ki ilerin say s çok azd r.

63

Bilinçsiz umutsuzlukta kendi olmay istemenin umutsuzlu u

söz konusudur. Buna güçsüzlü ün umutsuzlu u da demek mümkündür. Bilinçsiz
umutsuzlu a dü en birey için, kurtulu yolu uzamaktad r. Çünkü, kendisi olmaya cesaret
edemeyen bu bilinçsiz do al insan n inanc da olmaz, estetik varolu a amas nda olan bu
bireyin Tanr ile ili kisi mümkün görünmedi i için kendi benli ini olu turmas da mümkün
de ildir. Bu aç dan umutsuzluktan kurtulmas da çok güçtür. Çünkü, fark ndal k yoktur; bu
nedenle de bilinçsizli in en yüksek noktas nda umutsuzluk en a a dad r.
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Bireyin, bilinçlilik durumundaki umutsuzlu u daha derindir. Ki inin bilinci,
geli tikçe daha derin dü ünür ve dolay s yla umutsuzlu un büyümesine neden olur. Bilinçli
umutsuzluk, bilinçsiz umutsuzlu un aksine kendi olmay istemenin umutsuzlu udur.
Bilinçsiz umutsuzluktaki güçsüzlü ün umutsuzlu u, bilinçli umutsuzlukta, kendine meydan
okuman n umutsuzlu u olarak gösterir. Kendi olmaya yönelen bu birey için, en olumlu
taraf inanc elde edebilmesidir. Bu anlay ta bilinç benin ölçüsünü vermektedir. Çünkü,
bilinç ne kadar geli irse istenç o kadar artar, ne kadar istenç varsa ben o kadar artar. Ben,
kendi olmak amac n

da ancak Tanr ’ya ba lanmakla gerçekle tirebilir.
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Zaten

Kierkegaard, inanc n kar t n n günah oldu unu ayn zamanda umutsuzlu un da günah
oldu unu ifade eder. Kierkegaard için, gerçekten günah olan

ey, kendi olmay

istememenin getirdi i umutsuzluk durumudur.
Kierkegaard, umutsuzlu un günah kavram ile de ili kisini kurar. “…Günah,
Tan r n n önünde kendi olunman n istenmedi i umutsuzluktur veya kendi olunman n
istendi i umutsuzluktur.”
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Buradan anla laca

üzere bir eylemin günah olarak

nitelenmesi için bireyin kendisini Tanr huzurunda hissetmesi gerekmektedir. Çünkü her iki
durumda da birey kendisi olmak istedi i ya da kendi olmak istemedi i zamanda da umutsuz
olmakta ancak bunu günah yapan bireyin Tanr ’n n huzurunda olmas d r. Bu noktada günah
kaç n lmazd r. Bu anlamda günah, iman ve umutsuzluk aras nda s k

bir ili ki

görülmektedir. Umutsuzluk ve günah Tanr ’ya kar sorumlulukla kaynaklanmaktad r.
Günahlar, ayn zamanda umutsuzlu a yol vermektedir. Kierkegaard’a göre, günah
bir olumsuzluk de il, bir konum belirleme arac d r. Ona göre günah süreklidir ve günah n
süreklili i yeni bir günah do urur. Bu yüzden günah n içinde kalmak, onu yenilemektir,
günah i lemektir.

66

Bundan kurtulu

Tanr ’ya inanmak ve pi manl kla mümkün olmaktad r. ,nanç ve

pi manl

n olmay

Bu durumda biz günah m umutsuzlu u besledi ini görmekteyiz.
yeni bir günaht r.

Daha öncede ifade edildi i gibi, umutsuzluk bireyin bilincindeki fark ndal kla
artmaktad r. Ama hem bilinçlilik, hem de bilinçsizlik durumunda bireyde yer almaktad r.
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Ve bu süreci de bireyin günahlar beslemekte ve bu durumun süreklili ini sa lamaktad r.
Kierkegaard, bu yüzden umutsuzluk için ölümcül hastal k nitelemesini yapmaktad r. Bunun
yan nda Kierkegaard için, umutsuzluk, bir hastal k oldu u kadar kurtulu içinde bir araç
durumundad r. Çünkü, ancak bu bilince sahip birey bir s çrama ile Tanr ’y ke fedecek ve
umutsuzluk durumundan inanç ile kurtulacakt r.
Kierkegaard, bireyin var olu unu ortaya koyarken bireyin ya ad

umutsuzlu u

kayg ve özgürlük ile de ili kilendirir. O, özgürlük, kayg , korku ve umutsuzluk aras nda bir
ili ki ortaya koymu tur. Kierkegaard’a göre, insan özgür bir varl k olarak yapt

seçimleri

ile benli ini olu turur. Ancak bu özgürlü ün getirece i sonuçlar insan bilemeyece i için
belirsizlikle kar kar ya kal r ve birey bu belirsizlik içinde kayg ve korku ya ar.
Kierkegaard, insan n özgürlü ünün belirsizlik içinde korku olarak ortaya ç k n u
ekilde ifade eder. “… Beden içinde hapsolmu durumda bulunan, fiziki do an n nedensel
ba na her daim tabi olan birey dünyevi e itim ve etkilerin a rl

alt nda ezilir.

Dolay s yla özgürlük çat ma ve korku olarak ya an r. Özgürlü ün olanakl

ve belirsizli i

kendini kayg olarak gösterir. Kierkegaard nesnel ve öznel olmak üzere iki çe it kayg dan
bahseder. Nesnel kayg olanakl

dahilinde özgürlü ü kendi içinde yans t r. Öznel kayg

ise insan n i ledi i günah n sonucu ortaya ç kan kayg d r. Öznel kayg bireyin masumiyeti
durumunda bulunan kayg y simgeler ve Hz. Adem’in kayg s na kar l k gelir.” 67
Kierkegaard’a göre, insan, kayg l ve korkulu durumundan ancak Tanr ’ya olan
inanc ile kurtulabilir. Ama bu kurtulu geçicidir, bunun sürekli hale gelmesi için Tanr ’ya
olan yönelimin de sürekli olmas gerekir. Ona göre, bu döngü insan ya am n n olmazsa
olmaz d r.
Ayr ca Kierkegaard, kad n ile erke in ya ad
ifade eder. Ona göre,

kayg oranlar n n da farkl oldu unu

“Kad n, erkekten daha çok kayg içindedir. Bu onun fiziksel

güçsüzlü ünden de il, erkekten daha ehvani olmas ndan ve onun gibi özsel olarak tinsel
bir niteli e sahip olmamas ndan kaynaklan r. Kad nlar n bilinç seviyelerinin erkeklere göre
daha dü ük olmas ve bedensel hazlara dü kün olmalar onlar n kayg seviyelerini
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yükseltmektedir. 68
Kierkegaard’a göre, kayg n n ortaya ç kmas için ödev ve sorumluluk bilincinin
geli mesi gerekir. Sorumluluk bilinci özgürlü ü beraberinde getirir. Bu yüzden özgürlü ün
belirsizli i ve onun getirdi i sorumluluk kayg y ortaya ç kar r.
,nsan sentez olarak gören Kierkegaard’a göre, ya am n bir parças olan kayg
insan n ya am na hakim olursa insan bunal ma ve umutsuzlu a dü er. Özgürlü ünde yitimi
olan bu kayg hali, insan ç kmaza sürükler. Bütün bunlar n yan nda e er birey kayg y
kontrol edebilirse ve birey inançl ise kayg onun için kurtulu un vesilesi olabilir.
Sorumlulu un sonucu olan bu kayg , inanç ile insan umutsuzluktan kurtulmaya götürür.
Çünkü

Kierkegaard’a

göre,

bireyin

gerçek

sorumlulu u

Tanr ’ya

kar

olan

sorumlulu udur. Bu sorumluluk, kayg ya neden olmakla birlikte kurtulu a da vesile
olmaktad r.
Bunun için bireyi kayg dan, bunal mdan kurtaran onu umutsuzluktan kurtulu a,
mutlulu a götüren bireyin inanc d r. Burada Tanr ’n n gücünün her eye yetece i, tanr için
her eyin mümkün oldu u inanc yer al r. Bu durumda, beraberinde sonsuz teslimiyeti
getirilir. Hz. ,brahim’in o lunu kurban etmesinin temelinde bu inanc n getirdi i sonsuz
teslimiyet vard r. Ona göre, “… Sadece bilinçli olarak Tanr ’ya inanma karar na varan
benlik, umutsuzlu u a abilir.” 69
Umutsuzluk, a lmas gereken bir durum olmakla birlikte ben’in geli imi için
gereklidir. Çünkü umutsuzluk ta mayan birey varl

n bilincinde olmayan bireydir.

Umutsuzlu u hissetmeyen bireyin, yüce varl k olan Tanr ’yla yüz yüze gelmesi mümkün
de ildir. ,çinde umutsuzlu u ya amayan bireyin bundan kurtulmak için Tanr ’ya yönelmek
gibi bir çabas olmayacak ve varolu unu asla tamamlayamayacakt r. Bu anlamdaki
umutsuzluk Kierkegaard’a göre, insan n bilinçli olmas , fark ndal

n n belirtisidir. Bireyi

kendi olmaya yönelten eydir.
Umutsuzluk, bireyin kar s na ölümü bekleyi inde de ç kmaktad r. Ölüm, her insan
için kaç n lmazd r daha da önemlisi ya am n içinde olan birey bunun fark ndad r ancak
68
69

Kierkegaard, (2003), Kayg Kavram , 79.
West, (2005), K ta Avrupas Felsefesine Giri , 202.

32
hayattan beklentileri olan insanlar bu tehlikeyi görmelerine ra men yokmu

gibi

ya amaktad rlar. Kierkegaard, kendisinin ölüm kar s ndaki umutsuzlu unu ve çaresizli ini
belirtmek için kendisi için “bir evin çat kat nda oturan üstelik evin çökmesinin yak n
oldu unu bilen insan” demi tir. 70

70

Kierkegaard, (2001), Ölümcül Hastal k Umutsuzluk, 31.
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K NC BÖLÜM
SARTRE’DA VARLIK ve VAROLU
Bütün di er varolu çu filozoflar gibi Sartre da varolu un özden önce geldi ini ve
özün varolu içinde belirlendi ini savunur. Kierkegaard’ n tersine Sartre, Tanr tan maz;
ateist bir varolu çudur. Bu yüzden Sartre’ n, varl k ve varolu anlay , onun ateizmi ile
ili kilidir.
Varl k anlay n Tanr ’n n yoklu u üzerine kuran Sartre, onu iki kategoriye ay r r.
Bunlar kendi ba na varl k ve kendisi için varl kt r. Kendi ba na varl k, kendisi için
varl ktan öncedir.
yarat lmam

71

Sartre için kendinde varl k, kendi içine kapal , kendisi ile özde

bir varl kt r. Bu noktada unu belirtmeliyiz ki, varolu çulu un prensibi olan

varolu , özden önce gelir anlay

Sartre için de geçerlidir. Ancak Sartre’ n belirledi i

kendinde varl k kategorisi için, varolu çulu un bu prensibi geçerli de ildir. Buradan
anla laca

üzere, Sartre’ n belirledi i kendinde varl k alan nda, öz varolu tan önce

gelmektedir. Bu alandaki nesnelerin varolu lar ndan önce özleri belirlenmi tir. Tanr ’y
kabul etmeyen Sartre için, bu durum aç klanamaz bir durumdur. Sartre da kendinde varl k,
sebepsiz ve izahs zd r. Bu yüzden mant ki olarak “saçma”d r. Çünkü o ba ka varl klarla
aç klanamad

gibi “mümkün” ya da “zorunlu” varl ktan da türemi de ildir. O mutlak ve

dayan ks z olarak mevcuttur. Sartre, bu durumun izah için, kendinde varl a “fazladan”
ifadesini kullan r.

72

Kendinde varl k ile nesneler dünyas n kasteden Sartre için as l

problem alan n kendisi için varl k yani insan olu turmaktad r. Bunun nedeni, sadece
insan n özgür bir varl k olu udur. Sartre’a göre, kendisi için varl k olan insan d ndaki her
ey bir belirlenmi lik içindedir.
2.1. KEND NDE VARLIK
Sartre’ da bütün varolü çu filozoflar gibi felsefesinin hareket noktas olarak insan n
varolu unu yani insan n somut ve bireysel varolu unu görür. Varolu felsefesinde, insan
varolu unun anlam söz konusudur. Ancak varolu un konusu olan varl k sadece insan

71
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kapsamaz. Varl k kavram n n içine canl , cans z bütün her ey girmektedir. Bu yüzden
Sartre, varl

, “Total varl k” olarak ifade etmektedir.

Ateist anlay n n gere i olarak, Sartre’ n varl k anlay n n temelinde Tanr ’n n
reddi bulunmaktad r. Tanr n n yoklu una dayanan Sartre’ n felsefe anlay na göre varl k
iki kategoriye ayr lmaktad r. Bunlardan birincisi öznel olmayan “kendinde varl k” ikincisi
ise öznel olan n kendisi olan “kendisi için varl k” alan d r. 73
Sartre’da, kendinde varl k, tam ve sabit, ne kendisiyle ne de kendisinin d nda bir
eyle ili kisi, ba nt s olmayan bir nesne varl
bulunmad

ndan da yarat lmam t r.

74

na kar l kt r; varolma için bir nedeni

Bu yüzden, kendinde varl k, tek ba na tarifsiz,

anlams z ve gereksiz bir varl kt r.
Kendinde varl k tam doluluk içindedir; varl
Sartre

u

n kendi kendisiyle dolu olma yönünü

ekilde aç klar. “O bütün sentezler içerisinde en çözülmeyeni, kendisinin

kendisiyle sentezidir.” Kendinde varl k alan “ne ise o” oldu u için kendi içinde tutarl d r,
özde tir. Bu yüzden de, kendisinde varl k, tam bir doluluk içerisindedir. Sartre, kendinde
varl k ile nesneler dünyas n kastetmektedir. Sartre’ n kendinde varl k için ifade etti i kendi
içinde doluluk, Yunan filozofu Parmenides’in “varl k vard r, hiçlik yoktur” anlay

ile ayn

paraleldedir. Bu filozof için de varl k kendi içinde kapal de i memi , de i meyecek, yok
olmayacak, bölünemez bir varl kt r. Sartre’ n kendinde varl

da de i mez, kesin,

ba lang çs z, sonsuz bir varl kt r. 75
Bütün bunlardan anla laca
Yarat lmad

üzere, Sartre’ n kendinde varl

yarat lmam t r.

gibi kendi kendisini de yaratmam t r. Bu nedenden dolay da kendinde

varl k sebepsiz ve izahs zd r. Bu durumu Sartre, “saçma” olarak niteler. Kendinde varl k,
saçmad r, çünkü o ba ka varl klarla aç klanamad

gibi “mümkün” ya da “zorunlu”

varl ktan da türemi de ildir. Sartre, bu sebepten dolay kendinde varl k için, “fazladan”
nitelemesini yapmaktad r. 76
Varolu çulu un temel prensibi olan “varolu , özden önce gelir” yakla m kendinde
73
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varl k için, söz konusu de ildir. Çünkü, varolu , özden önce gelir prensibinde kastedilen
udur; ilkönce varl k vard r, varl

n özü ise daha sonra olu ur. Sartre aç s ndan, bu durum

insan için söz konusudur. Yani insan önce dünyaya gelir, varolur, ondan sonra kendi özünü
ortaya ç kar r. Oysa öznel olmayan kendinde varl k için, bu mümkün de ildir.
2.2. KEND S

Ç N VARLIK

Sartre’ n, kendisi için varl ktan kastetti i ey, uurlu varl k yani insan n kendisidir.
Kendisi için varl k, Sartre’ n, varolu felsefesinin olmazsa olmaz ögesidir. Hatta tek
konusudur. Kendisi için varl k, idrak mekanizmas n çal t ran “ uur”un kendisidir. 77
Kendisi için varl k, kendinde varl

n tam aksine donuk de il, ak c d r. Kendinde

varl k, cans z ve kat olan nesne dünyas na kar l k gelirken, kendisi için varl k, insan
bilincinin varl

na kar l k gelmektedir.

78

Jean Paul Sartre, bilinmeyen, tecrübe edilmeyen

kendisini uura vermeyen herhangi bir varl k sahas n kökünden reddetmektedir. ?uur ise,
ancak kar s ndaki “obje”yi tan makta olan uurdur. Onun, kendi d nda herhangi bir obje
ile alakas dü ünülmeden varl

n ortaya koyma imkan , yani kendi ba na bir varl

yoktur. 79
Sartre’ n, kendisi için varl

olan insan n özü, önceden belirlenmi de ildir. Çünkü

Sartre’a göre, insan, bir ta ya da sopa gibi basit ve bilinçsiz bir varl k de ildir. Sopa ve ta ,
her ne ise odur. Halbuki uurlu bir varl k olan insan, ne olmas gerekti ine kendisi karar
verir. Bunun içindir ki, kendi içinde varl k kendi içine kapan k, kendinden ba ka bir eyi
olmayan varl k de il, yönelim içinde bir varl kt r.

80

?uurlu varl k hiçbir zaman tek ba na

bir varl k olmamaktad r. O önce varolup, sonra kendisini yaratan tek varl kt r. 81
Kendi özünü olu turan, kendisi için varl k, varolduktan sonra kendini kavrad
gibidir. Kendisi için varl

n, uurlu bir varl k olarak nitelendirilmesi bundand r. Kendisi

için varl k, yani insan varolmaya do ru yapt

77

bu at l mdan sonra olmak istedi i gibidir.
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Kendini nas l yaparsa öyledir.

82

Bu yüzden kendisi için varl

n en önemli niteli i, hareket

halinde ve bir yönelim, at l m içinde olmas d r. Bilinçli olan bu varl k, kendinde var olan
donmu bir varl k de ildir. Bilinçli varl k olan insan kendini istemeyerek seçer. Ba ka bir
deyi le kendini seçimler yaparak yarat r. 83
Sartre’da da, Husserl’de oldu u gibi, insan bir bilinç varl
bir eyin uurudur anlay

d r. Husserl, her uur,

ile uurun yani bilincin yönelim halinde

oldu una i aret

etmektedir. Sartre için de, insan bir bilinçtir ve bedenle cisimle mi tir. Çünkü bilinç kendi
ba na anlams z ve hiçliktir. Bu durum, bilinç d ndaki varl k için de söz konusudur. ,nsan
saçma ve gereksiz bir varl k olmaktan sadece evrene yönelerek kurtulabilmektedir. ,nsan
evrene yönelerek de erli bir varl k haline gelmektedir.
Tüm varolu çu filozoflar gibi, Sartre’ da varolu un, özden önce geldi ini savunur.
Ancak sadece bilinçli varl k olarak insan kendi özünü olu turabilmektedir. ,nsan de erli
k lan da budur. Önce varolup sonra kendisini yaratan sadece insand r. Çünkü, sadece insan,
bilinçli bir varl k olarak özünü olu turma yetisine sahiptir. ,nsan bu noktada özünü
olu turmak için seçimler yapar ve özgürlü ünü ya ayarak sorumluluklar al r. Böylece de
insan varolu felsefesinin merkezine gelir. Özgürlü e mahkum olan insan kendi seçimi ile
kendisi için bir öz yarat r. Bu özü yaratan tek varl k, kendisi için varl kt r. Sartre’ n bu
anlay nda, onun ateist görü ünü görmek mümkündür. Çünkü, Sartre, insan n bir
yarat c s n n oldu unu reddeder. Bunun nedeni Sartre, bu durumu insan n özgürlü ünü
k s tlayacak bir durum olarak görür. ,nsan, bir belirlenmi lik ve yarat lm l k içinde kendi
özünü olu turamaz ve varolu

için gerekli olan hareketi sa layamaz. Varolu u

gerçekle tirecek olan kendisi için varl k hareketlidir, özgürdür, ayn zamanda da eksik ve
belirsizdir, insan uuruna denktir. Hareketli ve etkin olan varolu içindeki insan, bunu
özgürlü ü ile gösterir. Bu yüzden kendisi için varl k yani insan, özgürlü ünü kullanmaya
ba lad

andan itibaren kendi etkinli ini ortaya koyar. 84
Sartre göre, insan, bu dünyaya f rlat lm

yani at lm t r. ,nsan n bu durum için

yapabilece i hiçbir ey yoktur. ,nsan n bu f rlat lm l
82

, onun seçimi onun eseri de ildir.
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,nsan, bu dünyada, bu ekilde vard r. ,nsana dü en de bunu kabullenmekten ba ka bir ey
de ildir. Bu yüzden unu söyleyebiliriz ki, insan n seçti i varl

de il, varolu tarz d r.

,nsan, varolu tarz n , ya am biçimini kurarken özgürdür. Sartre’da özgürlük, varolu un
olmazsa olmaz d r. ,nsan, arts z kay ts z bir özgürlü e sahip de ildir; onun getirdi i
sorumlulu u üstlenmek durumundad r.
2.3. ÖZGÜRLÜK VE BULANTI
2.3.1. Özgürlük
Sartre’ n özgürlük anlay , di er bütün varolu çu filozoflarda oldu u gibi onun
varolu felsefesinin esas n olu turur. Çünkü sadece özgür insan, kendi özünü olu turabilme
yetene ine sahiptir. Sartre aç s ndan özgürlük, “kendi için varl

n” yap s na aittir. Ayr ca

bu durum kendi için varl k yani uurlu insan için kaç n lmazd r. Özgür olmay ya da
olmamay seçemeyiz; yaln zca bilinçli olmam z olgusu yoluyla özgürüzdür. Bununla
birlikte kendimizi kand rmaya çal may da seçebiliriz.

85

Burada önemli olan nokta

özgürlü ün sadece kendisi için varl a ait olmas d r. Bu varl k, kendinde olan varl k gibi
belirlenmi ya da tamamlanm

de ildir. Bu varl k

özünü kendi öncesinde ta maz,

ta yamaz. Çünkü o hiçbir ekilde daha önceden tasarlanm
kendinde varl a do ru sürekli bir yöneli
olmaktad r. Bu anlay

de ildir. Ayr ca bu varl k,

içindedir; bu yöneli te bilinç sayesinde

ile Sartre, kendisi için varl a kendi kendinin nedeni, temeli

olabilme imkan n vermi tir. “,nsan n ne olaca , bilincin belli bir mesafeden gördü ü
dünya kar s nda nas l bir tav r alaca na ba l olacakt r, insan bu uzakl ktan eyler ve
ki iler kar s ndaki bu ba ms zl k hali içinde bu eylere ve ki ilere nas l ba lanac

yla

ilgili olarak bir tercihte bulunur.” 86
Sartre’a göre insan yapt klar n n tek sorumlusudur. K saca insan hem etken,
hem de aktör oland r. Çünkü o hem yaz yor hem de oynuyor. Karar verende eyleme
geçirende o dur. Ba ka hiçbir dayana

yoktur

87

Bilinçli bir varl k olan insan, ne de ilse odur, ne ise o de ildir. Yani bilinçli bir
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varl k olan insanda, sonsuzca de i me kapasitesi vard r. Onu
tan mlayamazs n z, çünkü tan mlad

imdi oldu u

eyle

n z anda o ba ka bir ey ba ka bir birey olma yoluna

girmi tir.88 Bu aç dan insan, daha önceden tan mlanamaz, belirlenemezdir. ,nsan hiçbir
ey de ildir, ancak sonradan bir

ey olacakt r. ,nsan nas l olmay tasarlad ysa öyle

olacakt r.
Sartre’a

göre,

yarat lmam t r.”
varl

89

“insan

özgür

olmaya

mahkumdur,

Burada sözü geçen özgürlük, insan

zorunludur,

çünkü

do as n n kendisidir. ,nsan n

ile özgürlük aras nda hiçbir fark yoktur. Dolay s yla insan n özgürlü ü, insan n

do as ndan gelmektedir. Özgürlük, insan n al n yaz s gibi bir

eydir. Kimse insan

özgürlü ünden kurtaramaz, ne kendisi ne de ba ka bir ey; özgürlük onun özüdür. Bu
aç dan Sartre’a göre özgürlük insan n do as ndan ayr lmayan eydir. Sartre, Mathiau
karakteri üzerinden özgürlü ü öyle ifade eder. “ Özgür olmak! Kendinin nedeni olmak,
Kendi kendinin ba lang c olabilmektir.”90 Buradaki özgürlük bireyin kendisiyle ilgili her
eyin tek sorumlusu oldu u gösterir.
,nsan dünyaya at lm t r, ya ayacakt r, dolay s yla seçer. ,nsan seçim yapmama gibi
bir ansa sahip de ildir. Ya ad

sürece seçecektir, seçtikçe ya ayacakt r. Herhangi bir

yard m almaks z n en küçük ayr nt s na kadar ve tamamen kendini yaratma gereklili ine
terk edilmi tir.

91

,nsan özünü olu turmak için özgürce seçimler yapar. ,nsan n ya am

kendi seçimi olmasa da, ne olaca
kavrad

kendi sorumlulu u alt ndad r. ,nsan kendi özgürlü ünü

andan itibaren kendi etkinli ini devreye sokar. Ve tüm ba lar ndan kopmas

sonucunda insan özgür oldu unun bilincine var r, ama bu özgürlük hiçbir ba ile ba l
olmamak özgürlü üdür. Böyle bir özgürlük anlay n n, insan mutlulu una ne
kazand rabilece i sorulabilir. Ancak ona göre, her türlü ba lar ndan çözülmü olan insan,
tam bir özgürlü e ula m

olur, ama böyle bir özgürlük insan do al, töresel ve dinsel

düzenle olan tüm ba lar n koparmaya götürür.

92

Bu ba ml l k ve etkilerden kurtulmu

insan ancak özgür olabilir. Çünkü bütün bu gelenek, görenekler, örf, adetler Heiddeger’in,
“Dasein” olarak adland rd
88

varolma durumuna i aret eder ki, oldu u gibi kalmamaktad r.
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Bunlar seçim yapma zorunlulu u olan bu insan n yapt

her seçimi de de i tirecektir. Bu

durumdaki insan, sürekli yönelim, de i im ve yarat c konumundad r. , te as l bu yüzden
kendindeli e ula mas mümkün olmayan, kendisi için varl k bir s k nt , bir tedirginlik ,
bulant içindedir. Yine bu yüzden kendisi için varl

n varolu u imdidedir. Çünkü geçmi

imdide de ildir, gelecek ise belirsizdir. Bu belirsizlik ve bulant öznenin yani kendisi için
varl

n tüm sorumlulu u kendi üstüne almas ndad r. Burada insan kendini Tan r n n yerine

koymaktad r. Bu yüzden, kendi ile ilgili her eyden sorumludur. Bunlara ra men Sartre’ n
Tanr ’y

reddetmesinin nedeni, bu durumun insan n özgürlü ünün k s tlanmas

ile

sonuçlanaca na inanmas d r. Çünkü, “Tanr ’n n kabul edilmesi halinde insan her türlü
metafiziksel, dini ve ahlaki kurallar ile özgürlü ünden kopar lm

olacakt r. Ve önceden

belirlenmi özü nedeniyle kendi ya ant s hakk nda söz sahibi olmayacakt r. Bu yüzden ona
göre, “,nsan olmak Tanr olmaya yönelmektir ve bunu bir ba ka ekilde ifade etmek
gerekirse, insan temelde Tanr olma iste idir.”

93

Bunu daha da ileri götürerek Sartre, bu

durumu, “Tanr yoktur diyorum, yani Tanr ’n n yerine insan politik ve sosyal bir varl k
olarak insan koyuyorum.”diyerek aç klar.

94

Buradan da Sartre’ n Tanr tan maz bir

dü ünür oldu u ortaya ç kar. Burada Dostoyevski’nin “ Tanr olmasayd her ey mübah
olurdu” dü üncesini görüyoruz. Art k Sartre için insana ait hiçbir özür hiçbir dayanak
kalmam t r. 95
Bu görü ler, varolu felsefesinin temel iddialar na dayan r. Varolu un en temel
iddias biz ne isek özümüz de odur anlay d r. Biz olmak istedi imizi seçerken kendi
kendimiz seçmekteyiz. Buradan da aç kça anla l yor ki, öz varolu tan sonra gelmektedir.
Çünkü seçmek için önceden var olmak gerekir. Ve insan özünü kendi seçmektedir.
Tanr ’n n varl

96

ise buna engeldir. Ona göre, “hür olan ve sahip oldu u hürriyetle kendi

kendini, kendi özünü seçen, tecrübemizin dünyas nda yaln z insand r. Bütün ba ka varl klar
önceden tayin edilmi tir. ,nsanlarda muayyen bir halde birçok ekillerden birini seçme
yetisi vard r.” 97
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Burada Sartre, insan n hür olmas n n gerekçesini insan n kendi özünü kendisinin
seçebilmesine dayand r r. Çünkü ona göre, önce insan vard r, sonra biz, u veya o adam
oluruz. Burada Sartre’ n yapt

vurgu insan n kendi özünü kendi yaratmas gerekti idir.

Çünkü, sadece insan, kendi özünü, seçebilme konusunda özgürlü e, hürriyete sahiptir.
,nsan saçma ve anlams z olmaktan kurtaran da, özgürlük yetisi ile evrene yönelmi
olmas d r. Ona göre özgürlük irade ile yap lan seçimlerden ibarettir. Bu seçimlerden
pi manl k duyulmaz, pi manl k duyulan eylemler dü ünülmeden yap lan eylemlerdir. Esas
olan sonuçlar ve nedenleri bilerek, hiçbir pi manl k duymadan karar vermektir. 98
Sartre’a göre, özgürlük, hiçbir dayanak gerektirmez. “,nsan bütünüyle özgürdür,
seçmeksizin ve belli bir yolda üstlenmede bulunmaks z n yapamaz ve hangi yolda
üstlenmede

bulunursa

bulunsun,

ideal

olarak

ba ka

herkes

içinde

üstlenmede

bulunmaktad r. Sorumluluk, bütünüyle kendisinindir. Bu tam özgürlük ve sorumlulu un
ayr msamas na bir “ac ” e lik eder. Ve bu k y s nda durdu u uçurum taraf ndan hem
çekildi ini hem de itildi ini duyumsayan bir insan n, ya ad

ansal duruma yak nd r. ,nsan

böyleyse bir tür belirlenimcili i benimseyerek, sorumlulu u Tanr ya da kal t m ya da
yeti tirildi i çevre ya da ne olursa olsun kendi seçiminden ba ka bir eyin üstüne atarak
kendini kand rmaya çal abilir. Bununla birlikte e er bunu yaparsa kendini kand rmaya
çal abilir. Bununla birlikte e er bunu yaparsa kötü niyet içindedir.

99

Sartre, burada,

gerçekte insana ait olan sorumlulu un her ne nedenle olursa olsun üstlenilmemesini, insana
ait kötü niyet olarak nitelendirir. Sartre için özgürlü ün yads nmas ve sorumlulu un
üstlenilmemesi, insana ait bir kötü niyettir. Çünkü, kaç n lmaz olarak özgür olan insan,
bunu, yads yarak kendini kand rmaktad r. Kötü niyet de tam olarak insan n kendini
kand rmas d r.
Sartre’da birey, mutlak özgürdür. Ancak insan n ula aca

mutlak do rular yoktur.

Ona göre, ezeli ve ebedi do rular yoktur, çünkü böyle bir ey onun mutlak özgürlü üne ters
dü er. Çünkü, insan, her zaman seçmek ve karar vermek konumundad r; bir do ruya
ula ma, bir son, bir bitmi lik yoktur. Sartre’da özgürlük, seçim yapma ile ayn anlamdad r.
Çünkü insan, her halükârda seçmektedir. Özgürlü ün yans mas n insan n seçimlerinde
görmekteyiz. ,nsan her zaman seçmektedir, seçmeme durumu da bir çe it seçmedir. O
98
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halde özgürlü e mahkum olan insan seçimlerde bulunmaya da mahkumdur. Hatta bunu
daha da ileriye götürecek olursak; insan bu özgürlük ve seçimlerinin sonucunda sorumluluk
üstlenmeye de mahkumdur. Çünkü Sartre’da insan, kendi özünü, kendisi yaratmakta ve
olu an bu özden de, sadece kendisi sorumlu olmaktad r. Özünü tamamen kendisinin
olu turdu unu ileri süren bu anlay ; kendisine ters dü üp, çeli erek sorumlulu u
üstlenmezlik edemez. Böyle olursa insan n kendinin, nedeni ba ka bir ifade ile yarat c ya
da Tanr yerine konulamaz. O zaman insan da kendinde varl k, saçma olma niteli inden
kurtulamaz.
Sartre, özgürlü e mahkumiyeti, Mathiau üzerinden anlat r. “?iddetli bir frenle
otobüs durdu. Mathiau birden do ruldu ve oförün s rt na korkuyla bakt . Tüm özgürlü ü
bir anda üzerine y

lm t . Hay r, hay r diye dü ündü. Yaz m , turam de il. Ne olacaksa

olsun ama mutlaka benim elimde olacak. Kendine kap p koyuverecek bile olsa, hatta
y k lm , bütün umutlar n yitirmi olarak, pis bir kömür çuval gibi sürüklenip götürülmeye
boyun e se de kendi biti ini, kendi yok olu unu seçecekti. Çevresinde her ey toplanm
ona bak yordu. Tek bir hareket yapmadan onu bekliyordu. Korkunç bir sessizli in ortas nda
yapayaln zd , özgür ve yapayaln z, yard mdan ve aftan uzak, hiçbir yard m umudu olmadan
karar vermeye mahkumdu. Ölünceye dek özgür olmaya mahkumdur.

100

Burada insan

terkedilmi lik, b rak lm l k halinde seçim yapmak zorunda kalmaktad r. ,nsan terkedilmi
bir haldeyken kendini olu turmaya yönelik eylemleri yapayaln z, kendi ba na seçmek
durumundad r. Kendi kendini kuran ve ba ka bir

ans olmayan insan, özgürlü e

mahkumdur.”
Sartre, bireyi, kendi özünü olu turma sürecinde hep yaln z ele almaktad r. Ona göre,
bu süreçte bireye yard mc ne Tanr ne de bir kural vard r. Birey, kendini kurma, yaratma
sorumlulu uyla ba

ba ad r. Çünkü Tanr , ya da kurallar, insan özgürlü ünü

s n rlamaktad r. Ancak insan yapayaln z ve özgür oldu u için de bunun getirdi i
sorumluluk nedeni ile tedirginlik ve s k nt duyar. Özgürlük halinde yaln z olan birey bunun
getirdi i huzursuzluktan kurtulamaz. Çünkü özgürlü ün do al sonucu olan karar verme
durumunda insan n yan nda ne din, ne ahlak, ne de herhangi bir kural vard r. ,nsan tek
ba na verece i karardan yine tek ba na kendisi sorumlu olacakt r. Ama zaten Sartre’a
99
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göre insan, kendini tam olarak yaln z buldu u anda varolu a geçebilir ve mutlak özgürlü e
ula abilir.
Sartre’da insan, terkedilmi durumdad r. Ne Tanr onun umudu olacak, ne de
herhangi bir de er onu destekleyecektir. Bu durumda Sartre’ n insan , hareketlerinde
özgürdür. Bir aç dan bu durumdaki insan, sorumluluk ta mayabilir; çünkü sorumluluk
kime ve neye kar

ta nacak? Ki i davran lar n n sonucunda, bir mükafat alamayaca

gibi, ceza da görmeyecektir. Bu yüzden onun hürriyeti dayan ks z bir hürriyet olacakt r. Ve
do al olarak nihilist bir dü ünce ortaya ç kmaktad r. Bütün bunlara ra men Sartre, insan n
bütünüyle özgür oldu unu ve bütün yap p etmelerinin insan n kendi özgür seçiminin
sonucu olarak ortaya ç kt

n

ifade eder.

101

Bu yüzden, insan, kendi de erlerinin

yarat c s durumundad r. Sartre bu noktada öyle der. “ Ba ka bir dünya seçemez miydim
kendime? Ben gerçekten özgür müyüm? ,stedi im anda istedi im yere gidebilir miyim,
Beni hiçbir güç durduramaz, ama bu daha korkunç, demir parmakl klar olmayan kafeste
gibiyim.”

102

Bu durumda insan ba layan hiçbir eyin kalmamas , kendini bütünüyle özgür

hissetmesi onun için zaman zaman esarete dönü mektedir.
Sartre’da insan, mutlak bir özgürlü e sahiptir. ,nsan kaç n lmaz olarak, zorunlu
olarak özgürdür. Özgürlü e mahkum olan insan, bunu kar la t

durumlarda yapt

seçimlerde göstermektedir. Ama bütün bunlarda insan yapayaln z oldu u için seçimlerinin
sonucunu da tek ba na üstlenmektedir.
2.3.1.1 Sorumluluk
Sartre’da insan n özgürlü ü, mutlak anlamda bir özgürlü e sahip olmas onu
kendinden sorumlu bir varl k haline getirmektedir. Özgür olan insan, yapt

seçimlerinin

sonucunu üstlenme durumundad r. Sartre, durumu daha da ileri götürerek; insan sadece
kendi seçimlerinden de il, bütün insanlar n seçimlerinden sorumlu tutar. Bu durumu Sartre,
“…Varolu çulu u ilk i iten her insan, kendi varl

na kavu ma,

sorumlulu unu da

omuzuna yüklemektedir. Ne var ki biz insan sorumludur derken yaln zca kendinden
sorumludur demek istemiyoruz. Bütün insanlardan sorumludur demek istiyoruz” diyerek
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aç klar.103 Çünkü Sartre’a göre, biz insanlar, seçim yaparken sadece kendimizi de il ayn
zamanda bütün insanl
insanl

seçmi oluruz. Ona göre, insan n kendisini seçmesi, bütün

seçmek demektir. Bu yüzden biz olmak istedi imiz kimseyi yarat rken herkesin

nas l olmas gerekti ini de belirlemi oluruz. Çünkü ona göre bizim hiçbir eylemimiz yok
ki, insanl a etki yapmas n. Kendini seçen ki inin ayn zamanda bütün insanl

seçmesi,

onun sorumlulu unu da bir o kadar artt rm t r. Dolay s yla ki inin seçimleri, bütün
insanl

ilgilendirdi inden, sorumlulu u, hem kendisine hem de tüm insanl a kar d r.

Çünkü Sartre’a göre “bireysel edimler bütün insanl
de il herkesten de sorumluyum. Kendime kar

ba lar, demek ki yaln zca kendimden

sorumlu olunca, herkese kar

da sorumlu

oluyorum. Seçti im belirli bir insan tasar s kuruyorum yani kendimi seçerken insan
seçiyorum”. 104
,nsan, özgür olmas nedeni ile yapt
varolu çu olan Sartre’ n Tanr ’y

seçimlerinden sorumludur. Ancak ateist bir

kabul etmemesi onun sorumlulu unu daha da

artt rmaktad r. Çünkü Tanr yoksa ki, Sartre’a göre yoktur, o halde bütün sorumluluk
ki inin kendisine aittir.
Varl k özden önce geldi ine göre insan, ya arken bu özü olu turmak için
çal acakt r. Ve kendini ne yaparsa öyle olacakt r. Dolay s yla insan ne oldu undan
sorumlu olacakt r. Tanr ’n n da yoklu unda, bu tam özgürlük insan tek sorumluluk sahibi
olarak ortaya ç karmaktad r. ,nsan n hayat içinde terk edilmi olmas kendini her eyden
sorumlu olmaya mecbur k lm t r. ,nsan sorumlulu undan kaçma iste inden bile
sorumludur. Burada dünyaya ait bütün yükümlülük insana aittir. Çünkü insan eylemlerini
Tanr ’dan kendi üzerine alm t r. Aksi durumda insan n kendi seçim ve eylemlerinden
bahsedilemez. ,nsan Tanr ’y reddederken kendi varl

n , kendi ba na doldurmaya

çal maktad r. ,nsan, kendi hayat ndan ba ka bir ey de ildir. ,nsan n kendinden ba ka
kural koyucu olmamas , sorumlulu u tek ba na üstlenmesi durumudur. Bütün her ey,
ki inin omuzlar na yüklenmektedir.
Sartre’ n getirdi i ahlak anlay nda, insanla yasalar, görenekler, al kanl klar,
töreler arkas na saklanamaz. Bu yakla mda ki inin karakter, soy ve tutku gibi mazeretleri
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kabul edilemez. Bu durumdaki her birey, Tanr ’n n kar s nda kendi eylemlerinin
sorumlulu unu üstlenmek zorundad r.105 ,nsan belirlenmi likten kurtarmak ve özgür
k lmak için birey kendisinden sorumlu tek varl k olarak kar m za ç kmaktad r. Özünü
olu turma hakk na sahip olan insan, yapt
üstlenme durumundad r. ,nsan att

edimler ve faaliyetlerin sorumlulu unu

ve ataca

her durumdan sorumlu olmaktad r. Bu

sorumlulu a neden olan ey de Sartre’ n, Tanr ’y kabul etmeyerek insan mutlak özgür
olarak görmesidir. Sonuç olarak diyebiliriz ki, sonsuz seçimlerle kar la an birey bu
seçimlerin ve eylemlerin tek ba na sorumlusudur.
2.3.2. Bulant.
,nsan n mutlak özgür olmas sonucunda ortaya ç kan a r sorumluluk duygusu
bireyi bulant ya itmektedir. Kendinden, sadece ve sadece kendisi sorumlu olan birey, bunun
getirdi i s k nt dan kurtulamamaktad r.
Bu yüzden Sartre’da zorunlu olarak özgür olan insan, bu zorunlulugun bireye
yükledigi kaç n lmaz sorumlulugun geregi olarak s k nt ya, kaos’a dü mektedir. .Bunun
sonucunda da birey bulant duymaktad r. Burada insan bir taraftan varl

n bütün a rl

n

kendi hayat üzerinde hissetmekte, di er taraftan ise bu varl k dedi i eyin manas zl k ve
saçma oldu unu anlamas onu kayg ve s k nt içinde b rakmaktad r.106 Buradaki s k nt
ve tedirginli in nedeni sebepsiz ve saçma bir alemle kar

kar ya bulunan insan n,

varolu unu a k n bir varl k ile aç klayamamas d r.
Di er varolu çularda oldu u gibi, Sartre’da da insan bulant d r anlay

esast r.

Buna göre insan kendini saçma ve anlams z varl k kar s nda bulmaktad r. Ayn zamanda
insan kendi de yarat lmam oldu u için b rak lm l k ve terkedilmi lik durumundad r. Bu
b rak lm l k ise insan kendi seçimlerine ra men bulant ya götürür. Bu b rak lm l k içinde
özgür olan insan, bunun getirdi i sorumluluk ile bulant ya ula r. Ancak unu belirtmeliyiz
ki, bulant bir sürecin sonunda ortaya ç kmaz. Nas l ki özgürlük ve sorumluluk kaç n lmaz
ise bulant da bunlar n getirisi olarak kaç n lmazd r.
Sartre’a göre, bulant , bizi sürü olanakla yüz yüze getirir. ,nsan bu olanaklardan
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birini seçince, sadece seçti i için bir de er kazan r. Yani bunalt bizi eylemden ay ran bir
“perde” de ildir. Tersine bizi eylemle birle tiren, harekete götüren bir olayd r.107 Bulant
ki iyi hareketsizli e de il, hareketlili e sevk eder. Burada söz konusu olan bulant hali
bütün bireyler için geçerlidir. Bu bulant , sorumluluklar olan herkes taraf ndan ya an r.
Özgür olan insan n sorumluluktan kaçmas , kendiyle ilgili olan sorumluluktan kaçmas
mümkün olmad

için bulant hali kaç n lmaz olarak kar s na ç kar. ,nsan, hayat , boyunca

bu sorumluluktan kurtulamayaca na göre. bulant dan da kurtulamayacakt r. Bu yüzden
bulant , insan n varl a gelmesi ile birlikte ba lar, yoksa bir sürecin sonucu de ildir. Çünkü
insan, her an özgür ve bunun getirdi i sorumluluk alt ndad r. Bu bulant ve s k nt hali ise
daha önce de belirtildi i gibi insan eylemsizli e de il harekete sevk edecektir. S k nt
içindeki birey, eylem ile bu durumdan kurtulmak isteyecek, ancak eylem gerçekle ince
birey kendini yine s k nt içinde bulacakt r. Bunun nedeni ise, eylemin sonucunun birey
aç s ndan yeterli bir ölçütü olmad

gibi, ayn zamanda insan n bunun sorumlulu unu tek

ba na üstlenmek zorunda olmas d r. Bu k s r döngü, bulant , eylem ve tekrar s k nt hali
bireyin ya am n n ayr lmaz bir parças d r. Ögürlük eylemi, eylem sorumlulu u,
sorumlulukta s k nt y beraberinde getirmektedir. Bu yüzden varolmak ve sorumluluk
bulant y kaç n lmaz k lmaktad r. Çünkü seçimleri ile kendinin yan s ra bütün insanl
seçen ki i, sorumluluk duygusundan kurtulamaz. Ki i, dünyaya geldi i andan itibaren yani
varolmas ile sorumluluk yükünü üzerine almaktad r. Bu yükün a rl

bireye bunalt

duygusunu ya atmaktad r.
,nsanlar, bulant y her biri ayn

ekilde ya amaz. Bu durum sorumlulukla ayn

paraleldedir. ,nsan sorumluluk yükünü yok sayamaz ancak sorumluluklar, görmezlikten
gelerek bunalt y azaltsa da, bu durum görünü ten öteye gitmemekte ve yine bunalt ya
neden olmaktad r. Burada insan için bunalt y hafifletmenin tek yolu faaliyete, eyleme
geçmektedir. Bu ise insan n önüne anl k bir bulant yoklu u olarak ç kmakta ve yeni
sorumluluklarla yeni s k nt lar getirmektedir. Bu yüzden Sartre’da “bulant nedir?”
sorusunun cevab

“insan bulant d r” eklindedir.108 ,nsan n varolu unda bulant dan ayr

dü ünmek mümkün de ildir. Özellikle Sartre’da, varolu ve insan bulant dan ba ka bir ey
de ildir anlay
107
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nedensiz, saçma bir varl kla kar kar ya kalmas d r. ,nsan n varolu u ile birlikte bu durum
ile yüz yüze gelmesi onda bir irkilme ve tiksinme yarat r. Zaten Sartre, bu duygular
“bulant ” olarak adland r r.
Varl

saçma olarak niteleyen Sartre’a göre, bunu anlayan insan, bu terk edilmi li i

gören, yapayaln z olan insan, kendi seçim ve eylemleri ile bu hayata anlam kazand rmak
zorundad r. Kendi de erlerini kendi olu turmak durumunda olan insan, hayata anlam
kazand rmaya çal an insan, hayal k r kl klar ve ümitsizliklerle kar la acakt r. Bu olumsuz
duygular da insanda bulant y getirecektir. Ancak insan, bundan ba ka bir çaresi de yoktur.
Çükü insan sürekli seçimleri ile bir olu um halinde oldu u için en son taml a hiçbir zaman
eri emeyecektir. Bu durum da insan bulant ya götüren en önemli etkendir. Çünkü bir
bitmi lik ve insan n ben buyum diyebilece i bir an yoktur.
Sartre’a göre, bulant , yaln zca öznel bir duygu de ildir. Bulant

bize as l

gerçekli ini anl k bir par ldama içinde açmaktad r. ,nsan n içinde yer ald g dünya
düzensizdir, pistir ve kar

duran bir eydir. ,nsan n içinde yer ald g dünya insana göre

uyumlu bir biçimde kurulmam , tam tersine zalim, ac mas z, dü manca ve saçmad r.109
Varl ktaki saçmal

ve manas zl

idrak eden birey, Sartre’a göre, bunu anlaml hale

getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülükle, a r sorumluluk alt nda ezilen birey kaç n lmaz
olan bulant duygusu ile yüz yüze gelir. Bilinç sahibi varl k olan insan saçma ve gereksiz
olmaktan eylemde bulunarak kurtulabilir. ,nsan, eyleme ve evrene yönelerek de erli bir
varl k olacakt r. Bu durumda insan bir yandan bu bahsedilen sorumlulu u hissederken di er
yandan da ya am n saçmal
saçmal

ile kar la r. ,nsan, hayattaki tecrübesi ile olaylar aras nda

görüp anlamland rma çabas n n bo una gitti ini anlay nca bunalt duygusu ile

yüz yüze gelir. Birey hayata anlam vermeye çal t kça, onun anlams zl

ve saçmal

alt nda ezilir.
Sartre’ n bulant adl roman nda, Roquentin, kahraman na bulant y “…Bulant
b rakmad

beni, kolay kolay b rakaca n

da sanm yorum. Ama bir dert gözüyle

bakm yorum ona art k. Benim için bir hastal k, bir h rç nl k nöbeti olmaktan ç kt : Bulant
benim çünkü…” eklinde aç klar.110 Buradan da anla laca
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olarak bulant y ya ayan insan, kendisiyle bulant y özde olarak görür. Varolu yükünü
hisseden birey için bulant muhakkak vard r. ,nsan ya yorsa üzerinde varolu yükü vard r,
varolu yükü varsa bulant da vard r. Bulant , insan n, hayat n bo lu unu ve sebepsizli ini
tecrübe etmesidir. Bu tecrübeyi hisseden birey, varolu un bütün sorumlulu unu
üstlenmekte ve her eyin kendisinden kaynakland

n dü ündü ü için bulant dan yani

s k nt dan kurtulamamaktad r. Birey burada saçma, anlams z, nedensiz bir ya amla
kar la maktad r. Ancak birey bunun nedenini kendisinden ba ka bir eye atfedemedi i için
kayg , s k nt ve bulant ile kar kar yad r.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
K ERKEGAARD ve SARTRE’DA VAROLU
3.1. VAROLU VE ÖZ
Sartre’ n varolu çulu unun temelinde insan vard r. ,nsan, evrendeki en yetkin varl k
olarak görülmektedir. ,nsan, ne antik dünyada oldu u gibi evrenin parças , ne de Orta
Ça daki gibi Tanr ’ya ba ml d r. Bilinç sahibi varl k olan insan, evrenin, her eyin
merkezindedir.
Sartre’da insan, bir yandan varl

n nedenini aç klayamamakta ve bunu saçma

olarak nitelemekte, di er yandan da bu varolu içinde bulunman n getirdi i sorumlulukla
hayata anlam kazand rmaya çal maktad r. ,nsan, Tanr ’n n varl

n kabul etmeyerek

kendinde varl k yani nesnelerde oldu u gibi kendisinin de varl k nedenini aç klayamamakta
ve kendisini yaln zl k, bulant ve terkedilmi lik içinde bulmaktad r. Bu durumdaki insan
hayat na anlam katmak, onu anlamland rmak zorundad r. Aksi durumda insan , bu ya ama
ba layan hiçbir ey olmayacakt r. ,nsan n kendine ve hayata anlam kazand rmas , bir
gereklilik olarak önünde durmaktad r. Çünkü, Tanr tan maz yani ateist olan Sartre’a göre
Tanr ’n n yoklu unda, insan n kendisinden ba ka bir dayana
yoklu unda bu dünyaya at lm

yoktur. Tanr ’n n

olan insan varolu undan önce bir öze sahip olmad

na

göre, birey kendi özünü bu dünyada eylemlerde bulunarak olu turacakt r. Kendi özünü
olu turmada özgür olan birey, bunu, Tanr ’n n yoklu una dayand rmaktad r. Tanr
yoklu unda mutlak bir özgürlü e sahip olan birey, bu nedensiz dünyaya at lm oldu unun
fark na vard

anda, bunun getirdi i sorumluluklar alt nda ezilerek bulant ve hiçlikle kar

kar ya gelmektedir.
Kierkegaard’ n

varolu çuluk

dü üncelerinde,

H ristiyan

teolojisinin

etkisi

görülmektedir. Kierkegaard, Hegel’in genelci anlay na yani “geist” fikrine kar ç karak
bireyi öne ç kar r. Kierkegaard’a göre, varolu ya anan bir ey oldu u için sürekli bir
de i im içindedir. As l olan da dü ünce de il, somut olan ya am n bizzat kendisidir.
Varolu un içinde, bireyin kendisi de bulundu u için varolu un aç klanmas ,
tan mlanmas zordur. Bireyin kendisinin de içinde bulundu u bu durumu aç klamas
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beklenemez. Sartre’ n tam aksine Kierkegaard için varolu çu tamamlaman n ve
aç klaman n tek yolu Tanr d r. Kierkegaard’a göre de, Sartre’da oldu u gibi varolu özden
önce gelir. Bu demektir ki; insan önce vard r, özü sonradan olu ur. Özü olu turmada
izlenen yol, bu iki varolu çu dü ünürün en temel ay r m noktas d r. Sartre’a göre, insan,
insanl

n bütün de erlerini kendisi yarat r ve bunu tek ba na yapar. Daha net söyleyecek

olursak, insan Tanr taraf ndan belirlenmi bir öze sahip olmad

ndan, kendi özünü kendi

yaratmak zorundad r. Bu da demektir ki, insan önce vard r sonra kendi istedi i gibi olur.
,nsan da

bu kendini yaratma, özünü olu turma gücünün olmas için Tanr ’n n kabul

edilmemesi gerekmektedir. K saca, insan n kendini özgürce yaratabilmesi için Tanr dan
vazgeçmesi gerekmektedir. Sartre’da bütün bunlar insan varolu un temeline, merkezin
oturtmaktad r. Kierkegaard’ta insan, varolu un merkezindedir. Ancak, insan, tek ba na
de ildir. Kierkegaard’a göre de, bireyin ya am seçimleri ile ekillenmektedir. Ki i kendi
benini seçmekte özgürdür. Ki i, estetik ya da etik bir benli e mi, yoksa dini bir benli e mi
sahip olaca n kendi özgür seçimleri ile belirlemektedir. Kierkegaard’ta birey estetik
benlikte haz k s r döngüsü içindedir. Etik benlikteki iyi, kötü ise bireyi tam olarak dinsel
benlikte inanç vas tas

ile Tanr ’ya yönelerek sa layabilir. Bireyi k s r döngüden,

umutsuzluktan kurtaran ey onun Tanr ’ya yönelmesidir. Ama bu kurtulu varolu içinde
onda gerçekle ti inden tekrar k s r döngüye girebilir. Birey ancak varolu içinde belli
anlarda Tanr ’ya yönelerek kendini gerçekle tirebilir.
3.2. H ÇÇ L K
Sartre’da, bireyin beklentileri ve onun eylemlerinin soncundaki belirsizlik onu k s r
döngü ile kar

kar ya getirir.

Bu k s r döngüyü ya ayan insan hiçlikle kar

kar yad r.

Bu yüzden Sartre, insan kendisiyle hiçli in dünyaya geldi i varl k olarak tan mlar. Sartre,
hiçlikle ilgili temellendirmesini öyle izah eder. ,nsan ne ise o de ildir, o olmak istedi i ve
henüz olmad

olacakt r. ?u anda oldu unu, biraz sonra a p geçecektir. Olmad

olacak, oldu u eyi a acakt r. , te bu anlamda, insan varl

ey

var de ildir. Bu yüzden insan

eylerin, nesnelerin salt k olumlulu unun ortas nda hiçli ini ta yand r.111
Sartre’da da insan, kendi kendisinin yaratmas
dayand

olarak, mutlak özgürlü e

ndan, b rak lm l k ve mutsuzluk içinde hiçli i ya ar. Ancak insan hiçlik halinde
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de bir yaratma durumundad r. Bu da bilinci do urur. ,nsan yeniden kendini temellendirmek
ister, bundan dolay da yeniden kendini a p hiçli e dü er, insan mahiyeti yoktur, fakat bu
öz olmay

durumu onu “varolmu olmaktan” al koymaz.112 ,nsan n hiçli i varl

n

delilidir. Çünkü insan, ilk ba ta varolmas na ra men özü itibari ile hiçliktir. Hiçlik daha
sonra ya am n bütün eylemlerinde kendisini hissettirir. Bütün bunlar Tanr ’n n yoklu u
fikrinin do al sonucudur. Sartre’ , Kierkegaard’tan ay ran en temel konu da burada
kar m za ç kar. Sartre, Tanr ’y reddederek, varolu un bütün sorumlulu unu üzerine al r ve
bunun aksinin insan n varolu unu tehlikeye ataca n ileri sürer. Çünkü insan, ancak
Tanr ’y reddetmekle, kendi varl

na sahip olabilir. Sartre’ n ileri sürdü ü varolu a sahip

birey, Tanr ’n n yoklu undaki bo lu u kendisi doldurmaya çal r. Ve bu durum, onu
bunalt ve hiçli e kadar götürür. Kierkegaard’ta ise Tanr ’ya olan inanç insan bu hiçlikten
ve umutsuzluktan kurtarmaktad r.
3.3. TANRI VE SORUMLULUK
Sartre’ n ateist görü üne kar n, Kierkegaard, Tanr ’n n varl

n kabul eder. Bu

yüzden Kierkegaard, Sartre’da oldu u gibi Tanr ’y ve onun düzenini varolu için, birey
için tehlike olarak görmez. Tam aksine Tanr ’n n varl

n , varolu un olmazsa olmaz bir

ö esi olarak görür. Sartre aç s ndan, Tanr olsa bile, bütün her ey irade sahibi olan insana
ba l d r. Buradaki vurguya bakarak Tan r n n varolup olmamas n n bir aç dan önemli
olmad

dü ünülebilir. Ancak Sartre’a göre, bu dünyaya at lm

olan insan n, varolu unu

tam olarak gerçekle tirebilmesi için Tanr ’y reddetmesi gerekmektedir. Kierkegaard için
ise, Tan r n varolmas , varolu un merkezinde en temel zorunluluk olarak kar m za
ç kmaktad r. Sartre’ n Tanr ’y reddetmesinin ya da varolup olmamas n bir aç dan önemsiz
olarak görmesinin nedeni, “Tanr ’n n varl

n gösteren en de erli kan t n dahi ki iyi

kendinden, benli inden kurtaramayaca d r.”113 Buradan da anla laca

üzere, Sartre’a

göre, Tanr ’y kabul etsek bile biz varolu un sorumlulu undan kurtulamay z. Bu durum
insan kendi özünü olu turma sorumlulu undan al koymaz. Çünkü insan özgürdür ve bunu
hiçbir ey engelleyemez.

111
112
113
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Sartre’a göre, insan n Tanr ’y kabul etmesi, insan n kendini eksik ve yokluk içinde
hissetmesi ve bunu öte dünyaya atfederek Tanr ile tamamlamaya çal mas n n sonucudur.
,nsan içinde bulundu u durumun s n rl ve imkans zl klarla dolu yönünü görerek, bunu
gidermek için Tanr ’ya yönelmektedir. Kierkegaard, tam da bu nokta da insan n kendi
varolu unu ya da benli ini olu turmas için Tanr ’ya yönelmesi gerekti ini vurgular.
Kierkegaard, aç s ndan bu durumdaki birey varolu unu ancak iman vas tas ile Tanr ’ya
yönelerek gerçekle tirebilir. Sartre ise, varolu içinde terkedilmi , b rak lm

olan insan ,

Tanr ’n n yerine koymaya çal r. Kierkegaard’a göre, ise, insan n yücelmesi ancak onun
Tanr ’ya yönelmesiyle mümkündür. Bunun içindir ki, insandaki en yüce ey imand r.
,nsan, ancak imanla her eyi elde edebilir ve kendisini tam anlam ile gerçekle tirebilir.
Bireyin tam olarak kendini ya ayabilmesi yani kendi benli ini olu turabilmesi, iman
vas tas ile Tanr ’ya yönelmesiyle gerçekle mektedir.. Sartre ise, öznelli i ve bireyselli i
öne ç kar r, ancak Kierkegaard kendi öznel varolu çu anlay n , Tanr dü üncesi ile
temellendirir. Bu durumun tam aksine Sartre, kendi öznel ve bireyselci görü ünü Tanr ’n n
yoklu u fikrine dayand r r. Ve bunun bir sonucu olarak birey, kayg ve bulant ile kar
kar ya gelir. Tanr ’n n yoklu unda bütün her eyden sorumlu olan insan, varolu un her
an nda bulant ile kar

kar ya gelir. Kierkegaard’a göre ise, insan kayg ve umutsuzluk

durumundan, ancak inanc ile Tanr ’ya yönelerek kurtulabilir. Tek ba na kurtulamaz,
çünkü Kierkegaard, kendi bireysellik görü ü ile inanç aras nda bir ili ki kurar. Ona göre,
“…dinsellik artt kça bireysellik te artar, çünkü birey s n rda ke fedilir.”114 Buradan da
anla laca

üzere insan n tam anlam ile kendi ve birey olmas ancak Tanr ile mümkündür.

Çünkü ancak Tanr ’ya yönelen ve teslim olan insan, di er bütün her eyi kar s na alabilir.
Ve Tanr ’n n buyru unu, her eyin üstünde tutar. Tanr dan ba ka hiçbir ey insan n tam
anlam ile bireyselle mesini sa layamaz. Kierkegaard’ n, Hz. ,brahim örne inde; Hz.
,brahim bütün toplumsal ve etik kurallar hiçe sayarak, bütün ac lar göze alarak, Tanr ’n n
buyru unu yerine getirmek için o lu ,smail’i kurban etmeye kalkar. Burada Hz. ,brahim,
inanc sayesinde bireyselli ini en üst seviyeye ç kabilmi ve her eyi kar s na alabilmi tir.
Yaln z burada belirtilmesi gereken udur; bireysellik bencillik de il, insan n do ru bildi i,
inand

114

ey ad na bütün kurallar ask ya almas d r. , te iman n hamlesi budur.

Ta delen, V., (2004), a.g.e., 252.
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Bu noktada unu söyleyebiliriz ki, Sartre, varolu çuluk anlay n Tanr ’n n yoklu u
ile temellendirirken, Kierkegaard, varolu

ile ilgili görü lerini inanç ve Tanr

ile

temellendirmektedir.
3.4. BEN VE B REY OLMA
Tanr ’n n varl

n kabul etmeyen Sartre’a göre, insan sahip oldu u mutlak özgürlük

içinde kendini olu turmak zorundad r. Burada belirtilmesi gereken en önemli nokta,
Sartre’ n, insan n kendi benini olu turabilmesini, Tanr ’n n yoklu una dayand rmas d r.
Sartre, Tanr ’y , kesinlikle reddederek insana kendi bireyselli ini yani benini olu turma
imkan vermi tir. ,nsan kendisi ile ilgili tek karar verici olarak yapt
kendi benli ini olu turmaktad r.

seçim ve eylemlerle

115

Kierkegaard ise Sartre’ n aksine Tanr ’n n varl

n kabul eder ve Tanr ’y insan n

kendini gerçekle tirmesi için olmazsa olmaz olarak görür. En genel biçimde Kierkegaard,
benli in olu um sürecini estetik, etik ve dini varolu evreleri ile aç klar. Kierkegaard, önce
Hegel ve Descartes’in varl
ç kt

dü ünceye dayand rmalar na kar

ç kar. Onun burada kar

dü üncenin kendisi de il dü ünce ile benin ayn olarak görülmesidir. Çünkü onun

varolu tan anlad

ey, bizzat somut olarak ya an lan ya amd r. ,nsan, bu ya amda yapt

seçimler ile kendi benini olu turmaktad r.
Kierkegaard’ n, estetik varolu alan ndaki benlikte egemen olan haz ve zevktir.
Estetik alandaki bireyin beni, kendine yabanc la m

durumdad r. Bireyin benli inde,

egemen olan, de i ken duygular ve bedensel zevklerdir. Bu alanda insan n bireyselli i ve
beni en basit düzeydedir. ,kinci varolu alan ndaki etik varolu alan daha üst bir durumu
içerir. ,nsan burada özgürlü ün yan nda ödev ve sorumluluk duygular n da ta r. Buradaki
ödev ve sorumluluk bilinci insan n benli ini geli tiren niteliklerdir. Çünkü bunlar insan n
kendisi ile ilgili olan bilincin geli ti ine i arettir. Estetikçi özgürlü ünü isteklerin esiri
olarak bir özgür olmay

yönünde kullan rken ben olma imkan n yitirir. Halbuki etikçi

kendisi seçerek ahlaksal benli ini kurar. Benli i olu turman n en önemli a amas da dinsel
varolu alan d r ki; bu a amada en önemli nokta Tanr merkezli dünyada, Tanr -insan
ili kisidir. ,nsan n benli ini kurabilmesi için, sorumluluk almas
115

harekete geçmesi

Magill,.(1992), Egzistansiyalist Felsefenin Be Klisi i,.Çev..Vahap Mutal,.Dergah Yay nlar , ,stanbul, 34.
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gerekmektedir. Bireyin Tanr ile olan ili kisi dinsel varolu alan n n özünü olu turur.
Çünkü bireyin gerçek anlamda kendi benini olu turmas ancak Tanr ’ya yönelmesi ile
mümkündür. ,nsan, Tanr ’n n buyruklar için di er bütün kurallar ask ya ald

nda ancak,

kendini gerçekle tirebilir. Hz. ,brahim bütün ac lar göze alarak, ,smail’i kurban etmeye
giri mesi sonucu mükafatland r lm t r. Kierkegaard’a göre, insan kendi benli ini, ancak
Tanr ’ya ve Ona olan inanc ile olu turabilir. ,nsan, her an bir bene sahiptir, esas olan dini
bene ula makt r. Dini bene ula mak da Tanr ’ya yönelme ile mümkündür.
Sartre’da ise insan, kendi özünü, benini olu turmada yaln z b rak lm t r.
Varolu çulu un,” insan kendini nas l yaparsa öyledir”. ,lkesi Sartre için de geçerlidir. ,nsan
kendi özünü yaratma sürecinde yaln zd r. Bireyin seçim yaparken kendisi d nda ba l
kald

hiçbir ahlaki ve dini yarg söz konusu de ildir. Birey b rak lm l k içinde yaln z

ba na karar vermek durumundad r. Kendini in a etme durumunda olan insan, bunu
ya am nda sürekli eylemde bulunarak yapacakt r. Benli in olu umunda ba lang ç olmad
gibi bir son da yoktur. Sürekli bir de i im ve ekillenme söz konusudur. Bu durum da
insan n sürekli seçme zorunlulu undan kaynaklanmaktad r.
3.5. BULANTI VE UMUTSUZLUK
Ateist bir varolu çu olan Sartre, Tanr yoklu unda, insana mutlak bir özgürlük
atfeder. Onu her eyin ve kendisinin nedeni yani Tanr olarak görür. Buna ba l olarak
yarat c konumda olan insan bu sorumluluk alt nda bulant ile kar
dünyaya at lm

kar ya gelir. ,nsan bu

oldu undan kendi seçimleri ile kendini yaratmas gerekir. Bunun tek

sorumlusu kendisi oldu undan a r bir sorumlulukla kar kar yad r. Bu a r sorumlulukta
ümitsizlik ve bunal m duygular n beraberinde getirmektedir.
,nsan, bir yandan varl
varl

n saçmal

n bütün yükünü omuzlar nda hissederken di er yandan ise

n fark edince bulant y ya ar.116 Sartre’a göre, insan ya yorsa, onun

üzerinde varolu yükü vard r. Ki i, varl

n a rl

alt nda ezilmekte ve bu ezili te,

bulant y beraberinde getirmektedir. Bulant , bireyin varolu unun fark na varmas ile ba lar
ve sona ermez. Çünkü insan hayat boyunca sorumluluktan kurtulamayaca na göre,
bulant dan da kurtulamaz. Birey, kendini yaratma çabas na girerek eylemlerde bulunarak
116

Gürsoy, (1987), a.g.e.,30.
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bulant dan kaçmaya çal acakt r. Ancak bireyin bu kendini yaratma çabas , artt kça bulant
da artacakt r. Birey, bu k s r döngüden kurtulamayacakt r.
Kierkegaard ise, umutsuzluk kavram n üç ekilde ele al r. Bunlar; bir benli i
oldu unun fark nda olmayan umutsuz ki i kendisi olmak isteyen umutsuz ki i, ve kendisi
olmak istemeyen umutsuz ki idir.117 ,lk önce unu belirtmeliyim, Sartre’ n bulant kavram
da Kierkegaard’ n umutsuzluk kavram da bir olumsuzlu un yan s ra birey için olumlu
hale de dönü ebilmektedir. Sartre’da bulant , bireyi kendi özünü olu turmas için sürekli bir
eyleme sevketmekte, Kierkegaard’ta ise umutsuzluk bireyin benli ini olu turmas n n arac
olmaktad r. Sartre’da insan, Tanr olmaya yeltendi i için bulant duymakta, Kierkegaard’ta
ise Tanr dan uzakla t

nda umutsuzlu u artmaktad r. Yani insan eylemleri ile Tanr ’ya ne

kadar uzakla rsa umutsuzlu u da o kadar artar. Sartre’da birey, kendine yönelerek bulant
ile kar la makta, Kierkegaard’ta ise Tanr ’ya yönelerek umutsuzluktan kurtulmaktad r.
Çünkü Kierkegaard’a göre, Tanr ’ya inanç ile tam olarak yönelen kendisi olmakta ve
umutsuzluktan kurtulmaktad r. Umutsuz insan ise, benli inin fark nda olmayan kendisi
olmak isteyen, ya da meydan okuyan ve kendisi olmak istemeyen zay f ki idir. Her ne
olursa olsun umutsuzluk, benlikte vard r. Ancak Tanr ’ya yönelerek, onunla ili ki kurarak,
birey bir süre umutsuzluktan kurtulabilir. Bireyin umutsuzluktan kurtulabilmesi için,
Tanr ’ya yönelerek her an inanc n yenilemesi gerekir. Sartre’da, bireyin bulant halini fark
etmesi, onu eyleme sevk edecek, bu da yani bulant lara yol açacakt r. Kierkegaard’ta ise,
bireyin umutsuzlu unun fark nda olmamas , onu, daha da umutsuz hale getirecektir. E er
ki i umutsuzlu unun fark na var r da Tanr ’ya yönelirse umutsuzluktan kurtulabilir. Aksi
takdirde umutsuzlu un fark na var lmamas , bilinmemesi, ki iyi daha da umutsuz bir hale
getirir. Umutsuzlu un nedeni ise, ki inin benli inin fark na varamamas ya da benli ini
gerçekle tirememesidir.
Sartre’da birey, sadece kendine kar
eye kar

sorumludur. Ama ayn zamanda kendisi her

sorumlu oldu undan bunun alt nda ezilmektedir. Bu noktada bulant

duymamas n n nedeni ise, bireyin kendisinin ne oldu u, ne olaca

ile ilgili tüm

sorumlulu u üzerine almas d r. Kierkegaard’ta ise, bireyin kendi benli ine olan
sorumlulu u Tanr ’ya olan sorumlulu u, günahtan kaç nmay , günahtan kaç nma iste i de
117
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kayg y getirir. Bireyin günahtan kaç nma kayg s , dinsel benli e aittir. Bu yüzden dinsel
benlikteki bu fark ndal k, umutsuzlu u artt r r. Ancak umutsuzluktan kurtulmak ta ancak
dinsel benlik içinde Tanr ’ya yönelmek ile mümkündür.
Kierkegaard’ta, umutsuzluk. ya tamamen benli in fark na var lmamas ile ya da
kayg , günah kavramlar ile kar m za ç kar. Bireyde kayg n n olu abilmesi için ise,
sorumluluk bilincinin olu mas

gerekir. Buradaki sorumluluk Tanr ’ya kar

olan

sorumluluktur. Hz ,brahim’in o lunu kurban etme giri imi Tanr ’ya kar

olan

sorumlulu un bir göstergesidir. Tanr ’ya kar

olan sorumluluk. günah kavram n da

içerdi i için, kayg y da beraberinde getirir. Dinsel benlikteki bireyin Tanr ’ya kar
sorumlulu unun sonu olmad

için bireyin kayg s süreklilik kazanmakta ve bu da

umutsuzlu a neden olmaktad r. Bireyin kayg ve umutsuzluktan kurtulmas ancak inanc n
yenilenmesi ile anda mümkün olmaktad r. Ancak belirtmemiz gerekir ki, estetik benlikteki
bireyin yani bilinçsiz umutsuzluktaki bireyin kurtulu yolu dini benli e göre daha uzundur.
Çünkü bu bireyin benli inin fark na var p Tanr ’ya yönelmesi gerekmektedir. ?unu
rahatl kla söyleyebiliriz ki umutsuzluk fark ndal k ile artmakta günah ve kayg ile de
beslenmektedir. Ancak bireyin fark ndal

n n artmas ve kayg s da umutsuzluktan

kurtulu sürecini k saltmaktad r. Çünkü bireyin, bu kayg y ta madan, Tanr ’ya yönelmesi
mümkün de ildir.
Sartre ise, Tanr ’y , kabul etmedi i için ona göre, her birey, Tanr ’n n kar s nda
gibi eylemlerinin sorumlulu unu üzerine almak zorundad r. Çünkü birey, terk edilmi ve
yaln z bir durumda oldu u için dayanaca

herhangi bir de eri yoktur.
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SONUÇ
Varolu çuluk ak m n n ateist çizgideki dü ünürlerinden Sartre ile teist çizgideki
dü ünürlerinden Kierkegaard’ n birey, özgürlük, sorumluluk, kayg , bulant , umutsuzluk
gibi kavramlar na de indik. Sartre’da, varolu un alg lanmas ve hissedilmesi ile kar m za
ç kan bulant

duygusu,

Kierkegaard’ta, umutsuzluk kavram n n içinde kendini

göstermektedir. Sartre’da özgürlük Tanr ’n n yoklu una ba lanm ken, Kierkegaard’ta
insan Tanr

varsa özgürdür. Ona göre Tanr ’n n varl

insan n özgür olmas n

ko ullamaktad r. Bu bahsetti imiz kavramlar her iki dü ünürde de birbirine yak n
anlamlara i aret etse de önemli farkl l klar vard r. Her iki filozof ta özellikle insan n kendi
özünü, benli ini, olu turmas konusunda farkl aç l mlar getirmi tir.
Bu her iki filozof ta varolu çu bir dü ünür olmalar nedeniyle varolu çulu un temeli
olan varolu , özden önce gelir ilkesinden hareket ederler. Sartre, varolu ve öz problemini
özgür istence ba layarak, insan n imkanlar dahilin de yapaca

özgür seçimlerinin, özünü

meydana getirece ini savunur. ,nsan için, ilk önce, varolmak gerekir, daha sonra özü
olu ur. Sartre’ n varolu dü üncesinin esas n te kil eden bu anlay , kendisi için varl a ait
bir ilkedir. Sartre, kendisi için varl k olan insan d ndaki her eye belirlenmi li i yak t r r.
Bu yüzden varolu , özden önce gelir prensibi evren sahas nda, nesnelerde geçerli de ildir.
Çünkü Sartre’a göre, kendinde varl k, kendi kendini yaratmam t r. Kendi özünü
olu turabilen tek varl k, bilinç sahibi olan insand r. Anlams z olan evren, yani kendinde
varl k, insan n yöneli iyle anlam kazan r. Ayn

ekilde insan da, evrene yönelerek de erli

bir varl k olacakt r. Aksi halde o bir hiçliktir. Kendisi için varl

varolu un konusu yapan

da hiçbir içeri i olmayan bir bilince sahip olmas d r. Bu bilinç ilk ba ta mutlak bir bo luk
ve hiçlik içindedir. Bu noktada doldurulmas gereken bir ey oldu u için mutlak bir
özgürlü e sahiptir. Kendinde varl k yani maddi dünya ise bilince köprü görevi
yapmaktad r.
Ateist bir varolu çu olan Sartre’ n dü üncesinin dikkat çeken noktalar ndan birisi,
Tanr yoklu unda .mutlak bir özgürlü e sahip olan insan n ümitsizlik ve karamsarl k içinde
olmas d r.Yarat c

durumunda olan insan, bunun getirdi i sorumlulukla bulant y

ya amaktad r.,nsan n bu bulant dan kurtulmas

mümkün de ildir. Çünkü Sartre’da,

varolu un temel özelli i olan mutlak özgürlük, bireyi her

eyin nedeni konumuna
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getirmektedir. Bu yüzdendir

ki, Sartre, Tanr ’y kabul etmez. Tanr insan’ n kendini

olu turma faaliyetine engel olmaktad r. Sartre, Tanr ’y reddederek insana merkezde bir yer
verir. Ona göre, insan, kendisinden ba ka kural koyucu olmayan, tek karar vericidir.
Sartre’daki özgür istenç, Kierkegaard’ta karar vermek olarak adland r l r.
Kierkegaard’ta esas olan, somut olarak var olan birey’in ya am d r. Bu birey bilinç sahibi
varl k olarak ald

kararlar ile benli inin olu umundaki var olu a amas n belirler.

Kierkegaard’ta bireyin gerçekle tirmek durumunda oldu u estetik, etik, dini gibi benlik
dereceleri vard r. Bu yüzden Kierkegaard, bu varolu evrelerinde bireyin nas l olmas
gerekti i ile ilgili aç klamalar yapar. Kierkegaard, varolu un içindeki insan n ne
oldu undan çok nas l olmas gerekti i ile ilgilenir. Ancak birey’in içinde bulundu u
ya am , an da yads maz hatta varolu çulu u insan üzerine somut ekilde dü ünme olarak
ele al r. Kierkegaard, varolu u aç klarken soyuta indirgeme çabas na, Hegel’in spekülatif
felsefesine kar ç kar.
Kierkegaard ve Sartre bilinç sahibi varl k olan insan için, özün, varolu tan sonra
olu tu unu ifade eder. Burada Kierkegaard’ta Sartre’dan farkl olarak benlik, özden var
olu a do rudur. Çünkü benlik insan n Tanr ’ya yabanc la mas ile olu ur. Bilhassa estetik
ve etik benlik tanr ’ya yabanc la t kça olu ur.
Fakat birey buna ba l olarak umutsuzlu a kap l r. Bu umutsuzluktan birey, ancak
dinsel a amada Tanr ’ya yakla abildi i ölçüde kurtulur. Bireyin en bilinçli oldu u a ama bu
oldu u için umutsuzlu unda en yo un oldu u a amad r. Birey, estetik ve dini a amalarda
umutsuzlu unun çok fark nda de ildir. Ancak birey, dini a amada s çrama yaparak, inanç
ile Tanr ’ya yönelerek, umutsuzluktan, an da kurtulabilmektedir. Ona göre insan sürekli
karar vermek zorundad r. Benli ini, bu verdi i kararlar olu turur. Birey’in alaca

en

önemli karar iman ile günah aras ndaki karar d r. Birey ya iman edecektir, ya günah
i leyecektir. Ancak birey, iman etse de günahtan kurtulamayacakt r. ,nsan, varolu un her
a amas nda günah i leyecektir. ,nsan n günahkar olmamas ya amamas demektir. ,nsan
günah i ledikçe umutsuzlu a dü er, umutsuzluk ta Tanr ’ya ula man n gere idir. Bu
anlamda umutsuzluk beni koruyan, bilinci koruyan insanda a k n varl k olan Tanr ’ya
yakla ma yolunda önemli bir nitelik olarak kar m za ç kmaktad r. Bireyin umutsuzlu u
bilmemesi onun fark nda olmamas bir ba ka olumsuzluktur. Umutsuzluktan kurtulu un ilk
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ad m insan n onu fark etmesidir. ,nsan n fark na varamad

, bilemedi i bir durumdan

kurtulmas mümkün de ildir. Kierkegaard’a göre, bir ki i ancak içinde bulundu u hastal
kabul ederse onu kurtaracak olan Tanr ’ya yakla abilecek a amaya gelir. Burada görüldü ü
gibi Kierkegaard’ta fark ndal k ve bilinç düzeyi çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü ki inin
bilinç düzeyi umutsuzluk, kayg , özgürlük, korku gibi kavramlar n anlam n olumlu yada
olumsuza dönü türmektedir. Ancak bireyin kurtulu u için fark ndal k yeterli de ildir. Esas
olan bireyin paradoksun gücü olan iman ile Tanr ’ya yönelmesidir.
Oysa ateist bir filozof olan Sartre’a göre, birey, metafiziksel, etik ve dini her türlü
belirlenimcilikten kurtulmu özgür bir varl kt r. Tanr tan maz bir dü ünür olan Sartre
Tanr ’y reddeder ancak onun yerine insan koyar. Ona göre, insan olmak tanr olmaya
yönelmektir. Çünkü insan, ancak bu ekilde belirlenmi li in d na ç karak kendi özünü
olu turabilecektir. Sartre’in, bireye verdi i bu özgürlük ve insan tanr n n yerine koymas ,
her eyin nedenini kendinde görmesi, bireyi

a r

bir sorumlulukla kar

kar ya

b rakmaktad r. ,nsan, yapm oldu u her seçim ve eylemin tek sorumlusu olmaktad r. ,nsan
eylemlerinin sonucunu dü ünmeden bunlarla yüzle meden kendini aldatarak bu
sorumluluktan kurtulamaz. Ve bu sorumluluk bireyi bulant ile kar kar ya getirir. Bulant
bir sürecin sonucunda ortaya ç kmaz. ,nsan n varolu unu alg lamas yla ortaya ç kar. ,nsan
bulant y hayat n her a amas nda ya amaktad r. ,nsan bu bulant duygusundan, b km l ktan
yine kendi seçimleri ile kurtulabilmektedir. Ancak birey, yapt

her seçimin sonucunda

yine bu duyguyla kar kar ya gelebilmektedir. ,nsan sürekli yeni yarat mlarda bulunmakta
ve bunun getirdi i bulant y ya amaktad r. Bu özgürlük, sorumluluk ve bunalt duygusunun
getirdi i döngüyü insan ya am n n her a amas nda ya amaktad r. Birey, bu varolu
döngüsü içinde tek ba nad r, yaln z b rak lm t r.
Kierkegaard’ta ise, birey yapt

günahlar ya da ölümün kaç n lmazl

kar s nda

umutsuzlu a dü mektedir. Kendi benli inde bunun fark na varan birey umutsuzluk
durumunun olu turdu u duygu ile Tanr ’ya yönelmektedir. Teslimiyet ve inanç ile tanr ’ya
yönelen birey umutsuzluktan kurtulabilmektedir. Kierkegaard’ n bireyi, varolu sürecinde
yaln z olsa da Sartre’da oldu u gibi, tamamen terkedilmi lik içinde de ildir. Birey inanc
ile Tanr ’ya ula abilmekte ve gerçek benini olu turabilmektedir.
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