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     ÖZ  
 

 20 yy. insanı, yüzlerce yıllık bilim ve felsefe birikiminin üzerine, çağının 

getirdiği olumlu ya da olumsuz yeniliklerin sonuçlarıyla baş ederken, varoluşa ve 

kaos ortamındaki insanın tutumuna yepyeni bir gözle bakmayı öngören bir öğreti, 

bakış açısı ortaya çıkardı. İşte bu bakış açısı “varoluşçuluk” ya da “varoluş felsefesi” 

idi. Ancak her ne kadar bu akım, çağının ihtiyaçları ya da durumundan dolayı ortaya 

çıkmışsa da, öyle bir gecede oluşan bir şey değildi elbette. Bu akım, ortaya çıkmasını 

sağlayan ön koşullarla beraber çok daha önceki zamanlardan, hatta Sokrates’in 

“kendini tanı” gibi fikirlerinden beslendi. Kendilerini “varoluşçu” olarak tanıtmasalar 

da, ya da Heidegger gibi bu ismi kendileri için kabul etmeseler de, varoluşçu 

felsefeleri Pascal’dan, Kierkegaard’a, Nietzsche’ye geri götürebiliyoruz. Buradaki 

çalışmada bu felsefi görüşün ( ya da görüşlerin-çünkü belirttiğimiz gibi aynı akım ile 

adlandırıldığı halde birbirinden tamamen farklı felsefeler var) temelleri, nerelerde, 

hangi koşullarda doğduğu, hangi akım ve filozoflardan etkilendiği ve temel olarak ne 

gibi yenilik ya da farklılıkları öne sürdüğü izlenmeye çalışıldı. Sartre’ın ahlak 

öğretisinin ve bu öğretinin temel taşı olan “özgürlük” anlayışının ne olduğunun 

anlaşılması için öncelikle onun öğretisinin de içinde yer aldığı “varoluşçuluk”un ne 

olduğuna ve bu akımın öncülerinin kimler olduğuna bakmamız gerekiyordu. Bu 

filozofların felsefelerinin ve terminolojilerinin tamamını burada ele almak imkansız 

olsa da, genel hatlarıyla kim olduklarına ve görüşlerine, özellikle de yaşamlarına 

değinmeyi uygun bulduk. Çünkü varoluşçuluk, yaşamın kendisinden kopuk bir 

felsefe değil, hayatın içinde olan ve her an insana eylemlerini sorgulatan bir 

felsefedir. 
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ABSTRACT 
 

 After accumulation of a vast scientific and philosophical knowledge 

over centuries, 20th century man, trying to cope with the negative 

consequences of novelties of his era, has produced a new approach, which 

requires him to have a view at the “existence” and the attitude of man in chaos 

in a completely new way. This new approach was called “existentialism” or 

“the philosophy of existence”.  Existentialism has arisen from the demands of 

its era, although this does not mean that it occurred in a single night. In a 

sense, it was a product of a long history. Existentialism’s roots were nourished 

from a long history of ideas that can be traced back as far as Socrates’s famous 

motto: “know thyself” From Pascal to Kierkegaard and Nietzsche, many 

philosophers can be counted among existentialists, although they didn’t define 

themselves as such or, like Heidegger, didn’t accept the name “existentialism” 

for their philosophies.  In this study, first step was to indicate the roots of 

existentialism, to find out where and in what conditions it was occurred; from 

which movements and philosophers it was influenced and took its shape. After 

that, the differences and the novelties of existentialism were displayed. 

Because, in order to comprehend Sartre’s ethical vision and his most 

fundamental concept “freedom”, his predecessors and his differences from 

them should also be examined initially. But in the framework of this study it 

was unworkable to give detailed information on each of the “existentialist” 

philosophers and their specific philosophical terminologies. Still each 

philosopher’s life, philosophical identity and contributions have to be 

presented at least in a general way. We cannot ignore their lives or 

biographies, because existentialism itself is not a philosophy detached from 

life. On the contrary, existentialism is a philosophy deeply rooted in man’s 

daily life and it constantly makes man to question his decisions and actions. 
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     GİRİŞ 
 

Varoluşçuluk akımının öncülerinden kabul edilen Fransız filozof, edebiyatçı, 

oyun yazarı Jean Paul Sartre, gerek yaşarken gerek ölümünden sonra, çeşitli 

eleştirilere maruz kalmıştır. Onun düşüncesi ve yaşantısı birbirini bütünleyen  

özelliktedir. Başka bir deyişle, yaşamı düşüncelerinin aynasıdır. Savundukları, 

davranışları ile örtüşür. Bunu en iyi örnekleyen, ahlak planında özgürlük anlayışının 

temelini oluşturduğu ahlak öğretisi ve sorumluluk ile içi içe ifadesini bulan birey 

varoluşu konularındaki düşünceleridir. Onun varlık anlayışı ve insanı tüm varoluş 

içinde konumlandırışı günümüz insanı için de önemini korumaktadır. Çünkü 1. ve 2. 

Dünya savaşlarından sonra ortaya çıkan insanlık durumu ve bu durum karşısında 

kişisel seçimlerle bir duruş sergilemeye çalışan bireyin ahlakı, yeni problemlere 

farklı çözümler getirme gereği doğurur. O dönem için en önemli sayılabilecek farklı 

çözüm, bireysel varoluşa önem vermek ve bundan yola çıkarak kişinin kendini 

tanımasına ve ne yapması gerektiğine kendi başına karar vermesine ve bu kararların 

sorumluluğunu üstlenme yürekliliğini göstermesine dayanır. İnsan yalnızdır ve aynı 

zamanda belli bir toplum içindedir. Hem yalnız hem de başkaları ile yaşamayı 

öğrenmeye çalışan insan için Sartre, hazır kurallar ya da yaşam reçeteleri sunmaz. 

Ancak onun  özgürlük anlayışı, insanı bazı kimselerin söylemeye çalıştığı gibi 

bencilliğe ya da sorumsuzluğa götürmez. Aksine herkes, kendi için doğru olanı 

bulmak ve ona uygun  yaşamak zorundadır. Eylemlerinde kaderci olmak, yani 

sorumluluğu başkasına atmak kolay yoldur. Sartre;  dinlerin, geleneklerin, ataların 

söylediklerinin karşısına, bireyin kendi yolunu bulmasını, kendi kendine 

düşünmesini  ve karar vermesini koyar.  

 

 Sartre’ın özgürlük anlayışında bireyin belli bir kişiliği yoktur. O, kendini, 

eylemleriyle sürekli olarak kurar, bilincin atılımıyla yapılandırır.  
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“Bu öznenin bir öncesi yoktur. O hedeflediği şeydir. Odur. Şeyin bizzat 

hedeflenmesidir, ona doğru atılma, hamle etmedir….Bu dağınık öznelleşmeler arasına bir 

süreklilik koyulabilir ve bu sürekliliğe karakter ya da mizaç adı verilebilir. Bu baş 

dönmesine karşı donanımlı olmak için kişilik dediğimiz özne taklidine sarılabiliriz de. 

…Ben, bir yer olmadığı gibi, bu yerde oturan, özgürlüğüne metafizik bir erdem gibi sarılan 

“küçük bir Tanrı” da değildir. Bir içselliği olmadığı gibi, dağınık benleri toplan borusu ile 

bir araya getirecek bir bütünlüğü de yoktur. Sartre kesinlikle özneden ancak çoğul olarak 

söz etmek gerektiğine inanır…Özne olmak bir durum değil bir eylemdir, bir harekettir.” 1 

Roman kahramanlarının karakterlerinin anlaşılmazlığı buradan kaynaklanır. Bir 

karakter için iyi ya da kötü değerlendirmesi yapamıyoruz.  

 

 İnsanın varoluşu öncedir ama özünü de sonradan yaratmaz aslında. Çünkü öz 

sabit bir şeye işaret eder. Ama insan için  belli tek bir öz yoktur. Bu yüzden her şey 

insanın farklı yüzlerinin sonucudur. Bu insana sonsuz sınırsız bir hareket serbestliği 

tanıyor gibi algılandığı için Sartre şiddetli bir şekilde eleştirilmiştir. Bu tezde bu 

eleştirilerin, onun felsefesini bütünüyle ve kendi içindeki gelişimiyle anlaşılmadan 

yapıldığı gösterilmeye çalışılmıştır. Sözgelimi Mehmet Toprak, “Jean Paul Sartre ve 

Tabiat Üstünün Bilinmemesi” adlı kitabı çevirirken,  1967 yılında Sartre’a 

gönderdiği mektupta, Sartre’ın felsefesinin belli başlı yargılarından yola çıkarak, 

düşüncelerinin,  gençliği, ahlaksızlığa, değersizliğe,  ilkesizliğe götürdüğüne 

değinmiştir. 

 

 “Sizin temsil ettiğiniz Allahsız varoluşçuluk, özellikle aydın Türk gençliği arasında 

sürükleyici bir moda halinde yayılıyor. Bu Allahsız varoluşçuluk, dini, ahlaki ve manevi 

değerlerimizi, milli ve sosyal geleneklerimizi – ki, bunlar bizim ruhi mirasımızı teşkil 

ediyor- tahrip etmeye temayül eden tehlikeli etkiler meydana getiriyor. Çünkü, “Allahsız 

varoluşçuluk, bütün sonuçlarını; bütün dayanak noktalarını (evrensel, objektif ve manevi 

değerleri, genel ahlakı, sosyolojik dogmaları vb.) ortadan kaldırmak suretiyle, mütecanis bir 

Allahsızlıktan çıkarıyor.” Bundan dolayı, insan, varlık, bilgi ve özgürlük hakkındaki 

olumsuz düşünceleriniz, genç kuşakların, varlığa, bütüne bağlanmasına, başkalarıyla içten 

birleşmesine, gerçeğe iştirak etmesine, varlık ve olaylar hakkında sathi ve aldatıcı bir bilgi 

değil,  fakat derin ve bağlayıcı ( angaje edici) somut bir bilgi edinmesine engel oluyor. 
                                                 
1 Bernard-Henri Levy ,Sartre Yüzyılı Felsefi Bir Soruşturma,Çev: Temel Keşoğlu,,Doruk 
Yay.2004 s.226-227 
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Çünkü size göre “ruhların birleşmesi, bilinçlerin bir birine intikal etmesi imkansızdır”, 

“cehennem başkalarıdır”, “insanın özgürlüğü bir hiçten ibarettir”, “insan lüzumsuz bir 

ihtirastır”, “insanın aksiyonu boş bir şeydir”, “bilmek, gerçeği bir yokluk örtüsüyle 

örtmekten başka bir şey değildir”” 2 

 

 Yukarıda bir bölümünü ele  aldığım Metin Toprak’ın mektubundan da 

anlaşılacağı gibi, Sartre’ın bütünlüğü içerisinde anlaşılabilecek bazı cümleler çekip 

çıkartarak, onun felsefesi, insanın hem kendi değeri hem başkalarının değeri 

yokmuş, özgürlük boş ya da imkansız bir şeymiş fikirlerine dayanıyormuş izlenimi 

yaratılıyor. Onun kahramanlarının arada kalmışlığında, insanın arayış içerisinde 

olduğu mesajı algılanmak istenmiyor. Eserlerindeki kişilerin iyi yönleri olduğu 

kadar; yanlış, kaba, düşüncesiz, zaman zaman da tiksindirici boyutlara ulaşan 

yönleri de vardır.Bu özelliklerin tümü,  insanlara özgüdür. Sartre’ın eserlerinde 

gizlenmeden ortaya konan bu yönlerin,  sanki tek yönlü insan olabilirmiş ve salt iyi 

olmak mümkünmüş gibi gösterilmeyip açıkça ortaya serilmesi  sürekli  eleştirilmiş 

ve bundan hoşlanılmadığı  için  Sartre, başkaları tarafından  sapkın ya da yanlış 

olarak değerlendirilmiştir.  

 

 Bu tezimde, Sartre’ın özellikle sorumluluk, seçim, başkası ve toplumsal 

yaşam gibi unsurlar içeren özgürlük anlayışını anlamak için onun ve dolayısıyla 

varoluşçu kabul edilen filozofların felsefelerine genel hatlarıyla  değinmek gereğini 

duydum. Tezimin  birinci bölümü; varoluşçuluğa genel bir bakışı ( ateist ve inançlı 

varoluşçulara değinerek) ve varoluşçuluğun ortaya çıktığı dönemin genel 

özelliklerini kapsamaktadır. İkinci bölümü; Sartre’ın hayatı ve varoluşçuluğu 

üzerinedir.- çünkü onun hayatını anlamak hem değişen ve gelişen düşüncelerini 

anlamak, hem de düşünceleri ile yaşantısının uyumunu anlamak için gereklidir.- Son 

bölüm ise;  Sartre’ın özgürlük anlayışının ortaya konduğu bölümdür. 

 

 Varoluş felsefesi, özellikle Sartre gibi Tanrıtanımaz olan düşünürlerin 

felsefesi, insanı bu dünyada yalnız ve eylemlerinden sorumlu kabul edişiyle, bulantı 

                                                 
2 Charles  MOELLER ,Jean Paul Sartre ve Tabiatüstünün Bilinmemesi, Çev:Mehmet TOPRAK 
Remzi Kitabevi, 1969 s. 66 
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duygusunu temel koyuşuyla kötümser bir felsefe olarak algılanmış olsa da, “bizi 

eylemden ayıran bir perde değildir bulantı, tersine bizi eylemle birleştiren, harekete 

götüren bir olaydır, eylemin bir parçasıdır.”3 Özgürlüğümüz bizi eyleme ve 

kendimizi kurmaya zorlar. “İnsan kendini bulmalı, özünü elde etmeli ve şuna da 

inanmalıdır: Hiçbir şey- tanrının varlığını gösteren en değerli kanıt dahi- kişioğlunu 

kendinden, benliğinden kurtaramaz. Varoluşçuluk bir çeşit iyimserliktir bu anlamda, 

bir çeşit eylem, çalışma öğretisidir.”4 

 

 Sartre’a yöneltilen bu eleştirilerin ortaya koyduğu gibi ben de bu tezimde, 

“Varoluşçuluk” olarak anılan akımın ve Sartre’ın felsefesinde en çok özgürlük 

kavramıyla kendini bulan bu düşünce tarzının, onun eserleri, roman kahramanları ve 

hayatı incelendiğinde kişiyi, bencilliğe ya da eylemsizliğe götürmediğini 

göstermeye çalışacağım. 

                                                 
3 Jean Paul Sartre, Varoluşçuluk Bir Hümanizmadır, Çev:Asım Bezirci. Say yay. S.45 
4 A.g.e. S. 76 
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I. VAROLUŞÇULUK FELSEFESİNİN TARİHSEL ARKA 

PLANI VE TEMSİLCİLERİ 
 

“Önceki ve sonraki sonsuzluk içinde yutulup gitmiş yaşamımın küçük süresini 

düşündüğümde, bilmediğim ve beni bilmeyen uzamların bitimsiz büyüklüğünde, 

kapladığım hatta gördüğüm uzamı düşündüğümde, korkuyor ve kendimi niçin şurada 

değil de burada gördüğüme şaşıp kalıyorum. Çünkü şurada olmaktan çok burada olmak 

için hiçbir neden yok. Sonra niçin o zaman değil de şimdi. Beni buraya kim koydu? Bu 

yer ve zaman bana acaba kimin düzeni ve davranışıyla ayrıldı? ” 1 

          Pascal 

 

Varoluşuluk akımı, Avrupa’da, özellikle 1. ve 2.Dünya Savaşları sonrasındaki 

yıkım ortamında, geleneksel felsefelere, özellikle rasyonalizmin akla dayanan  

bilgisinin genel geçerliğine  ve pozitivizmin olguları açıklamada bağlı kaldığı doğal 

yasaları bulabileceğine olan inancına, evrensellik ve nesnelliğine   karşı bir tepki olarak 

ortaya çıkmıştır ve  öznelliğe, bireyselliğe ve aklın karşısında duygulara önem vermiştir 

diyebiliriz. Bu akım; bulantı, iç sıkıntısı, belirsizlik, yaşamın anlamsızlığı, saçma, 

yabancılaşma gibi temel kavramlarından da anlaşılacağı üzere, savaşın yıkıntılarının 

birey üzerindeki kötümserlik, umutsuzluk, hayal kırıklığı, yalnızlık ve bunalımın 

etkilerini ortaya koyar. İnsanın dünyadaki yerini, sorunlarını saptamaya, bu sorunlara 

çözüm getirmeye çalışır. Seçim, özgürlük, ilişki, umutsuzluk, başarısızlık, ölüm, hiçlik, 

başkası, yalnızlık gibi konulara açıklık getirmeye çalışır. Ben’in kişisel varoluşu 

üzerine temellendirmeler yapmaya çalışılırken, başka benler ile ilişkisi ve dünyadaki 

konumu üzerine de düşünülür.  

 

Emmanuel Mounier, varoluşçuluktan  söz etmek yerine “varoluşçu felsefeler” 

den söz etmenin daha uygun olacağını, varoluşçu teriminin soyut ve yanıltıcı olduğunu 

belirtmiştir. Bu akımın geçmişine ve kaynağına baktığımızda karşımıza birbirinden 

oldukça farklı düşünürler ve fikirler çıkar. Yukarıda bir sözü alıntılanan  Pascal, 1623-

1662 yılları arasında yaşamış Fransız bir düşünürdür. Onun, bir yandan Tanrı’ya 

                                                 
1 Emmanuel Mounier, Varoluş Felsefelerine Giriş,Çev: Serdar Rifat KIRKOĞLU, Alan Yay.1986,  
    s. 73 
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yaklaşmanın akıl ile değil, samimi bir inanç ile olacağı fikrine bağlanmış olması,  

“Ruhun ölümlü ya da ölümsüz olduğunu bilmek, tüm yaşam için önem taşır”2 demesi 

gibi  fikirleri, varoluş felsefelerinde de karşımıza çıkan sorgulamalardandır. Onun  herş 

şeye  şaşkınlık duyması ve yol bulma arayışları , Varoluşçu felsefelerde de ortak olan 

bir yoldur. 

 

“Varoluşçuluk, sözcük olarak, 1929’da yeni-Kantçı F.Heinemann tarafından 

ortaya atılmış bir terimdir.” 3 

 

 Bilinç analizi yapan Husserl’in  özlere geri gitme yöntemi olan   fenomenolojisi 

Varoluşçu Felsefelerde çok önemli bir yer alır. Fenomenolojik yöntemde görünen 

nesnenin açık ve dolaysız bilgisine ulaşmada sezginin önemi kabul edilir. 

 

 

20.yy insanı, birey olarak, insanlar arasında  sıradan bir insan olarak 

kayboluyor. Bir yandan yalnızlaşma anlamında toplum içindeki başkalarından çözülüp 

uzaklaşırken, yabancılaşma anlamında da kendi içine kapanırken, diğer yandan kişisel 

sorumluluğunu, bir gruba dahil olarak gerçekleştirmeye çalışıyor. Modern insan, 

neredeyse kendi yazgısını kendi belirlemiyor. Önünde hazır bulduğu güncel değerler 

doğrultusunda çizilmiş bir hayatın içersinde buluveriyor kendini. Gideceği okuldan, 

seçeceği mesleğe kadar, sahip olduğu sosyo - ekonomik duruma uygun yaşam tarzına 

kadar belirlenmiş bir çerçeve içersine doğuyor. Maddi sorunlar, dışlanmışlık, 

başkalarının meydana getirdiği tehlike durumunu  aşmak için toplumsallaşma ihtiyacı 

da duyan insan, bunu bir güvence olarak gördüğü için  zaman zaman kendi bireysel 

özgürlüğünü de ortadan kaldırmayı göze alıyor. İnsanların aç olduğu, kimliklerinin 

tehdit altında olduğu, çocuklarının güvenli bir şekilde yaşamasına olanak 

sağlayamadığı durumlarda ortaya şiddet ve bu şiddetin sonucu büyük yıkımlar ve hayal 

kırıklıkları çıkıyor. İşte varoluşçuluk felsefesi de 20. yüzyılın ilk yarısında  böyle bir 

                                                 
2 Emmanuel Mounier, Varoluş Felsefelerine Giriş,Çev: Serdar Rifat KIRKOĞLU, Alan Yay.1986,  
    s. 52 
3 A.g.e. s.22 
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ortamda sesini yükseltiyor. Bu felsefenin içini dolduran tüm kavramlarda, ortaya çıktığı 

dönemin özelliklerini aramak gerekiyor. 

 

Bu felsefenin ortaya çıktığı dönemdeki problemler karşısında amaç, insanı 

yeniden düşünmeye zorlamaktır. Belki de bu yüzden Varoluş Felsefesi bir bunalım 

felsefesi olarak görülmüş, Varoluşçu filozofların söylemleri bu kadar yoğun bir ilgi 

görmüştür! 

 

Varoluşçuluk akımının temel tezi, insanın varoluşunun özünden önce geldiğidir. 

Bu tezden hareketle varoluşçular için insanın dünyadaki somut varlığı önemlidir, 

çünkü, insanın öncelikli olan varoluşu özünü kurarak, varlığını aşmasına olanak 

tanıyacaktır. Varoluşçu Felsefe, insanın varlığını, iradesi ve bilinci olmayan nesnenin 

varlığından ayrı tutarak, insanın dünyaya ‘düşmüş’, hatta ‘fırlatılmış’ olduğunu ileri 

sürer. Varoluşçulara göre insanın belirli bir doğası olamaz, çünkü, verili bir doğa 

değişmez bir yapıyı gösterir. 

 

"Felsefe terimleri ile anlatmak istersek, diyebiliriz ki, her nesnenin bir varoluşu ve bir 

de özü vardır. Öz, bir nesnenin özelliklerinin değişmez bir bütünüdür; varoluş ise evrenin 

içinde gerçek olarak bulunuşudur. Birçok kimse, özün önce, varoluşun sonra geldiğine inanır; 

bu fikir, dinsel düşünceden ileri gelir; gerçekten, ev yaptırmak isteyen bir kimsenin, ne biçim 

bir ev yaptıracağını bilmesi gerekir. Burada öz varoluştan önce gelir. Bunun gibi insanı tanrının 

yarattığını sanan kimseler de böyle düşünerek, tanrının bu işi, haklarında daha önceden sahip 

olduğu fikirlere bakarak yapacağı sonucuna varırlar. Tanrıya inanmayanlar ise aynı etkiden 

kurtulamayarak, bir nesnenin ancak kendi fikirleri ile uygun düşmesi durumunda 

varolabileceğini ileri sürerler. Bütün 18. Yy, "insan doğası" denen, herkeste ortaklaşa bulunan 

bir özün varlığına inanmıştır. Varoluşçuluğa göre ise insan da -ve sadece insan da- varoluş 

özden önce gelir. "Bu kısaca şu anlama geliyor; önce insan vardır, şu ya da bu olması daha 

sonra gelir."4  

 

 

 
                                                 
4 (J.P.Sartre, Action, 27 Aralık 1944) 
(Çevrimiçi) http//www.hekartes.sitemynet.com/Varolusculugun isyankarligi  
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Ahmet Cevizci felsefe sözlüğünde, varoluşçuları belirleyen temel özellik ve 

tavırları şöyle sıralar:  1) Varoluşçuluk, her şeyden önce varoluşun hep tikel ve bireysel 

olduğunu öne sürer, Varoluşun öncelikle bir varlık problemi, varoluşun kendi varlık 

tarzı ile ilgili bir problem olduğunu dile getirir ve varlığın anlamına ilişkin bir 

araştırmaya karşılık gelir.2) Varoluşçu felsefe, geleneksel felsefenin öne sürdüğü gibi, 

özün, varoluştan önce değil de, varoluşun özden önce geldiğini öne sürer.3) İnsanın,  

özünü oluşturma imkanları, onun şeylerle ve başka insanlarla olan ilişkileri tarafından 

yaratıldığı için, varoluş, her zaman dünyadaki bir varlık olmak ve  seçimi sınırlayan ya 

da koşullayan somut ve tarihsel olarak belirlenmiş bir durumda ortaya çıkmak 

durumundadır.  4) Varoluşçuluk,  nesneden yola çıkan, varlıkla ilgili nesnel doğrulara 

ulaşmaya çalışan görüşlere karşı,  özneden hareket etmenin ve öznel hakikatlerin 

önemini vurgular. 5) Varoluşçuluk, özellikle hümanist ya da ateist boyutu içinde, 

evrenin, akılla anlaşılabilir olan bir gelişme doğrultusu olmayıp,  özü itibariyle, saçma 

ve anlamsız olduğunu, evrenin, rasyonal bir tarafı bulunmadığını, evrene anlamın insan 

tarafından verildiğini öne sürer. 6) Böyle bir evrende, insanın hazır bulduğu ahlak 

kuralları olmadığından; varoluşçuluk, ahlaki ilkelerin, kendi eylemleri dışında başka 

insanların eylemlerinden de sorumlu olan insan tarafından yaratıldığını savunur.5 

 

Bu belirlemelerden yola çıkarak, insan için tümel ve tinsel bir gerçekliğin değil, 

tikel ve bireysel olan bir kendi kendini yeniden yaratma, kendi kendini kurma 

gerçekliğinin söz konusu olduğu söylenebilir. Hegel’in doğadan yola çıkarak 

rasyonalist bir tutumla inancı ve aklı birleştirmesine karşı çıkan Kierkegaard, “Hegel’in 

var olan bir birey olduğunu unuttuğuna ve etik olanı atladığına dair” yakınır. İnsan 

yaşamı bütünsel bir akılcılığa uymaz. 6  

 

“Varoluşçuluk önce Almanya’da gelişiyor. Özellikle Nietzsche, rasyonalizme ve dini 

konformizme karşı tepki yaparak, Tanrı’nın öldüğünü, insanın tek başına kaldığını ve mutlak 

surette hür olduğunu ilan ederek, Varoluşçuluğun tohumlarını atıyor. Sartre, savaş felaketinin 

insanların ruhunda doğurduğu korkunç hayal kırıklığını şu sözleriyle gayet açık bir şekilde 

ifade ediyor: “Savaş,……hürriyet, hakikat, mutluluk, insanlar arasındaki berrak münasebetler 

                                                 
5 A.Cevizci, Felsefe Sözlüğü, “Varoluşçuluk”, Ekin Yay.,1997 s. 698 
6 H.J.Blackham ,Altı  Varoluşçu Düşünür,Çev.Ekin Uşşaklı ,Dost Yayınevi 2005 s.26 



 9

gibi değerlerin sadece birer isim olarak kaldıklarını bize öğretti.” Bu itibarla herkes derin bir 

endişe, boşluk ve huzursuzluk içinde bunalıyordu. Bundan dolayı, bu buhran devrinde insan, 

kendi kişiliği üzerine dönüyor, bütün dikkatini kendi varlığı üzerinde topluyor; insan problemi 

başlıca ve en acil problem haline geliyor.”7 

 

Nietzsche’nin, rasyonalizme ve dini konformizme karşı gelerek, Tanrı’nın 

öldüğünü, insanın tek başına olduğunu ilan etmesi ile varoluşçuluğun tohumlarının 

Almanya’da atıldığı kabul edilir. Almanya’da gelişen bu akım manevi ve ateist 

varoluşçuluk olarak ikiye ayrılır. Jaspers, Husserl, Scheler gibi filozofların  varoluşçu 

felsefeleri, aşkın varlığın ve gerçeğin araştırmasına bağlı kaldılar. Manevi 

Varoluşçuluğu temsil eden bu filozoflar, bir anlamda insanın varlığını, kaderini 

düzeltmeye çalışarak, belli bir yaşam reçetesi sunmaya çalıştılar. Ateist olan varoluşçu 

filozoflar  ise insanın varlığını Tanrı’nın varlığına dayandırmamışlardır. 

 

Alman Varoluşçuluğu Almanya’dan sonra  Fransa’yı  etkiledi; Heidegger’in 

dinsiz Varoluşçuluğunun  en meşhur takipçisi Sartre oldu. Bu sırada, manevi 

Varoluşçuluk (Hıristiyan Varoluşçuluğu) tamamıyla farklı bir yönde ve büyük bir güçle 

gelişti; bu Varoluşçuluğun en büyük temsilcisi Gabriel Marcel oldu. “Hristiyan 

egzistansiyalistler Kierkegaard, Marcel, Unamuno Allaha inanmadan insanın kendini 

bulamayacağını ve insan varlığının kesin bir dini inanca ihtiyaç gösterdiğini ileri 

sürdüler. Tanrıtanımaz Sartre, insanın kuvvet ve manasını Allah’ta değil kendi iç 

benliğinde bulabileceğini söyledi. Egzistansiyalizmin teknik yönleri Heidegger ve 

Jaspers tarafından işlendi.”8  

 

Varoluşçu filozoflar arasında ortak olduğunu söyleyebileceğimiz  nokta, 

hepsinin de, insanın dünyadaki somut varlığından hareket etmeleri ve insanın kendi 

varlığını aşması gerektiğini kabul etmeleridir. Ancak, ateist Varoluşçular, bunu,  bir 

Tanrı olmadığı için, dolayısıyla buna bağlı olarak verili değerler ya da kurallar bütünü 

kabul etmedikleri için,   yalnız kendi somut ve sınırlı imkanlarına bağlanarak, kendi 

                                                 
7 Charles  Moeller ,Jean Paul Sartre ve Tabiatüstünün Bilinmemesi, Çev:Mehmet TOPRAK Remzi       
Kitabevi, 1969, s. 26 
8 P. Foulkuie ,Egzistansiyalizm, Çev:  Nurettin Topçu, Hareket Yay.      
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kendisini geliştirmeyi, kendi kendine yetmeyi öğrenerek, içinde yaşadığı dünyadan 

başka bir dünya bulunmadığını bilerek, eylemlerine yön verecek tek kişinin kendisi 

olduğunu kabul edip sorumluluğunu üstlenerek gerçekleştirebileceğini  ifade ediyor. 

Buna karşılık, manevi Varoluşçulara göre ise  insanın kendisini aşması, bu dünyadaki 

sefaletinden, aczinden, kısıtlı ve yetersiz durumundan kendisini Tanrı’ya doğru aşmaya 

çalışması, herkes için geçerli değerler yaratarak, dünyadaki durumunu ve alınyazısını 

düzeltmesi anlamını ifade ediyor. 

 

Felsefe tarihine baktığımızda Antik Yunan felsefesinden itibaren felsefede, 

özleri araştıran, onu kimi zaman başka bir yerde gören (Platon),  kimi zaman insan 

aklında bulan (Aristoteles) bir çizgi izlenmiştir. Varoluşçular ise, duyularla tanınandan 

yola çıktılar. Ama buna rağmen manevi varoluşçulardan  Kierkegaard hakikati,  

evrensel ve objektif olanda aramak yerine ruhsal hayatta, subjektif olanda, akılda değil 

duyguda aradı. Hıristiyan varoluşçular arasında yer almamakla birlikte Heidegger de 

Kierkegaard gibi hakikati, merak ve sıkıntı , şüphe, içsel merak (angoisse) ve keder, can 

sıkıntısı, hayret gibi, varoluşu bize tanıtacak olan bu gibi duygularda aradı.Onlara göre 

bilgi meselesi varlık meselesinden ayrılmamaktadır. Katolik Fransız Felsefesi’nde 

Gabriel Marcel inançlı varoluşçuluğu devam ettirdi.  

 

Sartre’ın felsefesini daha iyi anlayabilmek için, yukarıda adı geçen ve varoluşçu 

felsefenin öncüleri sayılan bazı filozoflara kısaca değinmek gerekiyor. 

 

A- Kiekegaard (1813-1855) : 

 
 Danimarkalı filozof Kierkegaard (1813-1855), Bilimsel Olmayan 

Sonuçlandırıcı Notlar’ında “Aranan, gerçeklik içinde var olunacak bir şeyse, var olan 

birey için saf düşünce felsefi bir kabustur.”  diyerek  dolaylı bir felsefi yöntemi 

olduğunu  dile getirmiş olur. Öyle dolaylı bir yöntem ki, aslında buna tam olarak bir 

yöntemdir demek bile güçtür. “Yer yer parlak, bununla birlikte insanın sabrını taşıran 

bir anlatıcı, çoğunlukla bocalayan bir düşünür, ama yine de bireyciliğindeki erdemiyle 
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ilgi uyandıran, büyüleyen bir yazar. Mezar taşı için kendi önerdiği yazıtın bir benzeri 

daha yoktur: ‘O Birey’”9 

 

Babasının etkisiyle katı bir Protestan inancı ile büyüdükten sonra, dinbilim 

doktorası yapıp,  Kopenhag’da papazlık yapmıştır. Daha sonra gerçek bir Hıristiyan 

olmanın umutsuzluk ile gelen “saçma” yı yaşamak olduğunu ve bu saçmanın da akıl 

ile kavranamayacağını, insan aklının Tanrı’yı kavramakta yetersiz olduğunu 

savunmuştur. “Çağımızın yoksun olduğu şey, düşünce değil tutkudur.”10 diye düşünen 

Kierkegaard, Descartes’in “Düşünüyorum o halde varım” tezine karşı geliyor. Ona 

göre varlığı düşünceden çıkarmak tezata düşmektir. 

 

‘ “Ruhun özü etkinliktir: sahip olduğu potansiyeli fark eder-kendini kendi eylemi, kendi 

işi kılar-ve böylelikle de kendi hedefine dönüşür. Bu nedenle, bir halkın ruhunu taşır ki kendini 

objektif bir dünyada-bir kurumlar kompleksi- yapılandırır.(…)Bireyin bu ruh ile ilişkisi 

kendine bu sağlam varoluşu mal etmesidir. Yani bu onun karakteri ve kapasitesi haline gelerek 

dünyada belirli bir yere sahip olmasını mümkün kılar-bir şey olmasını. Çünkü, ait olduğu 

halkın varlığını zaten kurulu, sağlam ve kendini dahil etmek zorunda olduğu-nesnel olarak 

kendi için mevcut olan- bir dünya olarak algılar.”11 Birey halkı oluşturur halk bireyi 

oluşturur. 

Kierkegaard’a göre Tanrı’yı doğadan çıkarsamak imkansızdır. Mutlak ve ebedi 

olana akıl yoluyla,  salt düşünme yoluyla ulaşılamaz. “Çünkü imanın başladığı yer, 

düşünmenin terk ettiği yerdir.” 12 İnsan aklını aşan hakikat, belirsizliğe götürür. 

Belirsizlik;  korku, bulantı ve umutsuzluk duygularına neden olur. “Benlik gerçekte elle 

tutulmaz bir şeydir, olanaklar, korkular, kararlarla anlaşılabilir ancak. Kendi 

olanaklarıma baktığım zaman, ‘özgürlüğün baş dönmesi’ o korkuyu yaşıyorum, 

yapacağım seçme korku içinde, titreme içinde oluyor.”13 Bu belirsizlik, bu kesinliğe 

varamayış sayesinde inanca sıçrama yapılır ve böylece ebedi olana ulaşılır, varoluş 

düşünceye değil, ebedi olana dayandırılır. Kierkegaard’ın varoluşçu terminolojiye 

                                                 
9 W.Kaufmann, Dostoyevski’den Sartre’a Varoluşçuluk, Çev: Akşit Göktürk, YKY 1997 s.14 
10 A.g.e. 1997 s. 16 
11 H.J.Blackham ,Altı  Varoluşçu Düşünür,Çev.Ekin Uşşaklı ,Dost Yayınevi 2005 s.26 
12 Kierkegaard, Korku ve titreme, s.47 
13 W.Kaufmann, Dostoyevski’den Sartre’a Varoluşçuluk, Çev: Akşit Göktürk, YKY 1997 s.15 
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kazandırdığı en önemli kavramlardan biri, belirsizliğin insanı Tanrı’ya yaklaştırdığı, 

“saçma” dır. Belirsizliğin karşısında umutsuzluk ve korku hislerine kapılan bireyin 

içinde olduğu durum “yabancılaşma”dır. Bireyin kendi benine anlam yüklemeye ve 

özünü kavramaya çalışması, varoluşçuluktaki yabancılaşma sorunudur. Kierkegaard’a 

göre bunu aşmak; ancak insanın Tanrı’ya yönelmesi ile mümkündür. Burada yine 

karar verme karşımıza çıkar. Ahlaklı olmak karar vermedir, her şeye rağmen önemli 

olan iyiyi düşünüp ona göre davranmaya çalışmaktan ziyade, tüm bu korku ve 

umutsuzluğun içinde karar verebilmedir. Varoluşu düşünmek onu ortadan kaldırır. 

Varoluş, “kavranamayan, olağanüstü bir şey, ona ancak sezerek ve inanarak 

yakınlaşabiliriz. Varoluş, öyleyse irrasyoneldir (us dışı).Onu kavramlarımızla 

kavramaya  çalışır çalışmaz kaçıp gider elimizden.Büyük ruh hareketlerinde ve 

tutkulu eylemlerde mantıksal düşünme çözülür, kaybolur. 

 

 Bireyin bir hayat boyunca kendisiyle tam bir özdeşlik kurmasının imkansız 

olduğunu söylüyor Kierkegaard. Özgürlük ile zorunluluğun, sorumluluk ile 

sorumsuzluğun, zamansal olan ile zaman dışı olanının sentezidir özne. Her an tek bir 

özneye aittir. Benin özdeşliğini ortadan kaldırma girişiminde bulunuyor. Tümeli 

reddediyor. Burada karşımıza doğa bilimlerinin zamanından başka, “varoluş 

anları”ndan oluşan öznel zaman çıkıyor. 

 

Öznel hakikatin ve deneyimin önemini vurgulayan, dinin akılla 

kanıtlanamayacağını söyleyen, felsefenin kişisel bir özellik taşıması gerektiğini 

vurgulayarak, insanın yaşamına ve karar verme, seçme özgürlüğüne önem veren, 19. 

yy. burjuva ahlakını ‘özgürlükten kaçış’ olarak nitelendirerek eleştiren Kierkegaard;  

Katı Protestanlıktan Hıristiyanlığı reddedişe varışı ve bir sıçramayla tekrar varoluşu 

maneviyat düzlemine çekişi ile, varoluşçuluk akımının ateist olmayan temsilcisi 

sayılır. 

 

B- Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) : 

 
  Varoluşçu filozoflar, “varoluşçu” adıyla anılmaya başlamadan önce, bu 

felsefi akıma katkılarından dolayı anılması gereken Alman Filozoflarından bir diğeri 

de Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900)’dir. Kierkeggard’ın tam tersine 
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düşüncesinin temeline Tanrı’yı koymaz. Toplumsal ve dinsel her türden değeri 

reddeder.  

 

 Nietzsche kendini varloşçu olarak tanımlamaz, ama söylemi onun varoluşçular 

içinde anılmasına sebep olmuştur. Çünkü ondan etkilenen varoluşçu filozoflar 

olmuştur. Şiirsel ve karmaşık üslubu, eserlerinin felsefe çalışmaları olarak anılmama 

ihtimalini doğurmuştur. Dil ve anlatım bakımından güçlü bir kalemi ve kendine özgü 

destansı bir tarzı vardır ama onu anlamak zordur. 

 

 “İşte gülüyorlar, beni anlamıyorlar, ben bu kulaklara göre ağız değilim!”14 

dediğin de, hem sıradan halka hem onun felsefesini anlamayanlara sesleniyor gibidir. 

 

 Nietzsche, Sokrates ve Platon’dan beri süre gelen akılcılığa karşı çıkmış, bu 

yüzden, felsefesi, Sokrates öncesi Antik Yunan’ın tragedyalarından beslenmiştir. 

Felsefenin akıl üzerine inşa edilmesine karşı çıkışı, insanın içgüdülerinin de önemli 

olduğunu vurgulayışı ile kendi çağının felsefe dizgelerine, değerlerine karşı çıkmıştır. 

  

Nietzsche, Yunan tragedyasında uyum ve düzeni temsil eden Apollon’a 

dayanmadığını, yıkıcı gücün temsili olan Dionysos’a dayandığını ifade eder. Yunan 

rasyonalizmine şiddetle karşıdır. “Eserlerimi daima tüm ruhumla ve bedenimle 

yazdım” diyerek felsefenin entelektüel bir etkinlik olmasına karşı olduğunu 

vurgulamak istemiştir. Ona göre hiçbir şeyin sabit bir özü, kendinde şey denen doğası 

yoktur, yalnızca varoluş ve tarih vardır. Tüm felsefi sorular ve cevaplamalar aslında 

psikolojiktir. Ona göre salt doğrular, mutlak bilgiler yoktur. Evren Herakleitos’un da 

dediği gibi sürekli oluş ve değişim halindedir. Bu değişmeyi sürdüren yaşamdır. 

Yaşamın önemi, Antik Yunan filozofları tarafından daha iyi anlaşılıyordu, çünkü 

onlar bütün özellikleriyle insandı. Evren ve insanı anlamak isterken sadece akla ve 

mantığa değil, heyecana, tutkulara, içgüdülere, hayal gücüne, yaratıcılığa da önem 

veriyorlardı. 

 

 “özgürlük kişi tipi olarak karşımıza çıkıyor Nietzsche'de. Üç ayrı insan tipinden söz 

edilebilir: Moral, Nihilist (aktif ve pasif) ve Yaratıcı. Moral insan, içinde bulunduğu toplumun 

moral değerlerini ve anlamlarını olduğu gibi kabul eden ve 'istiyorum' diyemeyen tiptir. 
                                                 
14 Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt, Çev:Turan Oflazoğlu, Cem Yay.,1997, s.23 
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Nihilist insan bir geçiş durumunu ifade eder. Kişi bu noktada ya aktif ya da pasif durumdadır; 

Pasif durumda pesimizme, aktif durumda ise yaratıcı insana doğru bir geçiş söz konusu olur. 

Özgürlük nihilizmdedir. Yani moralden kopan, immoralist olan insanın kendine yeni değerler 

bulma çabası sürecinde ortaya çıkar. Ya yeni değerler bulup yaratıcılığa gidecektir ya da pasif 

kalacaktır. Bu ara durumda kişi hiçbir değerlendirme yapmaz; işte özgür durum da budur.” 15 

  

 İnsanın üst insan olabilmesi için, Tanrı’nın ölmesi gerekir. Kişi, ancak özgür 

istencini, başkaldıran doğasına,   bir dinin engel olmayışı ile gerçekleştirebilir. İnsan 

eylemini bir dine ya da Tanrı’ya dayandırmadan yönlendirebilecek düzeydedir.  

  

 “Nietzsche ve Kierkegaard kutuplar kadar birbirlerinden uzak ve ikizler kadar 

birbirlerine yakındırlar. Nietzsche, büyük seçimini Kierkegaard’ın reddettiği ve terk ettiği fani 

dünya üzerine kurar. Kierkegaard kanıyla canıyla vecizini, Nietzsche neşidesini kaleme 

almıştır. Her ikisi içinde, dramları önüne geçilemez bir felakete dönüşmüştür: Kierkegaard 

kendisini, kiliseye yaptığı bağışlanmaz o son saldırının geri alınamaz “ya- ya da” sına, 

Nietzsche ise Dionysosçu nihilizmine, çılgınlığına ve sonuç olarak deliliğe kurban etmiştir. 

Her ikisi de imkansız, sakatlanmış, acıklıdır; her ikisi de hayranlık ve saygı uyandırır.” 16 

  

 Kierkegaard gibi o da tutkuya önem vermiş ama ondan farklı olarak 

Hıristiyanlığı, en üst erdem olarak gördüğü üstün insan idealine engel olarak 

düşünmüştür. Üstün insan olmaya götüren yolda imanın yeri yoktur. İnsan dünyada 

yalnızdır ve bir yandan Dionysosça taşkınlıklar ile Apollanca denge arasında gidip 

gelen trajik bir yazgıya sahiptir. 

  

 “Kutsal sorumluluk bilgisini, özgürlük bilincini, insanın kendisi ve kaderi üzerindeki 

erkini, Nietzsche vicdan olarak adlandırır. ‘kötü vicdan’ ve ‘suçluluk’ duygusunu ise farklı bir 

kaynağa dayandırır.” 17 

 

Nietzsche’nin düşüncesi  onu nihilizme götürür. 

 “Yönünü çileci idealden alan her arzunun gerçekte neyi açıkladığını gizlemek 

imkansızdır; insandan, daha çok da hayvandan ve maddeden nefret etmek, duygulardan, 

akıldan dehşete kapılmak, mutluluk ve güzellikten korkmak, her türlü yanılsamadan, 

                                                 
15 Bülent Akdağ, Filozofun Özgürlük Sıkıntısı (Felsefe Tarihinde Özgürlük Sorununa Bir Bakış 
Denemesi)İskenderiye Yazıları Sayı :22,           
http://members.fortunecity.com/iskenderiyeyazilari/sayi22/2202.html, 10 Temmuz 2006 
16 H.J.Blackham ,Altı  Varoluşçu Düşünür,Çev.Ekin Uşşaklı ,Dost Yayınevi 2005 s.34 
17 A.g.e. s.34 
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değişimden, gelişimden, ölümden, ümit etmekten ve şehvetten kaçmayı istemek-tüm bu 

araçlar- onu kavrama cesareti verir bize-hiçlik arzusu, hayata karşı çıkan bir arzu, hayatın en 

temel koşullarına dair bir reddediş, ama bu bir arzudur ve öyle kalacaktır ve benim baştan 

söylediğimi sonda söylemektir-hiç arzulamamaktansa, insan hiçliği arzulayacaktır.”(Ahlakın 

soy kütüğü, üçünce deneme, bölüm28) 18 

 

 “Hıristiyan inancı ve ahlakı çökmüş, insanlar evrim teorisine inanarak insan ile 

hayvanı aynı kefeye koymuştur. Bu ona göre çok tehlikeli boyutlara yol açar. “(…) Kişi her 

türlü inanç, her türlü kesinlik arzusuna veda etmesini sağlayacak bir kendini gerçekleştirme 

hazzı ve gücünün ve bir irade özgürlüğünün hayalini kurabilir. Kendini ince bağlar ve 

olasılıklarla desteklemeye alışkındır ve hatta uçurumun kenarında dans etmeye” (Şen Bilim) 19 

 

 Nietzsche’nin bilime ve demokrasiye inancı yoktur. O, Tanrı’nın öldüğünü 

söylerken, insanın dünyada belli bir düzen içinde olmadığını, saf akıl, mutlak tinsellik 

ve mutlak bilgi gibi kavramların aldatmaca olduğunu ifade eder. Klasik felsefeye bu 

anlamda karşıdır. Gerçeklik ona göre tutarsız ve saçmadır.  

 

 Nietzsche, söylemleri yanlış anlaşılmaya ya da hiç anlaşılmamaya en müsait 

düşünürlerdendir. Tıpkı Sartre’da olduğu gibi, felsefesinin bütününden çekilip 

çıkarıldığında anlaşılmasının güçleşme tehlikesinin olduğu cümleleri vardır. 

Sözgelimi insana en büyük kötülüğün iyiler ve doğrulardan geldiğini söylemesi, iyi ile 

doğrudan, gündelik bilgilerle donamış, inancın ve geleneksel kabullerin doğrularını 

benimsemiş sıradan insanı kastetmesindendir. Çünkü onlar “biz iyi ile doğrunun ne 

olduğunu çoktan biliyoruz, hem ondan bizde var da, daha arayanlara yazıklar 

olsun!”20 diyenler ve aramayanlardır. 

  

 

     C- Karl Jaspers   (1883-1969) : 

 
 Hukukçu babasının etkisiyle üniversitede önce hukuk okumaya başlayıp sonra 

tıp okulundan mezun olup psikiyatri hastanesinde çalışmaya başlayan bir diğer Alman 

psikiyatrist ve filozof Jaspers, felsefeye 40 yaşından sonra dönmüş ve Nietzsche ve 

                                                 
18 H.J.Blackham ,Altı  Varoluşçu Düşünür,Çev.Ekin Uşşaklı ,Dost Yayınevi 2005 s.37 
19 A.g.e. s.39 
20 Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt, Çev:Turan Oflazoğlu, Cem Yay.,1997, s.203 
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Kierkegaard’dan etkilenmiştir. “Çağın orijinal filozofları Kierkegaard ve 

Nietzsche’dir.”21 der. Onların felsefelerini akademik kaygılar ile değil gerçek varoluş 

üzerine kurduklarını söyler. Onun felsefe çabası, bir öğreti değil, bir insanın bireysel 

varoşlundan fışkırarak, diğer bireylerin varoluşlarını sağlamak için onlara yardımcı 

olmaktır. Ona göre günümüz üniversitelerinde gerçek felsefe yoktur. 

 

“Varoluşçuluk” adını kabul etmeyişinin nedeni, bir adla belli bir öğretiyi ya da 

bir felsefe okulunu işaret etmesine karşı çıkmasındandır. O da Kierkegaard ya da 

Nietzsche gibi eserlerinde bir öğreti sunmaktan ziyade zaman zaman yinelemelere 

düşmesine sebep olan karmaşık bir üslupla yazar. Üç ciltlik Philosophie eseri için, “bu 

kitapta bir öğreti arayan okurlar, umut kırıklığına uğrayacaklardır, yapıt içinde edilgin, 

uyuşuk kalmak isteyen okur da bir boşluk duyacak, bir şey bulamayacaktır.” 22der. 

Kierkegaard gibi yazıları monolog ya da kutsal öğüt görünüşündedir. O, bu tarzına, 

öğüt vermek, yol göstermek, çağırmak anlamında “ileti” der. 

 

Hegel’in etkisiyle felsefeyi bilim gibi nesnel bir bilgi saymaya direnen 

geleneksel felsefeye tepki olarak, kişisel diyebileceğimiz felsefeler ortaya çıktı. Bu 

tepkilerden biri, daha önce bahsi geçen filozof Kierkegaard’ın “felsefi gerçek, bir 

kişiselliktir.”23 cümlesidir. 

 

 “Klasik felsefe Hegel’de sona erer, çünkü her şeyin yeniden ele alınıp uyumlu bir 

hale getirildiği, rasyonelleştirildiği ve meşru kılındığı, totaliter, entelektüel sistemler kurma 

çılgınlığı halini almıştır. Bu tür saraylar hala olağanüstüdür ama içinde kimse yaşamaz. 

İnsanın var oluşunun, yenilgilerinin ve zaferlerinin, acı ve tatlı yanlarının hazzı ve gerçekliği, 

dışarıda, sokaklardadır.”24 Nitekim, Simone de Beauvoir-Bir belirsizlik ahlakı için-

‘1940 Ağustosu’nda Bibliotheque National’in kişisel duygular yansıtmayan ortamında 

Hegel okumanın bana verdiği o derin dinginliği anımsıyorum. Ne var ki kendimi 

yeniden sokakta, hayatımda, sistemin dışında, mavi göğün altında bulduğumda, artık 

sistem benim için hiçbir şey ifade etmiyordu.’ diyor.  

 

                                                 
21 W.Kaufmann, Dostoyevski’den Sartre’a Varoluşçuluk, Çev: Akşit Göktürk, YKY 1997 s.24 
22 A.g.e. s. 26 
23 A.g.e. s. 34 
24 H.J.Blackham ,Altı  Varoluşçu Düşünür,Çev.Ekin Uşşaklı ,Dost Yayınevi 2005 s.50 
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 Jaspers,  felsefenin bilime dönüştürülme çabasına karşı gelmiştir. Bilim 

ve dinden uzaklaşarak felsefe yapılabileceğini düşünür. Bilimsel düşüncede, insanın 

acı çekme, suçluluk, ölüm gibi durumlarına ilişkin doğrular bulamayız. Varlık alanı 

süreksiz olduğu için nesnel bilgilere ulaşılamaz. Varlığın üç biçimi vardır. “orada 

varlık ( being there ), bizatihi-varlık ( being oneself ), kendinde-varlık ( being-in-

itself). Varlığın bu biçimleri farklı yöntemlerle incelenir. Kendi hayatını yaşayan 

filozof her üçüne de katılır. Felsefe ayırımı yapmalı ve muhafaza etmeli ve her birine 

uygun araştırma yöntemleri geliştirmelidir. 25 

 

Özgürlük ve seçim bilgi eksikliği gerektirir. Çünkü bilimin kesinlik arayışı 

felsefede yoktur. Her şey evrensel bir nesnellik içinde açıklansa, sorumluluk ve 

karardan söz edilemez. Oysa bilimin amacı olan tümevarımsal bilgi sadece olasılıktır. 

Oysa bazı alanlar vardır ki, belirsiz kalmak zorundadır. Bu anlamda bilimin 

kavramlarıyla insanın dünyasını açıklamak olanaksızdır. Bu noktada o, Marx ve 

Frued’a da karşı çıkar. “Düşünürün sadece kendi aşkınlığıyla ( bizatihi-varlık ), 

ampirik dünyayla ( orada-varlık ), erişebildiği, kendi aşkınlığı içindeki dünyaya ( 

kendinde varlık ) aittir. Düşünür varlığın üç alanında da vardır ve yalnızca bu yolla 

aklın gereksindiği birlik ve bütünlüğe ulaşabilir.”26 Dolayısıyla nesnel bilgiye 

indirgenemeyen varoluş felsefesi, filozofun kişiliğinde aranır. Çünkü felsefe öznel ve 

kişiseldir. Ben neyim, seçimim nedir, özgürlüğüm, ne olmak istediğim gibi sorular, 

olası bir varlık olduğumu hatırlatır. Felsefe, insanı ve insanın eylemlerinin kaynağını 

araştırma çabasıdır ve aklın başarısızlığa düştüğü yerde başlar. 

 

Onun da özgürlük anlayışı tüm insanların özgürlüğünü gerektirir.  “Herkesin 

olmaya çalıştığım şey olmasını arzuluyorum, onun da samimiyetle ve gerçekten kendi 

olmasını.” derken  bunu ifade eder. Kişi kendisi olursa ötekini kendine yakınlaştırır, 

çünkü kendini ona açar. Bu aynılaşmaya dayatma demek değil, aksine farklı olana 

bakarak sorgulayan insana doğru yol alıştır. Gözlem yoluyla anladığımız nesnel dünya 

(orada varlık), özgürlüğünü farkına varan, seçim yapan bireysel varoluşu olan kişi 

(bizatihi varlık), dünyanın kendi içinde ifade edilen ve ayrılmaz bir parçası olan 

aşkınlığı ( kendinde varlık) birbirine indirgenemeyen üç varlık alanıdır. Jaspers’ta da 

hiçlik dünyanın çeşitli çehrelerinden doğar. Dünya canlı, tutarsız ve hareketlidir. 

                                                 
25 H.J.Blackham ,Altı  Varoluşçu Düşünür,Çev.Ekin Uşşaklı ,Dost Yayınevi 2005 s.50-51 
26 A.g.e.,s.53 
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O, idealizm ya da materyalizm gibi, evreni olmuş bitmiş olarak kabul etmez, 

bu alkımların yaptığı gibi evrenle ya da insanla ilgili genel yasalara varma 

kuruntusuna kapılmaz. Bir defalık olanın gerçek varoluş olduğunu kabul eder. 

 

“Böylece Jaspers, açıkça idealizmi ve pozitivizmi, dini ve ateizmi, materyalizmi ve 

hazcılığı reddeder; ve aynı zamanda bunların hepsi için bir yer ve kısmi bir meşruiyet bulur. 

Aralarında nihai söz söylenmemiştir ve söylenemez de. Ne var ki, burada bilinemezcilikten 

eser yoktur, çünkü bu da orada-varlık seviyesine bağlı bir bakış açısıdır; bizatihi-varlık 

seviyesinde katı bir konum edinir, tüm unsurları gücendirmeye mahkum bir konum.” 27  

 

İnsan, soru sorarak, görünüş alanından varoluşa sıçrama yapar ve bunu yapabilmek 

cesaret ister. Varoluştan nesnel anlamda söz edilemez. Varoluş, insanda bireysel olarak 

bulunur ve akılla kavranamaz. “Varoluş, insanın gerçekten kendisi olmasıdır.”28 Bu ancak, 

özgür olmakla olur, bilmekle değil, eylemde bulunmakla olur, kişiseldir. 

 

“Jaspers’in ifadesiyle “var oluş bir kavram değildir. Belki her türlü afakiliğin 

(dışsallığın) ötesini gösteren bir işarettir.” O bütün tasavvurların ötesi olan şeydir. Var oluş bir 

hal değildir, bir harekettir, imkandan gerçeğe geçiş hareketidir. Bizzat var oluş kelimesinin de 

gösterdiği gibi varlıktan hareket edilerek, önceden sadece mümkün olanda yerleşmeye doğru 

götürücü bir oluştur. Gerçek var oluş özgürlüğe muhtaçtır ve bu sebepten insana mahsus bir 

imtiyazdır. Ama her insan imtiyaza malik ve gerçekten var oluş sahibi değildir. Sartre, Jaspers 

ve Heiddeger bu noktalarda anlaşmış bulunuyorlar: Ancak kendi kendisini serbestçe seçen , 

kendi varlığını yapan ve kendi kendisinin eseri olan var oluş sahibidir.Sartre’ın bir kahramanı 

“kendimden başkasına bağlanmak istemiyorum” diyordu.”29  

 Felsefe yazılarında kuru kuruya bilgi aktarımına karşıdır. Hatta bu 

yüzden Heidegger’in “Varlık ve Zaman” adlı yapıtını eleştirir. Bilgi aktarmak 

felsefeden uzaklaştırır. Felsefe, bireyin yaşamının güvenilir deneylerini arttırmalı ve 

pekiştirmelidir. Felsefenin amacı bilgi kuramı değil, dünyanın uyumsuzluğunu 

sorunsallığını ortaya koymaktır. Bilim de, insanın dünyadaki durumuyla ilgilenmez, 

çünkü, bilim tüm insanlardaki ortak olan ile ilgilenir, bireyi konu yapmaz. Bilimler 

nesneldir, felsefe ise kişiseldir. 

 

                                                 
27 H.J.Blackham ,Altı  Varoluşçu Düşünür,Çev.Ekin Uşşaklı ,Dost Yayınevi 2005 s.67 
28B.Akarsu, Çağdaş Felsefe, İnkılap Kitabevi,1994,s.205  
29 P. Foulkuie ,Egzistansiyalizm, Çev:  Nurettin Topçu, Hareket Yay.      
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 Jaspers’ın felsefesinde,  “varoluşsal iletişim” önemli bir kavramdır. 

Ona göre insan, felsefenin asıl amacı olan “kendi olma” durumuna başka kendi 

olanlarla içten bir iletişim sayesinde ulaşır. Ama bu iletişimin temel koşulu özgür 

bireylerdir. Herkes gerçek varoluşuna hayata geçirmeye potansiyel olarak sahiptir, 

ancak, bu olanağı hayata geçirmek için, varoluşa geçememiş insanlarla ilteşim galinde 

olup onların peşine takılmakla mümkün kılamayız. Bu yüzden partilere ya da kiliseye 

karşıdır. Çünkü bu tür topluluklar gerçek anlamda seçimi yani özgürlüğü kısıtlar. 

Oysa “varoluşsal iletişim” içten sevgi ile söz konusu olur. Bu iletişimde üç yol vardır; 

yalnızlık, yüreklilik ve savaş. “İletişime adım atmadan kendim olamam, yalnız 

olmadan da iletişime adım atamam.”30 Önce yalnız olmalıyım, kendimi olur olmaz 

herkese sunmamalıyım, sabırla kendi olan benleri beklemeyi öğrenmeliyim, mesafe 

koymayı öğrenmeliyim, benim içinde “sen”e özlem ve açlık duymalıyım, daha sonra 

engellenmeye, yadsınmaya, kabul edilmemeye karşı yürekli olmalıyım ve kendimle 

bu savaşım sonucu burada olan benden, gerçek varoluşa yükselebileyim. 

 

Jaspers’in, sevgiye dayalı iletişiminden başka, varoluşa götüren, “sınır 

durum” dediği, olumsuz bir yol daha vardır. Adına şans, alınyazısı ya da rastlantı da 

desek, içinde kendimizi bulduğumuz, bazen farkında olmadığımız, istediğimiz gibi 

hareket etmemizi engelleyebilen ya da sınırlayabilen durumlardır. Varoluşsal ölüm 

dediği, olanakların bittiğini düşündüğümüzde duyduğumuz kaygı ya da daha kolay 

kendimiz olduğumuz mutsuzluk sebebi olan acı çekme, varlığımıza sıçrama 

yapmamıza zemin hazırlayan edilgen sınır-durumlardır. Sürekli yaşam mücadelesi 

anlamına gelen savaş ile ya da “bir şey yapabildiğim halde yapmıyorsam, hiçbir şey 

yapmamamın karşısında suçlu”31 olduğumu hissettiğim zaman da etkin sınır-durum 

içindeyim demektir. Çünkü varoluşsal yaşama ileride Sartre’da da göstermeye 

çalışacağımız gibi, sorumluluğu üzerine almadır. 

 

C- Heidegger (1889- 1976) : 
 
Varoluşçu filozoflar arasında sayılan önemli filozoflardan biri de  Heidegger 

(1889- 1976)’dir. “Savaş sonunda Almanya ile birlikte Alman felsefesi de tüm 

                                                 
30 B.Akarsu, Çağdaş Felsefe, İnkılap Kitabevi,1994,s.208 
31 A.g.e. s. 210 
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itibarını kaybetmiş, Nazizmle işbirliği yapan Heidegger üniversiteden kovulmuştu.”32 

Heidegger Jaspers’ı Nietzsche gibi sonuca gidemeyişle veya yeni bir şey öne 

süremeyişle suçlarken, Jaspers da onu Nietzsche gibi metafizik yapmanın ötesine 

geçemeyişle eleştirir. 

 

 “Sartre, ilginçtir ki Heidegger’in felsefesini “akademik” olmamakla, “vahşi” olmakla 

suçlamıştı. Heidegger, zamanla Alman okulunun kılı kırk yaran üniversite geleneğinin 

temsilcisi olarak kendisini kabul ettirmiş, bir doktorası bile olmayan Sartre’a küçümseyerek 

bakmıştı.”33  

 

 Hiedegger, Batı Felsefesinin Platon ile başlayıp, Nietzsche ile sona erdiğini 

düşünür. O da Nietzsche gibi, Sokrates öncesi filozofların iyi anlaşılması gerektiğini 

vurgular. “Batılı insanın ilk işi doğayı ele geçirmektir. Bu da batılı insanı doğaya belli bir 

biçimde bakmaya götürmüştür; sanki o efendi, doğa köledir, o özne, doğa nesnedir. Bu bakış, 

batılı insanın gerçeklik anlayışında bir çatlağın oluşmasına yol açmış, bu çatlak, bilim ve 

felsefeyi de içine almak üzere onun bütün düşüncesini belirlemiştir.Felsefede bu gerçeklik 

anlayışından kalkıldığında, bilgi sorunu neredeyse kaçınılmaz olarak odak noktası durumuna 

gelir. ‘Ne biliyoruz, bildiğimizi nasıl bilebiliriz, bilmek nedir?’ Bunlar Descartes’tan bu yana 

bütün felsefe geleneğimizin ana sorularıdır. Ama Heidegger bu sorularla uğraşmaz. O 

bilmenin ne olduğu ile değil varolmanın ne olduğu ile uğraşır.”34 

 

Sartre’ın düşüncesine başlıca üç filozof Heidegger, Husserl, Descartes derin 

bir etki yapmıştır. Fakat Heidegger “Sartre’ın iddia ettiği gibi ikisinin felsefi 

sistemleri arasında bir bağ bulunmadığını açıkça ifade etmiştir. Heidegger Allah’ın 

varlığını kesin olarak reddetmemiştir. O hayatımızın ve bizi yutan hiçliğin kaynağı 

olan bir muammadan bir oluştan söz ediyor. Tanrı realitesini inkar etmiyor. 35 

 

 

Hitler’in yetkiyi ele alışından sonra, Alman üniversitelerinin profesörleriyle 

öğrencilerine Nazi devletine yararlı olabilecek bir yolda düşünmeyi öğütleyen sözleri,  

 

 
                                                 
32 Taner Timur , Felsefi izlenimler,İmge kitabevi 2005,s.34 
33 A.g.e.s.34 
34 Bryan Maggee, Yeni Düşün Adamları, Çev: Mete Tunçay, MEB, İstanbul, 1979 s. 108 
35 Roger  Shin -Egzistansiyalizmin Durumu 
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Freiburg Üniversitesi Rektör’ü olarak yaptığı açılış konuşmasında basılmıştır. 

Nazilere yakınlığı sebebiyle 1945’te üniversitedeki görevinden uzaklaştırılan 

Heidegger 1952’de görevine geri alınmıştır.1927 tarihinde yazdığı Sein unt Zeit 

(Varlık ve Zaman) adlı yapıtında insanın dünyaya bırakılmış olduğuna ve varoluşa 

anahtar kelime olarak seçtiği “Dasein” kavramı ile dünyayı açıklamaya çalışmıştır. 

Bahsettiği bırakılmışlık içersinde insan sürekli olarak seçimler yapar ve özgürlüğünü 

gerçekleştirir, dolayısıyla sürekli olarak kendini aşma durumundadır. O Sartre gibi 

tanrıtanımazlığı açıkça belirtmez ama tanrıtanımazlık onun felsefesinde zorunlu 

olarak ortaya çıkar. Çünkü varoluşu olgusal olmaya indirgeyince Tanrı varlığından 

söz edilemez olunur. 

 

Heidegger, “Hümanizma Üstüne” adlı mektubunda, Sartre’ın varoluşçuluğu, 

varlığın özden önce gelmesi olarak açıklamasının, o zamana dek geçerlikte olan tam 

tersi söylem gibi,  metafizikten öteye geçemeyen bir söylem olduğunu söyleyerek  

eleştirir ve kendisinin existentialist olmadığını vurgular. 

 

 “Heidegger sürekli olarak kendini varoluşçu felsefeden ayırt eder. Her şeye rağmen o 

kaçınılmaz olarak varoluşçular kategorisinde değerlendirilmektedir, çünkü temalarında ve 

fikirlerinde ve bunları ele alışı ile kullandığı dilde onlardan biridir; Kierkegaard’dan 

esinlenişinde ve başkaları – özellikle de Sartre – üzerindeki etkisinde de o bir varoluşçudur.” 
36  

 Heidegger’in felsefesi, ‘Varlık Nedir, Nedir Ne Demektir?’ sorusunu 

yöneltmeyi amaçlar. Epistemolojiden çok ontolojiye önem veren Heidegger, varlığa 

insanın gerçekliği açısından yaklaşarak insanı çözümlemenin, varlığı anlamamızı 

sağlayacağını ifade etmiştir. Burada tarihsel ve olgusal olan gerçeklerle beraber öznel 

olana da yönelir. Amacı varlığın ne olduğunu anlamaktır. Varlığının bilincinde olup 

bunun üzerine düşünebilen yegane varlık insan olduğuna göre, varlığı problem eden 

insan yine kendi bakış açısından bu problem üzerine konuşma yükümlülüğünü taşır. 

İnsan varoluşunu açıklayan terim “dasein” dir.  Dasein, Almanca’da varoluş ya da 

yaşam anlamında kullanılır. Ama Heidegger bu sözcüğü, “burada olan” insan ile aynı 

anlamda kullanır. İnsanın varlığıyla bağlantı kurmasını “existenz” (varoluş) olarak 

adlandırır. İnsan yalnızca varolan değil, kendisini varolan olarak anlayabilendir de. 

Sorumluluğumuz aynı zamanda belli bir biçimde var olmaktır. Bilinçli özneye özgü 

                                                 
36 H.J.Blackham ,Altı  Varoluşçu Düşünür,Çev.Ekin Uşşaklı ,Dost Yayınevi 2005 s.32 
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varlık tarzı olan dasein sürekli olarak kendi varlığını anlamaya yönelik sorular sorması 

nedeniyle aktiftir. Birey kalabalıklar içinde sürüden gibi yaşayıp, kendi kararlarını 

almazsa, “ben kimim?, varlık nedir?” sorularını sormazsa dasein kendine 

yabancılaşmış olur. Bu noktada Heidegger’de Kirkegaard etkisini net görebiliyoruz. 

İnsan varoluşu tanımlanamaz. İnsan, olmak gücüne sahip olmaktan ötürü olasılıktır.  

İnsan bir şekilde kendini dünyada bulur, bilinmeyen bir güçle dünyaya fırlatılmıştır. 

Hepimiz dünyaya fırlatılmış durumdayız. “Heidegger’in bu kavram için kullandığı 

sözcük ‘geworfenhiet’ fırlatılmışlık anlamına gelir.”37 Burada olmayı biz 

seçmediğimiz için bir zorunluluktur, bir yüktür. Bu dünya bu yüzden bize yabancıdır. 

O yüzden bu dünyada kendimizi evimizde, yurdumuzda, güvende hissetmeyiz, aksine 

yabancı ve korumasız hissederiz. 

 

“Varlığın projelerim üzerinden ve araç olarak kullandığım ve geliştirdiğim nesnelerle 

olan ilişkilerim üzerinden kurulması anlamında dünyada-olmam, dünyada aynı şekilde var 

olan başkalarıyla-birlikte-olmamı da gerektirir. Bu noktada, yine, başkalarının varlığı yalnızca 

tesadüfi değildir ama bir gerekliliktir; varlığımın yapı taşlarından biridir ve onun içindedir; 

berber olarak berberin müşterisiyle, iğne olarak iğnenin hem iplik hem de kumaş ve terzi ile 

bir arada olmasının gerekliliği gibi. Dasein’ın doğası müşterek-olmaktır; insanın varoluşu 

paylaşılan bir varoluştur ve günlük deneyimlerimizin sosyal olarak birbirine bağımlılığı 

başlangıca dairdir ve kurucudur. Kendime dair tam bilincim ve kendimi doğrulamam, 

başkalarına dair bilincimden doğar.”38 Sartre Heidegger’i okumaya başlayınca, “dasein” 

kavramını, “insan gerçekliği” olarak çevirir. Böyle yaparak dasein’i özneleştirir. 

Dasein beliriverme, bulunma anlamındadır. Dasein, özne midir? Hayır.. Öznenin 

esrimesidir. 39 

 

Heidegger, somut bireyi ele alır ve varoluşun yolunun, yalnızca insan 

açısından mümkün olduğuna değinir. İnsan, “dünyanın içinde olmak” ve “birlikte 

olmak” varlık koşullarıyla olanaklarını gerçekleştirir. İnsanın dünyada olması, uzay 

anlamında değil varoluşça bir belirlenimdir. İnsan aynı zamanda öteki ile birlikte 

olmakla belirlenir. “Dünyanın kendi başına bir varlığı, kendine özgü bir değeri 

olmadığı gibi, aletin de kendine özgü bir varlığı yoktur, tersine ancak insan için 

                                                 
37 Bryan Maggee, Yeni Düşün Adamları, Çev: Mete Tunçay, MEB, İstanbul, 1979 s.114 
38 H.J.Blackham ,Altı  Varoluşçu Düşünür,Çev.Ekin Uşşaklı ,Dost Yayınevi 2005 s.95 
39 Bernard-Henri Levy ,Sartre Yüzyılı :Felsefi Bir Soruşturma,Çev: Temel Keşoğlu-Doruk Yay.2004   
s.148 
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“kendi elinin altında olan”dır, insan için burada olandır.”40 Ama öteki, bizim için alet 

değildir. “Kartes” başka insanlarla birlikte oluşumuzdan doğan bir kaygıdır. Bu kaygı, 

eylemde bulunmamıza sebep olur. Heidegger, öteki için “onlar alanı” anlamında bir 

kavram kullanır. İnsan ya kitleye karışıp kendini unutur, kalabalıklarda kaybolur ya da 

kendi gerçekliğini yaşar. Bu iki tutum da insan varoluşunun biçimleridir. 

 

 Kişi kendi kendini tasarlar böylece varoluşunu biçimlendirir. Ancak bu 

tamamlanıp biten bir süreç değildir. Bu kişide kaygı doğurur. “Her halükarda, der 

Heidegger, bir felsefe bir bireye ne yapması gerektiğini açıklamaya yeltenmez ve 

bunu bilirmiş gibi yapamaz (hepsinden öte, somut bireyin eşsizliği üzerinde duran 

varoluşçu felsefe bunu yapmaz)” 41 

 

 Yukarıda değindiğimiz iki varoluş biçiminden biri özgür olduğumuzu bilerek 

yaşamamızdır. “Heidegger’e göre varoluşumuz başlıca iki biçimde dışlaşır; Gerçek varoluş, 

özgürlük deneyiyle belirgindir, insanın özgür olduğunu duyuşuyla ve böylece kendi yazgısını 

kendi eliyle çizmeye kalkışıyla ortaya konur ve bunalım deneyiyle gerçekleştirilir; gerçek 

olmayan varoluş, insan topluluklarının varlığında ortaya çıkar, çünkü bu insan toplulukları 

bunalımdan kaçarlar ve genel görüşlere inanırlar.”42 

 

 Bu durumda, özne, kendi özgürlüğü ile sürekli kendini vareden ve bunu 

eylemleriyle ortaya koyan bir yapıya sahiptir. O halde özgürce seçim yaparak kendini 

gerçekleştirmeyen birey yok mudur? Vardır, ama onlar kendilerine başkalarının 

sunduğu tasarıları gerçekleştirerek varoluşlarının gerçek bilgisine ulaşamadan 

yaşarlar. 

 

 Hedigger felsefesinde “ölüm” ve ölümün olası en doğal şey olduğu kabul 

edildiğinde (amor fati) sahici kişisel varoluş ortaya çıkar. Ölümün kabulü, intiharın ya 

da dünyanın ve gündelik yaşamın değersiz olduğu kabulüne götürmez, her şeyi layık 

olduğu şekilde algılamak, hiçliğe, yani kişisel varoluşa götürür. “Kendi geçmişimi ve 

dünyayı, verili koşulları ve temel yorumu dahilinde arzuluyorum ve bu yolla kararlı 

olan iradem ile bana açık olan olasılıklar arasından seçim yapıyorum.”43 Ölüm 

                                                 
40 B.Akarsu, Çağdaş Felsefe, İnkılap Kitabevi,1994,s.217 
41 H.J.Blackham ,Altı  Varoluşçu Düşünür,Çev.Ekin Uşşaklı ,Dost Yayınevi 2005 s.102 
42 Afşar Timuçin,Milliyet Sanat Dergisi, 27 Ekim 1976 
43 H.J.Blackham ,Altı  Varoluşçu Düşünür,Çev.Ekin Uşşaklı ,Dost Yayınevi 2005 say :103 
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konusu, Sartre’da Heidegger’in üzerinde durduğu gibi “ölüm insanın mutlak 

olasılığıdır” şeklinde değildir. Çünkü ölüm, Sartre’a göre “Olabileceğim şeyin her 

zaman mümkün olan iptalidir ve olasılıklarımın dışındadır.” , meydana gelişi 

açısından, rastlantısal ve saçmadır. Oysa Heidegger’de ölüm, bir olanaktır ve bütün 

öbür olanakları ortadan kaldırır, bu anlamda en son olanaktır. Ama yine de yaşarken 

bir olgu olamaz ölüm. Ölüm olgusuyla yüz yüze gelen insan “Yaşamın anlamı nedir?” 

diye sorar.  

 

 Bulantı kavramı Sartre’da olduğu gibi, kişisel aydınlanmanın bir basamağıdır. 

“Kimi zaman beni şaşkınlığa uğratan bulantı, değersizlik ve saçmalık deneyimi, anlamları ve 

anlaşılabilir bir dünyayı oluşturanın ve anlaşılabilir dünyanın inşasına yardım eden ham 

varoluşun içine girilemez başkalığına tanıklık edenin, kişisel varoluş olduğunu kanıtlar….. 

Heidegger’e göre, hiçbir belirsizlik yoktur: Kişisel varoluşun ve insanlar tarafından 

anlaşılabilir dünyanın gösterilebilir yapısı, onun bir hiç olduğunu gösterir ve bu gösterinin 

oldukça nesnel ve bağlayıcı olması amaçlanır. ….Analizleri Varlık sorusunun yeni ve radikal 

bir metotla yeniden yönlendirilmesine götürür, çünkü metafiziğin tarihinde şimdiye dek 

kullanılmış olan terimler (İrade, Düşünce vb) ışığında bir yanıt verme olasılığının yolunu 

tıkar; insanlar için anlaşılabilir olan dünyada, bilim ve insanlık tasarılarının bakış açılarıyla 

yapılandırılmış olan anlamlar geride bırakılmak zorundadır ve eğer onun ardındaki temel 

alana gizlenir ve sorunun neden sorulduğunu, neden geleneksel yanıtlar verildiğini düşünecek 

olursak, sorulan soru bu anlamların geride bırakılmasına götürecektir . Neden Varlığın anlamı 

üzerine soru sormak zorundayız? Felsefenin temel sorusudur bu: Varlık hakkındaki soru, artık 

geçerliliği olmayan geleneksel yanıtlarla göz ardı edilmemelidir; enine boyuna araştırılmalı ve 

içine girilmelidir – ve bu yeni bir itki, felsefede yeni bir girişimdir. Bu düzeyde yeniden açılan 

bir soruya ne gibi yanıtlar verilebileceği sorulursa, bu, sorunun gücünü azaltmak ve onu 

retoriğe indirgemek olur, çünkü yanıt sorunun felsefi diriliğinde ürer ve öngörülemez.”44 

 

 Heidegger Nietzsche’nin Zarathustra’sının hiç olmazsa bir yüzünü daha anımsatır 

bize, büyük çağrısını açıklayacak tanımı da onda bulur. “ Siz, yılmaz arayıcılar, ayartıcılar, 

hileli yelkenlerle azgın denizlere açılan kişiler, siz, bilmecelerle esrik, alacakaranlıkta 

sevinçli, dar bir geçit boyunca dönek eller yordamıyla ilerlemek istemediklerinden, 

ruhlarındaki ezgilere uyup her burgaca sapanlar, kestirebildikleri yerde usa vurmaktan nefret 

edenler.”45 

 

                                                 
44 H.J.Blackham ,Altı  Varoluşçu Düşünür,Çev.Ekin Uşşaklı ,Dost Yayınevi 2005, s.106 
45 W.Kaufmann, Dostoyevski’den Sartre’a Varoluşçuluk, Çev: Akşit Göktürk, YKY s. 42 
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 Heidegger, belkide şiirlerini çözümlediği ve büyük bir hayranlık duyduğu 

Hölderlin’in de etkisiyle, ozanların varlığı filozoflardan çok daha iyi dile getirdiklerini 

söyleyerek, “söz”ü üreten insan anlığının başka bir varoluş biçimi olduğunu da ifade 

eder. Ona göre dil, insanoğlunun, yalnızca onun, sahip olduğu çok önemli bir 

varoluştur. Böylece insan bu dünyada kendini bulduğu dasein olarak, kendini anlar ve 

bunu söz ile dile getirir. 

 

D- Gabriel Marcel (1889-1973) : 

 
Hıristiyan varoluşçulardandır. Marcel’in felsefesi giz, sorun, sahip olmak gibi 

kavramlara dayanır. Marcel “ben kimim?” sorusunu sorar ve yanıt olarak “ben 

bedenim.” der. Ama bu benliği bedene indirgediği anlamına gelmez, o, sadece 

Descartes’in dualizmini reddeder gibi bedeni benlikten ayrı tutmaz. Çünkü beden, 

ben’i taşıyan ve başkalarıyla iletişimimi sağlayan formdur. Yani ben, bedenim 

sayesinde başkaları için var olurum ve ben bedenim ile birlikte varım. Marcel, 

“başkası”nı Sartre gibi olumsuz bir anlamda anmaz. Gerçi Sartre, “Cehennem 

başkalarıdır” dediğinde, başkasını benim dışımda beni çevreleyen ve izleyen, 

özgürlüğümün sınırlarını belirleyen, alan olarak belirlerken, insanlardan uzaklaşmak, 

toplumsallığı reddetmek anlamında söylememişti. Marcel, daha olumlu bir yandan 

bakarak, varoluşumuzu tamamen başkalarının, başka benlerin varlığına ve onlarla 

iletişime geçen ben’e bağlıyor. Tanrı inancının tamamen kişisel olduğunu savunan 

Marcel, kendisi dışında bağlantıda olduğu en değerli “sen” Tanrı’dır diye düşünüyor. 

Tanrı’ya içebakış ile ulaşabiliriz ve bu deneyim tamamen bireyseldir, paylaşılmaz, 

ispatlanmaz. Çünkü Tanrı akılla kavranmaz. İnsan içe bakış ile gizleri ve sorunları 

fark eder. Gizler sezgiyle, sorunlar akıl ile anlaşılır. İçe bakış ile kendini bulan, en 

gizemli gerçeği yani ben’ini bulan insan, sonra Tanrıyı ve dünyayı keşfeder. “Somut 

olan ben, ancak kendisini aşan bir hakikatle münasebeti içinde mevcuttur.” 46 

 

 “Platon’un anımsama (anamnesis) miti gibi, Marcel’in gizem doktrini de, ayrıcalıklı 

ve kayıp bir aracısız bir mevcut olma halinin öğrenilmesiyle ortaya çıkan bir geri kazanımdır: 

Düşünmek için öğrendiğimiz şeyden uzaklaşarak düşünmeyi öğrendiğimizde, kaybettiğimiz 
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Kitabevi, 1969  
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şeyle yeniden temas kurarız ve böylece daha ileriki aşamada yapılan düşünme eylemi bizi ona 

yaklaştırır.” 47 

 

 Burada Marcel’in düşünmekten anladığı geleneksel anlamda düşünmek değil, 

bir tür gizeme götüren sezgisel bir kavrayıştır. Bu ancak içe bakış, daha doğrusu 

insanın kendi içine yönelmesi ile söz konusudur. 

 

 Onun Hıristiyanlığı, bir Hıristiyan hümanizmdir. ‘ “En mahrem ve sarsılmaz 

kanaatim – ki eğer kabul edilen doktrinlere karşı çıkıyorsa, en çok Ortodoksluğa 

karşıdır – şudur: Dindar ve eğitimli kişilerin pek çoğu hakkında ne söylerse söylesin, 

Tanrı bizim tarafımızdan, kullarının karşısında, hiç de sevilmek istemez, ama 

kullarınca yüceltilmek ve başlangıç noktasının bu olmasını ister. Pek çok din kitabının 

benim için katlanılamaz olmasının nedenin budur. Kullarına yaslanan ve bir şekilde 

yarattıklarını kıskanan bu Tanrı benim gözümde anca bir puttur. Ve yeni bir dinin 

doğuşuna kadar da, ilan ederim ki, şu anda yazdığım şeyle çelişen herhangi bir şey 

kaleme aldığımda samimi olmayacağım.” (Etre et Avoir)’ 48 

 

 Marcel’in felsefesinde başkası ile ilişkimde, “sevgi” ve “sadakat” önemli yer 

tutar. 

“Benim üzerimde talepleri olan dünyada, başkaları ile birlikte olduğumu gördüm: 

Başkalarına tepki veriyorum ve onlarla birlikte veya onlar için sorumluluklar alıyorum. Yani, 

kendi oluşumdan uzakta, bilişteki kesinliğimin zemini ve irademdeki tutarlılığın motifi, bana 

temel varoluş nosyonumu veren bir başkasının varoluşu ve başkalarının varlığına inandığım 

ve bu inanç üzerinden hareket ettiğim sürece, kendi varoluşumu doğrulamaktır; benzer bir 

şekilde, sadakatle kendi varlığımın yaratılışını başlatacak ve sürdürecek olan bir başkasına 

verdiğim samimi bir yanıttır. Ahlaki varoluşun bu özü üstüne düşünmek Varlığa dair bir 

metafiziğe yöneltir.” … “Marcel Nietzsche’nin söylemini değerlendirecek, onun derinliğinin 

altını çizer: ‘İnsan, vaatler verebilecek’, kendini bir şeylere bağımlı kılacak ve geleceğini 

belirleyebilecek ‘tek varlıktır.’49 
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 Yüzleşmek, sorumluluk almak, değerlendirmek kişisel varoluşun başlıca 

eylemleridir. Endişe ve kaygı ise ruhu kurutan, her içten girişimi engelleyen bir 

şeydir. 

 

 “Eğer inanç, umut ve merhamet içinde, Tanrı’ya olan derin bağlılıkta sabır ve tevazu 

besleyerek yaşamaya karar verirsem, var olduğuna inandığım ve uğrunda diğer her şeyi 

kaybetmeye razı olduğum bir amaç uğruna yaşıyorum demektir: Sahip olduklarımın üzerinde 

bir şeyi doğrularım ve aldığım risk de hayatımdır.” 50 Onun inançtan anladığı, kişinin 

kendi içinde yaşadığı bir şeydir. Dolayısıyla bu deneyim ne aktarılır ne de öğreti gibi 

kabul ettirilir. Herkesin Tanrı ile kurduğu bağ kendini bağlar. Bu kişisel seçim yine 

kişinin özgürlüğü ile bağlantılıdır. 

 

 “Umudun dayandığı hesaplanamaz şey doğaüstüdür: “Umut, ancak içinde 

mucizelere yer olan bir dünyada olasıdır.” 51 Dolayısıyla kişi varoluşunu Tanrıya olan 

derin bağlılıkla yaşamayı seçerek, amacına giden yolda sabırlı olarak ve bu doğrultuda 

yolunun getirebileceği riskleri göğüslemeye hazır olarak özgürdür. 

 

  “Tecessümü ve aşkınlığı ile birlikte kişisel varoluş deneyimi, yaratılan evren 

karşısında aşkın bir “ben neysem oyum”  duruşunu akla getirir; yalnızca bedenim ve hayatım 

karşısında durduğum gibi değil fakat şöyle bir duruş: Mutlak bir Sen olan her inanç sahibi için 

mutlak bir Ben. Her inanç sahibi bir tanıktır ve inançsız kişi başkalarının inancına inanmakla 

yola çıkar. Kilise, tarihi olarak tasdik edilmiş gerçekliğinin doğrulanması yoluyla, telkinin 

akla yatkınlığını temin eder”.52 Oysa verili olandan hareketle inanmak onun anladığı 

anlamda inanç değildir. 

 

 Yaradılışa Hıristiyan gözüyle bakacak olursak, Tasavvuf felsefesine 

çok yakın bir şeyler buluruz. “Eğer maddi dünyanın yaradılışı, bir teknik değilse, 

özellikle insanın yaratılışı hiç de bir teknik eseri değildir. Allah insanı hür yaratıyor, 

onu hür bir varlık haline getiriyor, onda hürriyeti yaratıyor. Yaratma faaliyeti el 

işçiliği ile ilgili “bir iş” değildir, fakat varlığın, aşk aracılığıyla bir intikalidir, bir 

tecellisidir (yani, yaratma faaliyeti, yaratıcı ile varlık arasında bir aşk ifadesi, bir aşk 

münasebetidir), yaratma faaliyeti kendisinden bir şey vermedir, yaratma faaliyeti 
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varlıkları “Varlığa” iştirak ettirmek arzusudur.İnsan bahis konusu olunca, yaratma 

onu, diğer varlıklar arasında hürriyet aracılığıyla, ilahi tabiata iştirak ettirmek 

maksadını ifade eder..” 53 

 

Öncülerini Augustinus ve  Pascal sayabileceğimiz, Hıristiyan 

varoluşçularından Marcel’e göre de, Protestan temsilcilerinden sayabileceğimiz 

Kierkegaard’a göre de gerçek olanı akıl ile yakalamak imkansızdır. Tanrı da ulaşılıp 

ispat edilecek bir varlık değildir. Ona sezgiyle ulaşır, ona bağlanarak yaşarız. 

 

“Varoluşçuluk gelişimini tamamlamış, kurulmuş, bitmiş bir felsefe değildir. Çünkü 

çağdaş toplumun bunalımlı insanı yaşıyor. Kurtulmuş insan, bir tasarıdır ancak……Bazı 

felsefeler bitmez, insan yaşamına ve felsefe tarihine etkin olarak katılır, onlar gerçek 

dönüşümlerin bildirileridirler….Varoluşçuluk, geldi geçti bir tutum, bir moda olmaktan öte bir 

anlam taşıyor. O, belki de insanın giderek artan ve karmaşıklaşan öznelliğini, bütün 

boyutlarıyla keşfedişini, Amerika’yı keşfedercesine keşfedişini karşılıyor. Bugün 

varoluşçuluğun kaynaklarını felsefe tarihinin derinliklerinde aramamız gerekiyor mu, bilmem. 

Ama, o, bu gün, bir çok yönünü, bir çok güçlülüğünü, bir çok açmazını, bunaltısından giderek 

keşfetmiş, dünyadaki konukluğunun tam anlamında bilincine varmış, başkalarıyla ilişki 

kurmakta eksik kalışının acısını çekmiş  insanın kendine dönüş çabasını, dışa açılabilmek için 

kendini bir kere kendi içinde doğrulama çabasını karşılamaktadır. O, ruhsallığını etkinliğini, 

bir bu dünyalı olarak tüm olanaklarıyla görmüş ve yaşamış insanın kendini arayışını 

karşılamaktadır.” 54 

 

Varoluşçu düşünürler, birbirlerinden ne kadar farklı tablolar çizerlerse 

çizsinler,  hatta Camus  gibi aralarında bu felsefe geleneği içinde yer aldıklarını kabul 

bile etmesinler, insanın varlığının biricikliğini keşfetmiş, insanlık durumunun 

kötümser yanını dert edinmiş, varolma duygusu temelinde zaman zaman katı düşünsel 

geleneğin dışına taşmış (kimi zaman sanata, kimi zaman edebiyata) olmakla, klasik 

felsefe geleneğinden ayrılmışlardır. Öyle ya da böyle bir var-olan olarak, hiçliğe 

yaklaşmakla, nihilizme varmışlardır. Bütün bu sıkıntılı, bunalımlı çabaların aslında 

boşa gitmediğini, insanın kendini ve yerini bu denli sorgulamasının insana kendi 

                                                 
53 Charles  Moeller ,Jean Paul Sartre ve Tabiatüstünün Bilinmemesi, Çev:Mehmet TOPRAK Remzi 
Kitabevi, 1969  
 
54 Afşar Timuçin, Milliyet Sanat Dergisi, 27 Ekim 1976 
(Çevrimiçi) http://www.felsefeekibi.com/site/default.asp?PG=1398, 11 Haziran 2006 
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dışındaki varolanlar karşısında keyifli bir konum da sağladığını Pascal’ın şu sözleri ile 

ortaya koyabiliriz: 

 

 “ Bir boşluk olarak evren beni içeriyor ve minicik bir nokta gibi yutuyor ama 

düşünce olarak ben onu anlıyorum. Bilgilerimiz ve aklımızın kaynakları ne kadar 

kısıtlı ve sınırlı olursa olsun, anlayabilmenin keyfi ve zevki bizleri var olmanın 

bunalımından kurtarmaktadır.” 

 

Öte yandan Heidegger’in, Parmenides üzerine yaptığı çalışmalara ilişkin 

olarak dile getirdiği “evrende her şeyin bir olduğu” yolundaki düşünceyi modern 

kültür içinde unuttuğumuzu söylemesi, onun son dönem yazılarında Taoizm ve Zen 

Budizm’e yaptığı göndermeleri ile anlamını bulur. 

 

“Heidegger, bütün Batının, tarihin bu döneminde bir sınavdan geçmekte olduğunu 

sezer. Onu böyle düşünmeye zorlayan atom bombasının yol açabileceği olanaklardır. Bizim 

de bunları felsefe açısından gözden geçirmemiz gerekir. Egemenlik ve erk peşindeki bir 

uygarlık bir noktada çılgınca bir saldırganlık içine girebilir. Buna göre kendi kendimizi 

onaylamaktan vazgeçip yalnızca boyun eğdiğimiz, her şeyi oluruna bıraktığımız bir nokta 

olmalı. Burada Doğu ruhuna benzer bir duyuş söz konusu diyebiliriz.”55 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Bryan Maggee, Yeni Düşün Adamları, Çev: Mete Tunçay, MEB, İstanbul, 1979 s.123 
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II. JEAN PAUL SATRE’IN HAYATI VE VAROLUŞÇULUĞU 

 

 A) Hayatı :  
 

21 Haziran 1905’te Paris’te doğan Sartre’ın  babası, o çok küçük yaştayken 

ölünce, annesi ailesinin yanına döndü. La Rochelle Lisesi’ne devam etti, olgunluk 

sınavını Louis Le Grand Lisesi’nde verdi. Eğitimini Ecole Normale Superieure’de, 

İsviçre’deki Fribourg Üniversitesi’nde ve Berlin’deki Fransız Enstitüsü’nde 

sürdürdü. 

1929 yılında Simone de Beauvoir’la tanıştı.  

 

1931-45 yılları arasında çeşitli liselerde öğretmenlik yaptı. Öğretmenlik 

yıllarında kendi pedagojik anlayışına göre ders vermiş, tüm alışkanlık ve kurallara 

meydan okumuş, resmi otoritelere başkaldırmaya çekinmemiştir. 

 

 “Hocaların amacı, öğrencileri arasında, bir elit kesime entegre olabilecekleri 

saptamak  değil, tüm öğrenci kitlesini kültürle tanıştırma olanağını sağlamak olmalıdır. 

Bunun için başka eğitim yöntemleri gereklidir kesinlikle. Bu amacı gerçekleştirebilmek için 

hocaların bütün öğrencileriyle ilgilenmeleri gerekir, bütün öğrencilerine ulaşmaya 

çalışmaları gerekir, onlara bir şeyler anlatırken dinlemek de gerekir onları(…)” 1 

 

 1930’lu yıllar, Sartre’ın yaşam çizgisinde en az bilinen ve en ilginç 

dönemdir. Bu, aynı zamanda sürekli bunalımlar dönemidir de; Sartre, bu yıllarda 

hem bir dünya görüşü geliştirir hem felsefi ve edebi yapıtlarını kaleme alır,  hem de 

yazarlık etiğini olgunlaştırır.Sartre başka bir düzleme geçer, otoriteyi sosyal 

anlamda reddedişini sosyalleştirir ve tam anlamıyla alternatif bir karşıt-toplum 

oluşturur, çevresini ikna eder, hiçbir görüşle asla hiçbir biçimde uzlaşmaz, hiçbir 

kurumsal işleyişi kabul etmez, kendiliğinden başlayan bir sosyal dönüşüm anlayışı 

içindedir: uzlaşmacı bir tavır içinde sürdürülen öğretmenlik mesleğinin reddi, lise 

hiyerarşisinin reddi, Havre burjuvazisinin reddi, eş rolünün reddi, hatta yurttaşlık 

                                                 
1 Annie Cohen–Solal, Doğumunun Yüzüncü Yılında Sartre, Dost Yay.,2005,s. 65 



 31

rolünün reddi, çünkü oy vermez ve 1936 büyük grevlerini seyretmekle yetinir (31 

yaşındadır o sırada!).” 2 

 

Tatil sırasında bir gün, Montparnasse’deki bir kafede Beauvoir ve Aron ile 

meyve kokteylini yudumlarken, Sartre, felsefe ile ilgili tatminsizliğini anlatıyordu. 

Felsefe hiçbir zaman gerçek dünya ile savaşamayacaktı. Aron onunla aynı fikirde 

değildi; “Alman filozof Husserl’i ve fenomenolojiyi duymadın mı? Görüyorsun ya 

küçük arkadaşım, eğer bir görüngübilimciysen bu içecek hakkında konuşabilirsin ve 

bu bir felsefedir.”diyordu Aron. Sartre dinliyordu, büyülenmişti. İşte sonunda 

aradığı felsefeyi bulmuştu. Bu felsefe, bireyin ve bireyin dünyayla olan bağlantısının 

(involvement) felsefesiydi. Sartre Husserl’i incelemek için burs kazandı ve 1933’de 

Berlin Fransız Enstitüsünde ki bir yıllık çalışmasına başladı.3  

 

1939 da askere alındı. “O zamana kadar kendimi her şeye hakim 

sanıyordum..Dünyanın, diğer herkesle ilişkilerimin ve diğer herkesin benimle 

ilişkilerinin ağırlığının bilincine varabilmem için kendi özgürlüğümün inkarı 

anlamına gelen seferberlikle karşı karşıya kalmam gerekiyormuş demek ki” diyor 

günlüklerinde. 1940 yılında Almanlar tarafından hapse atıldı ve 1 yıl esaret dönemi 

yaşadı. Hapisten çıktıktan sonra Direniş Hareketi’ne katıldı. ‘Sinekler’ adlı baskı 

karşıtı tiyatro oyununu, onun Direniş Hareketi’nde olduğunu bilmeyen Almanların 

izniyle oynadı (1943).  

 

“Sartre, hiçbir zaman, sadece dünyayı yorumlamakla sınırlamamıştır 

kendisini. Yer  değiştirmiş,  uyarmış, isyan etmiştir.” 4 

 

1941 yılında esir kampında kurtulunca “Sosyalizm ve Özgürlük”  adlı direniş 

grubuna katılmış. “Bu grupta yaklaşık elli kişi (hoca ve öğrenci) vardı; ve bunlar 

anarşist (Marrot), Marxist (Merleau-Ponty), hatta Troçkist kökenliydiler, Sartre ise 

Proudhoncu ve Anti-Komünistti. Muhtemelen erken ve hazırlıksız bir girişim 

                                                 
2 Annie Cohen–Solal, Doğumunun Yüzüncü Yılında Sartre, Dost Yay.,2005  s. 54 
3Paul SRATHERN, 90 dakikada Sartre, Çev. Nemciye Uçansoy, Gendaş Yay.,1998,S. 25-26 
4 Annie Cohen–Solal, Doğumunun Yüzüncü Yılında Sartre, Dost Yay.,2005,s. 10 
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olduğundan, Sosyalizm ve Özgürlük hareketi o dönemde etkin olan iki büyük 

direniş hareketi (de Gaullecülük ve Komünizm) arasında üçüncü bir yol 

oluşturamadı. Sonunda dağıldı bu grup.” 5 

 

Sartre 1945 yılına kadar Amerikan  hayranı,sonra Amerikan karşıtı 

olmuştur.”Bulantı” romanında Roquentin’in jazz müziğine düşkünlüğü, Sartre’ın 

çıkardığı dergiye Şarlo’nun  ünlü filminden esinlenerek“Modern Çağlar”  ismini 

vermesi , Sartre’ın, Amerikan  sanatına duyduğu saygıdır. Sovyetlere casusluk 

yaptığı iddiasıyla, Amerikan Komünist Parti üyesi Rosenberg çiftinin infaz 

edilmesinden sonra Amerika’ya ateş püskürmeye başlar. ‘Gazetesinde: “Kuduz 

hastası hayvanlar” başlığı ile bir makale yazar:...”Biz mi sizin müttefikiniziz?Haydi 

oradan! Bu gün bizim hükümetlerimiz sizin uşaklarınızdır.Yarın halkımız kurban 

olacak.İşte bu kadar!”der.Kore Savaşı ,Vietnam Savaşı, Amerikanın Güney Amerika 

diktatörlerini desteklemesi  Sartre’ın düşmanlığını körüklemiş,Amerikanın ırk 

ayrımcılığını acı bir şekilde betimlediği “Saygılı Yosma”piyesi de Amerika’yı hiç 

hoşnut etmemiştir.’6 

 

1945 kendini bütünüyle yazarlığa vermek için öğretmenlikten ayrıldı. “Les 

Temps Modernes”  (Modern Zamanlar) adlı edebi- politik dergiyi kurdu. Bu dergide 

sömürgeciliğe karşı çıktı. İkinci dünya savaşından sonra toplumsal sorumluluk 

duygusu arttı. Sol eğilimleri güçlendi. SSCB’de antisemitizmi protesto ediyor, 

Fransa’nın Cezayir’e karşı yürüttüğü savaşa karşı çıkanların başında geliyordu; 

dergisi de 1953’ten başlayıp, 1957’de yoğunlaşan bir savaş yürüttü. İnanmış bir 

Üçüncü Dünyacı oldu. 1950 Sovyet toplama kamplarını kınadı. 1952-1956 yılları 

arasında Fransız Komünist Partisinin aktif sempatizani oldu. 1956 Macaristan İşgali 

komünistlerle yolunu ayırdı. 

 

 “1952 fazla önemli değildi, dört yıl boyunca komünistlere çok yakın kaldım, ama 

benim düşüncelerim onların düşünceleri değildi, onlar da bunu biliyorlardı. Kendilerini 

                                                 
5 Annie Cohen–Solal, Doğumunun Yüzüncü Yılında Sartre, Dost Yay.,2005,s. 10 
6 Yücel Nural, “Sartre ve Bulantı”, 
(Çevrimiçi) http://www.dipnotkitap.net/ROMAN/Bulanti.htm , 20 Aralık 2006 
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fazla kirletmeden benden yararlanmaktaydılar, ve Budapeşte gibi bir olay oldukta, 

kedilerinden kopacağımdan kuşku duymuyorlardı; nitekim kopmakta 

duraksamadım...Diyalektik Aklın Eleştirisi’nde onları tekrar toplayıp geliştirdim.”7 

 

Sartre,  Cezayir Savaşı’na karşı çıkan “121’ler Manifestosu’nu imzaladı. 

1961-1962 yılındaki büyük gösterilere katıldı. 1964 yılında Nobel Ödülü’nü geri 

çevirdi. Bu ödülün yapıtlarının bütünlüğüne ters geleceğini düşünüyordu. 1966-1967 

yılları arasında Vietnam Savaşı’nı sorgulamak ve Amerikan savaş suçlularını 

yargılamak üzere kurulmuş olan Russel Mahkemesi’nin de başkanlığını yaptı. 

 

1968 yılında, Sovyetler’in Prag’a müdahalesinin ve Fransa’daki öğrenci 

hareketlerinin üzerine, Sovyet sosyalizmini ve kendi klasik aydın tutumunu 

sorgulamaya başladı. O dönemde Maoculara sempati duydu. “Bir davaya bağlanmak 

bir söz değil, bir eylemdir” ilkesine uyarak sık sık sokak gösterilerine ve devrimci 

eylemlere katıldı. 1973 yılında sol eğilimli  Liberation gazetesini  kurdu. 

 

1960’dan 1971’e kadar Fransız gezgin ve yazar Gustave Flaubert ile ilgili 4 

ciltlik incelemesi “Flaubert” üzerine çalıştı. İlk iki cilt 2 bin sayfayı aşıyordu.  

 

1974 yılında gözleri büyük oranda görmez oldu. Doğu ülkeleri üzerindeki   

baskıların sona erdirilmesi, insan haklarının korunması için çalışmalarını sürdürdü. 

Amacı Marx’ın tarih ve sınıf kavramı, bir yandan Freud’un insan ruhunun 

bilinmeyen yanlarını irdeleyen psykanalitik çözümlemeleri aracılığı ile, Flaubert’in 

bütünsel yaşam öyküsünü sunmaktı. (1972’de 3,Cilt yayınlandı.- Ailenin Budalalığı) 

 

Evlilik kurumuna sıcak bakmıyordu. Ancak 1929 da tanıştığı arkadaşı Simon 

de Beavoire ile yaşam boyu (51 Yıl) süren bir ilişkisi oldu. 

 

15 Nisan 1980’de Paris’te öldü. 

 

                                                 
7 Michel Contat, Sartre Sartre’ı Anlatıyor, Çev: Turhan Ilgaz, YKY, 1994, s.46  
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Babası küçük yaşta ölen Sartre, büyükbaba himayesinde, yaptığı her şey 

övgüyle karşılanarak büyütülmüş bir çocukluktan bahseder. 

 

“Belki de kendimi çok beğendiğimi sanacaklar, hayır; babasız kalmıştım. Hiç 

kimsenin oğlu olmadığım için, kendi kendimin illeti oldum (kendi varlığımı kendim 

yarattım), gururla ve sefaletle doldum; beni iyiye doğru yönelten şiddetli ve geçici bir istek 

tarafından dünyaya getirilmiştim. Birbirine bağlı olan olayların doğurduğu sonuç gayet açık 

görünüyor: anne şefkati beni kadınlaştırmıştı, bana hayat vermiş olan haşin Musa’nın 

yokluğu beni soğuk ve manasız bir insan haline getirmişti. Büyükbabamın bana göstermiş 

olduğu aşırı sevgi beni gülünç bir şekilde şımartmıştı: dolayısıyla bir eşyadan farksızdım, 

tamamıyla mazohizme elverişli bir hale getirilmiştim. Gerçekten aile komedisine inanmış 

olsaydım kendimi tamamıyla mazohizme kaptırırdım.” 8 

 

B) Felsefesi :  
 

             Jean Paul Sartre, yaşamı ve felsefesi arasında bir denge, bir uyum olan  

düşünürlerden biridir. Çünkü onun felsefesi eylem planında ortaya çıkan ve kişinin 

nasıl yaşadığını doğrudan ilgilendiren bir felsefedir. Kendisi burjuva bir aileden 

gelmiş olmakla beraber burjuva hayatını reddettiğini sadece dile getirmemiş, 

yaşantısıyla da bunu göstermiştir. Dolayısıyla burada ele aldığımız özgürlük 

problemi ve bunun  beraberinde getirdiği sorumluluk düşüncesi onun ahlak 

anlayışında oldukça önemli bir konudur. Bu konulara değinmeden önce onun varlık 

felsefesini ana hatlarıyla ele almamız, felsefesinin bütününü kavramak adına faydalı 

olur. 

 Sartre’ın ilk romanı olan “Bulantı” adlı eseri, “ dünyanın olumsal olduğu ve 

dünyaya duyum ve algı yoluyla değil de, düşünce ve mantık yoluyla bağlı 

bulunduğumuz şeklinde dile getirilebilir.”9 olduğunu içerir. 

 

Sartre’ın ilk yapıtlarından itibaren içeriğe bakıldığında, onun “bulantı” 

duygusuyla edebiyatta ortaya çıkan varoluş sancısının ve bu sancının beraberinde 
                                                 
8 Charles  Moeller ,Jean Paul Sartre ve Tabiatüstünün Bilinmemesi, Çev.Mehmet TOPRAK 
Remzi Kitabevi, 1969 s. 316-317 
9 I. Murdoch, Sartre’ın Yazarlığı ve Felsefesi,Çev.Selahattin Hilav, Yazko Yay., 1983, s. 13 
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getirdiği felsefi bakış açılarının, zaman içinde önemini ve ağrılığını siyasal 

düşüncelere ve eylemselliğe bıraktığını görüyoruz. “Varlık ve Hiçlik” yapıtında 

ortaya konan bazı varlığa ilişkin düşünceleri ve kendini roman ve oyunlarında 

gösteren bireyin iç sıkıntısı ve yaşamına ilişkin varoluşsal problemleri, yerini 

toplum içindeki bireyin eylemde bulunuşunun öneminin vurgulanmasına bırakır. 

 

Sartre 'kendi' varoluşçuluğunun çıkış noktasını Dostoyevski'nin bir sözüne 

dayandırıyor: "Tanrı olmasaydı her şey mubah olurdu." Eğer Allah yoksa, “akıl 

yoluyla anlaşılabilen bir göğe” kaydedilmiş özler, objektif değerler de yoktur; 

insanın “değerleri yaratması” gerekir. İnsanın tasarımı, değerleri var eder (yaratır). 

İnsan kendi kendisine terkedilmiş olduğu için, tamamıyla sorumludur.”(EH) 10 Eğer 

herkes tarafından kabul edilebilecek evrensel doğrulardan söz edeceksek, insanı 

durağan, koşulların ya da kaderin piyonu olarak görmek durumundayız demektir. 

Çünkü evrensel doğrular değişmez ve herkes için aynıdır. İnsan için tasarlanmış 

belli sabit bir öz onu bağımlı kılar, hiç bir şeye değilse de kendinde taşıdığı öze 

bağımlı kılar. Oysa kişiyi sorumluluktan kurtaracak bir kader ya da herkes için 

tasarlanmış sabit, değişmez bir öz yoktur. İnsan bir olanaklar bütünüdür ve her 

durumda bir seçim arifesindedir.  Dolayısıyla verili hazır bir öz yoktur, insan sürekli 

seçim yaparak nasıl olduğunu dolayısıyla özünü kendi belirler. Tanrı yoksa verili 

hiçbir ahlak düzeni de yoktur demektir. 

 

 Yazgı kavramının karşısında kendi varoloşunu keşfeden ve onu sürekli 

yapılandıran kişiyi koyan Sartre, ontolojisini kurarken Husserl’in 

fenomenolojisinden etkileniyor. 

 

“Bir anlamda Sartre’da ben de ailesizdik ve bu durumu prensip haline 

getirmiştik..Alain’in bize nakletmiş olduğu Descartes’in rasyonalizmi bizi buna teşvik 

etmişti.Kendimizde donuk ve belirsiz hiçbir şey görmüyorduk, saf bilinçten ve saf iradeden 

ibaret olduğumuzu düşünüyorduk.” diyen hayat arkadaşı Simone de Beauvoir’ın da 

ortaya koyduğu gibi, Heidegger’den sonra ateist varoluşçuluğun temsilcisi sayılan 

                                                 
10 Charles  Moeller ,Jean Paul Sartre ve Tabiatüstünün Bilinmemesi, Çev.Mehmet TOPRAK Remzi 
Kitabevi, 1969 s. 124 (Dialektik Aklın Eleştirisinden) 
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Sartre bir ölçüde Descartes’tan da etkilenmiştir. “Sartre’ın düşüncesine başlıca üç 

filozof Heidegger, Husserl, Descartes derin bir etki yapmıştır.”11  

 

Fakat, Paul Renaudin’in de dediği gibi, onun düşüncesi Descartes’in felsefesi 

ile öncelikle ve özellikle şu noktada ayrılır; O, Descartes’in Tanrı kaynaklı olduğunu 

düşündüğü seçik hakikatlerin zihnimizde hazır bulunuşundan dolayı, insan aklının 

aşkın varlıkla birleştiği fikrinde değildir.  

 

Sartre’ın bilinç ve bilgi anlayışı tamamıyla Marxist bir anlayıştır. O 

Marxçıların çözümleyici (tahlilci) diyalektik metodunu kullanır. Yaşı ilerleyen 

Sartre, gün geçtikçe Marxisme olan yakınlığını daha yalın dile getirir. 

Varoluşçuluğunu siyasal anlamda Marxisim üzerinde kurar. Ona göre çağımızın 

gereği yolumuzu Diyalektik Materyalizmde bulmaktır.  

 

Sartre, dogmatik materyalizme karşı çıkıyor. “Marxism,  bir darlık 

dünyasında, özdeksel şeylerin eşitsiz bir dağılımını sürdüren ve bu yüzden çatışma 

ve sınıf karşıtlığı tarafından nitelenen bir dünyada yaşayan insanın bilincini 

gerçekten anlatan biricik felsefedir. Ve insancılaştırılmış bir Marxism ( ya da 

denebilir ki varoluşçulaştırılmış bir Marxism) biricik gerçek devrim felsefesi 

olacaktır. Ama,  eğer toplumsal devrim olgusallaşacak ve darlık ve sınıf karşıtlığının 

olmadığı bir toplumda ortaya çıkacak olursa, Marxism yazgısını yerine getirmiş 

olacak bir başka “bütünselleştirici” felsefe tarafından, bir özgürlük felsefesi 

tarafından izlenecektir.”12 Sartre’ın Marxisme bu bakış açısı onun zamanın en iyi 

felsefesi olarak dialektik materyalizmi görmesindendir. Ancak zamanın koşulları ve 

insanlığın durumu değiştiğinde yerine gelebilecek başka bir özgürlükçü anlayış 

gelebilir. 

 

“Sartre, ‘Maddecilik ve Devrim’ adlı yapıtında (1946) Marx’ın çalışmalarından 

türetilmeye çalışılan sözde Marxçılığı hedef alarak, Markçıların bel bağladıkları soyut 

                                                 
11 Charles  Moeller ,Jean Paul Sartre ve Tabiatüstünün Bilinmemesi, Çev.Mehmet TOPRAK Remzi 
Kitabevi, 1969 Remzi Kitabevi, 1969 (Roger  Shin , Egzistansiyalizmin Durumu) s.124 
12F.Copleston, Felsefe Tarihi: Sartre, Çev. Aziz Yardımlı ,İdea yay.2000 İstanbul ,S. 41 
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bilimciliğe ağır bir saldırı yöneltti. Sartre, Marxçılığın benimsediği diyalektik kavrayışın, 

bilimlerin olgucu, tek yönlü, nedensellik kavrayışıyla hiçbir zaman bağdaşmayacağını, hem 

diyalektik maddeciliğe hem de bilimci maddeciliğe bağlı kalmanın alt edilmez bir çelişki 

yarattığını vurguluyordu.”13. 

 

Varlık ve Hiçlik adlı eserinde, ortaya koyduğu diyalektik yönteminde Sartre, 

insanın, kendi yazgısını kendisi yazmasından ötürü özgür, hem de bir duruma bağlı 

olan eylemlerine yön veren bir bilinç olarak da sorumluluk sahibi olarak tanımlar. 

 

Varoluşçuluk Bir İnsancılıktır adlı konuşmasında  Sartre: İnsan var olur 

önce. Bir geleceğe doğru atılan ve bu atılışın bilincine varan bir varlık olarak ortaya 

çıkar. Bir yosun, bir karnıbahar ya da çürümüş bir nesne değildir o; öznel olarak 

kendini yaşayan bir tasarıdır derken, Sartre,  Varlık ve Hiçlik’te de ifade ettiği gibi 

bir garson ya da haysiyetsiz olmayı bilinç sahibi olarak ortaya çıkan insanın, 

kendisinin seçimi olduğunu  ortaya koyar. 

 

Sartre’a göre, umutsuzluk, karar, korku, kendini kandırma gibi konular ve 

yaşantıyı temel almak felsefenin dışında değildir. 

 

Başlangıçta Freud’un psikanaliz kuramından etkilenen Sartre, daha sonra bu 

kuramı eleştirir. Çünkü  bilinçte ortaya çıkan bir şey ancak bilinç aracılığıyla anlam 

kazanabilir. Yani bilinç, bilinç dışının etkisinde kalamaz. Descartes’,ın “cogito”sunu  

kendisi için varlık (bilinç) olarak alan Sartre’a göre, bir objeye yönelmiş olan bilinç, 

bir objeye yöneldiğini de bilir. Yani farkında olduğunu farkına varır. Dolayısıyla 

bilinç dışı bir farkında oluş yoktur ona göre. Sartre, bilincin ve seçmenin aynı şey 

olduğunu dile getirir.  

 

“Kendini aldatma, bilincin kendi olumsuzlamasını dışa yöneltmek yerine, kendine 

doğru yöneltmesi olarak tanımlar Sartre. Kendini aldatma, bir olumsuzlama olması 

yönünden ‘yalan’ a benzer. Yalancı, yalan söylerken, gizlediği, söylemediği doğrunun 

(hakikatin) ne olduğunu bilir. Bir insan bilmediği bir şey hakkında yalan söyleyemez-

                                                 
13 F.Copleston, Felsefe Tarihi: Sartre, Çev. Aziz Yardımlı ,İdea yay.2000 İstanbul ,s. 14 
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olanaksızdır bu. Sartre, yalancının da bir tanımını yapar; Yalancı, doğruyu kendi içinde 

evetleyen (affirmant), sözlerinde değilleyen (niant) kişidir. Aldatmaya niyetlenmiştir 

yalancı, bu niyetini kendinden gizleme gereğini duymaz. Bilinç, yalanla, ötekinden gizlice 

varolduğunu evetler. Kendini aldatma insanın kendi kendine söylediği bir yalan olarak 

tanımlanabilir. Kendini aldatma içinde olmak, kendini aldatmanın bilincinde olmaktır. 

Çünkü diyor Sartre, bilincin varlığı, varlığın bilincidir.” 14 

 

Sartre, eylemlerin, duygu ve düşüncelerin kaynağı olan bir “iç ben” yani 

“Ego” olmadığını, egonun ancak dünyanın içinde olduğunu, ben bilincinin ancak 

refleksif bir düşünümle  ortaya çıkacağını savunur. Ego dünyaya ait bir nesne olarak 

içkin değil aşkındır. Ego’nun Aşkınlığı adlı ilk yapıtında ; “Filozofların çoğu için 

ego, bilinçte ikamet etmektedir. Bazıları onun biçimsel varlığının boş bir birleştirme 

ilkesi olarak “yaşantı”ların ortasında  olduğunu ileri sürüyor. Bazıları da, çoğunlukla 

ruhbilimciler, onun maddesel varlığını, psişik yaşamımızın her anında, arzuların ve 

edimlerin merkezi olarak keşfettiklerini düşünüyorlar. Biz burada egonun, ne 

biçimsel ne de maddesel olarak bilincin içinde bulunduğunu göstermek istiyoruz: O 

dışarıdadır, dünyanın içindedir; başkasının egosu gibi, dünyaya ait bir varlıktır.”15 

 

Korkular ve aşağılık kompleksi de kişinin seçtiği bir şeydir. Aşağılık 

kompleksi olan kişi bir çeşit kendini aldatma içerisindedir. Freud’un savunma 

mekanizmaları da böyledir. Yani Sartre’a göre kişi hem bilicinde olup hem 

bilinçsizce bir şey yapamaz. Ya da bir şeyi itmek, dışlamak, bastırmak, yok saymak 

gibi seçimler, kendini aldatmanın yollarıdır. 

 

Her ne kadar Sartre, Freud’un bilinç-dışı kuramı ve ruhu ikiye bölen id-ego 

kuramına karşı olsa da Sartre, psikolojinin bir bilim olarak kurulmaya çalışılması 

varoluşçu filozofların ister istemez yararlandığı bir şeydir. Bireyi inceleyen 

psikolojinin öznelci yaklaşımı yerini Varoluşçu söylemde de bulur. Psikolojinin 

ortaya çıktığı dönem, var olan tüm felsefelere karşı olan Varoluşçuğun da ortaya 

çıktığı ve pozitivizmin yaygınlaşmaya  başladığı dönemdir.  
                                                 
14 Hilmi Yavuz, Sartre ve Freud: Felsefe Yazilari, Yazko Yay., 2. Kitap 1982 S. 105-110 
(çevrimiçi) http://psikoloji.fisek.com.tr/makale/sartre.htm 
15J.P.Sartre, Egonun Aşkınlığı, Çev. Serdar Rifat KIRKOĞLU ,Alkım Yay. 2003  S..45 
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C) Varlık Tanımı :   
 

 Jean Paul Sartre’a göre insanın var oluşu, eşyanın var oluşu gibi planlı ve 

bilinçsiz değildir. Eşyanın var oluşunun planlı olması, onu ortaya koyan öznenin 

önce zihinde özünü, kullanış amacını, biçimini belirleyip sonra imal etmesindendir. 

Öznenin varoluşu, bilince gerek duymayan, taş gibi, sopa gibi varlıkların  var oluşu 

ve “ kendinde” oluşuyla aynı değildir. 

 

Sartre’ın bilgi ile neyi kastettiğini şu örnek gayet açık bir şekilde gösteriyor, 

“Şu masayı, şu mürekkep hokkasını bilmek, bildiğimiz şeyin şu masa şu mürekkep 

hokkası olmadığını, onlardan ayrı ve farklı olduğunu , onların dışında bulunduğunu 

bilmek demektir.”16 Bu noktada özellikle en önemli felsefi eseri sayılan, 

Fenomenolojik ontoloji denemesi diyebileceğimiz, “Varlık ve Hiçlik”te karşımıza 

çıkan iki duruma, iki var oluş biçimine değinebiliriz. Kendinde varlık ( l’etre en soi) 

ve  kendi için varlık ( l’etre pour soi) biçimleri. Kendinde varlık nesnenin varlığıdır, 

kendi için varlık ise bilinçli olan insanın. 

 

Sartre, varlığı, Kant’ın yaptığı gibi numen ve fenomen alanı olarak ikiye 

bölmez, bir görünüş kazanmış alan olarak bilinç sahibi olan insan varlığı- kendi 

içinde varlık ve bu bilince kendini sunan nesneler alanı- kendinde varlık olarak ikiye 

ayırır.Kendinde varlık kendi için varlığın öncesinde vardır, ama bir bilince obje 

olduğu durumda ortaya çıkar.Kendinde varlık olan evren, nesneler alanı Sartre 

tarafından ne ise o olan bir alan olarak değerlendirilir.Kendinde varlık, “saçma” dır. 

Hiçbir şeye dayanmaz, sebepsizdir, zorunluluk değildir, Sartre’ın deyimi ile “de 

trop” (fazladan) dır. Kendi için varlık olan, bilinç sahibi insan kendini bu fazladan 

kendinde varlık içinde bulur. Fenomen alanı dediğimiz bu kendinde varlık alanı 

insan tarafından “saçma” olarak algılandığında “bulantı” oluşur.  

 

                                                 
16 Charles  Moeller ,Jean Paul Sartre ve Tabiatüstünün Bilinmemesi, Çev.Mehmet TOPRAK Remzi 
Kitabevi, 1969 ,s.43 
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“Çevreme kaygılı gözlerle baktım, şimdi’den başka tek şey yoktu. Şimdi’nin gerçek 

özü kendini açığa vuruyordu. Şimdi varolandı, şimdiden başka hiçbir şey varoluşmuyordu. 

Geçmiş varolan bir şey değildi, hem de hiç değildi. Ne eşyada hatta ne de düşüncemde 

varoluşmuyordu. Kendi geçmişimin benden kaçmış olduğunu çoktan beri anlamıştım. Ama 

benim alanımın dışına kaçmış olduğuna inanmıştım. Benim gözümde geçmiş, bir çeşit 

emekliye çıkarma, bir başka varoluşma biçimi, bir tatil ve hareketsizlikti. İşi biten her olay 

kendi kendine bir kutunun içine usulca giriyor ve fahri olay niteliği alıyordu. Hiçliği 

düşünmek bu kadar zordur işte. Ama şimdi anladım eşyanın görünüşünü aşan bir varlığı 

yok. Onların ardında .....hiçbir şey yok.”17  

 

 Bulantı’nın kahramanı Requentin’in , deniz kıyısında eline aldığı çakıl 

taşına  ya da parkta bir kestane ağacının köküne baktığında duyduğu bulantı, ve bu 

tiksintiden sonra gelen  algı durumunun açığa çıkardığı, eşyaya dair kavrayışı, 

Sartre’ın ontolojisinin ya da metafiziğinin anlatımıdır. 

 

 “Demek ki  bulantı bu: göz kamaştırıcı bu apaçıklık. Üzerine yazılar yazdım, 

kafa patlattım. Şimdi biliyorum varım,( dünya da var) ve dünyanın varolduğunu 

biliyorum. Hepsi bu. Benim içim önemli değil. Benim için hiçbir şeyin öneminin 

olmaması çok acayip, korkuyorum bundan.” 18diyor Roquentin. İşte bütün bu 

farkındalık durumu ve adeta artık başka bir biçimde algılayış, yazarın “bulantı” 

dediği duyguyu yaratırken, nesnelerden oluşan dünyanın saçmalığına da götürüyor. 

 

 “İnsanların küçücük dünyasında bir olay, ancak bir başka gerçeğe göre saçmadır; 

yani kendisine eşlik eden durum ve koşullara göre saçmadır. Örneğin bir delinin konuşması 

deliliğine göre değil içinde bulunduğu durum açısından saçmadır. Ama ben biraz önce 

mutlak olanı, saçmayı yaşadım. Şu (ağaç) kökünün kendisine göre saçma olmadığı hiçbir 

şey yoktu. Ah bunu sözcüklerle nasıl dile getirebilirim?”19 Roquentin, nesnelerin 

dünyada varoluşlarını algılayan bilincin, o nesneler ile iç içe olmasından duyduğu 

bulantı duygusundan sonra, bu duygunun getirdiği “saçma”yı kavramaya başlıyor. 

  

                                                 
17 J.P. Sartre, Bulantı  ( La Nansee), Çev.  Selahattin Hilav ,Can Yay.,  S. 130 
18 A.g.e.    Syf: 165 
19 A.g.e.,S. 173 
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 “Varoluşsal varlık, her şeyi kucaklayacak biçimde her yerdedir. Tektir ve her şeyi 

kapsar. ‘Buna göre o hiçbir şeyden gelmez; ne kendinden gelir, çünkü böyle bir şey apaçık 

saçma olurdu, ne de yaratılma yoluyla Tanrı’dan gelir, çünkü kendi dışında hiçbir şey 

yoktur.’ (F.-J. Thonnard, Precis d’Histoire de la Philosophie). Bu varoluşsal varlık insana 

bulantı duygusu verir. Bulantı duygusu, varlığı bir “kendinde şey” olarak sezmemizi 

sağlar.20  

  

 Anlaşılıyor ki, bireyin, kendi varoluş biçiminden farklı olan nesnelerin 

varlığını “kendinde şey” olarak sezebilmesi, Sartre’a göre bir tür aydınlanmadır. 

 

“Bilinçli olmak bir şeyin bilincinde olmak demektir; bilinç kendini, kendi olmayan 

şeyden ayırır ve onu ifade eder. Bir şeyin bilincinde olmak, bir şeyin bilincinde olmanın 

farkında olmak demektir.…. Bilinç açık bir şekilde verili nesnel dünyayı gerektirir. Ancak, 

orada olandan bir ayrılış şeklinde var olabilir. Bilinç, bağımsız ve kendi kendine yeterli olan 

dünyadan çıkartılamaz. Dünya bu bilinçten çıkartılabilir; bilinç birincil ve bağımsız 

olduğundan değil, dünyaya bir hiçlik olarak geldiği ve orada olan dünyaya verildiği için. 

Bilinç, bu nedenle, nesnel dünyayla ilişkilidir ve ona bağımlıdır.” 21 

 

 

Bir varlığa, benim bilincim dışındaki hali ile bakacak olursak, o varlık 

sadece kendinde-varlık (en soi) olarak vardır. Bilinç kavramı ise (pour soi) kendi 

için-varlık’tır. Kendinde varlık, nedensiz ve zorunsuzdur. “Varlık yalnızca vardır. 

Bu anlamda varlık, Sartre’ın Bulantı romanında dediği gibi, fazladır “de 

trop”tur….Olmaları için hiçbir neden yoktur. Varolmak yalnızca orada 

olmaktır….Yaratılmamış, var olma nedeninden yoksun, bir başka varlık ile ilişkiden 

yoksun olarak, kendinde varlık sonsuza dek fazlalıktır.” 22 

 

Bu durumda bilinç eğer bir şeyin, bir varlığın  bilinci olarak ortaya çıkıyorsa 

varlıktan başka bir şey olması gerekir, o zaman bilinç, varlıktan başka bir şey- yani 

yokluktur. Yani bilinç, kendisi varlık olamayandır. 
                                                 
20 Afşar Timuçin,Milliyet Sanat Dergisi, 27 Ekim 1976 
(çevrimiçi) http://www.felsefeekibi.com/site/default.asp?PG=1398 
21 Annie Cohen–Solal, Doğumunun Yüzüncü Yılında Sartre, Dost Yay.,2005,s. 114 
22 F.Copleston, Felsefe Tarihi: Sartre, Çev. Aziz Yardımlı ,İdea yay.2000 İstanbul ,S. 18 
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 “Bilginin ideali, şeyleri kendi içlerinde oldukları şekliyle bilmektir. Ne var ki, bu 

ancak bilinç kendini nesne ile özdeşleştirebildiğinde mümkündür ve o zaman da hiçbir 

bilinç ve bilgi olasılığı kalmaz. … 

 

 Gerçekten bilinen şey somut olandan başka bir şey değildir ama bilgi insanidir ve 

bunun aksi düşünülemez.” 23 

 

Bilinçlenmek nesne olandan, özne olan beni ayırt etmek, nesneyi ve kendini 

tanımak demektir. Bilinç, nesneden ayrıldığı anda, yani benin nesneden ayrı olduğu 

anlaşıldığı anda, öznenin nesnedeki kendinde olma türünden varlık olmaklığının  

tam tersi olduğu da anlaşılır. Yani bilinç, varlık olmayandır, “hiçlik” tir, Kendi 

kendinin hiçliği. 

 

 “Bütün bunların nereden çıktığını, nasıl olup da hiçlik yerine bir dünyanın 

bulunduğunu bile soramıyordu insan. Bunun anlamı yoktu, dünya her yerde bulunuyordu, 

önde arkada. Ondan önce hiç bir şey yoktu, hiç bir şey. Onun var olmadığı bir an yoktu. 

Beni tedirgin eden buydu işte; şu akan kurtçuğun varolmaklığı için hiç bir neden yoktu 

kuşkusuz. Ama varolmamış olması da olanaklı değildi. Düşünülmez bir şeydi bu: Hiçliği 

tasarlamak için önceden burada, dünyanın ortasında, gözler faltaşı gibi açılmış canlı olarak 

bulunmak gerekiyordu; hiçlik benim kafamdaki bir düşünceydi sadece. Bu sınırsızlık içinde 

salınıp duran bir düşünce : Bu hiçlik varoluştan önce gelmemişti, o da ötekiler gibi bir 

varoluştu ve bir çoğundan sonra ortaya çıkmıştı....” 24 

 

 Bilinç, mevcut olmak anlamında bir varlık olmaktan ziyade, dünyayı yani 

kendi dışında olanı ortaya çıkarma anlamında bir etkinliktir. Sartre, varlığı kendinde 

varlık ve kendi için varlık olarak  iki temel kategoriye ayırmayı,  Hegel’den almıştır.  

 

 “Sartre’ın varoluşçu felsefesinde, varlığın diyalektiği, aynı Hegel’in 

fenomenolojisinde olduğu gibi, kendinde olan ile kendi için olanın diyalektiğidir. 

Aralarındaki dönüşüm ve geçişler diyalektiğinden dolayı varlık, sürekli bir devimsellik 

                                                 
23 F.Copleston, Felsefe Tarihi: Sartre, Çev. Aziz Yardımlı ,İdea yay.2000 İstanbul s. 115-119 
24 J.P. Sartre, Bulantı  ( La Nansee), Çev.  Selahattin Hilav ,Can Yay.,  S. 180-181 
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yansıtır. Bu devimsellik, onun gerçekleşmesi, kendi benliğinin  bir çok uygulama alanında 

somutluk kazanmasıdır.” 25  

 

Kendinde varlık, vardır, ne olanaklı olandır ne zorunludur diyebiliriz, yani 

olumsaldır, var olması ya da olmaması zorunlu değil olasıdır. Uzam ve zaman 

Sartre’a göre kendi için varlık olan insana özgü belirlemeler olduğu için, kendinde 

varlık zaman-dışıdır. Zaman insan için vardır. Varlıkların insan bilincinde 

hiçlenmesi sonucu ortaya çıkar. Kendi için varlık, bilinç yani insanın var oluşudur. 

Kendisi için varlık, kendinde varlığın hiçlenmesidir. Bilincin kendine özgü bir 

içeriği olmadığını söylemek ile hiçliği kastetmiş oluruz. 

 

Roquentin, “Bütün bunların özü olumsallıktır. Var oluş zorunluluk değildir demek 

istiyorum. Var olmak burada olmaktır sadece, Var olanlar ortaya çıkarlar, onlara 

rastlanabilir. Ama hiç bir zaman çıkarsayamayız onları. Bunu anlamış kimselerin olduğunu 

sanıyorum. Ama onlar, kendi kendinin nedeni olan zorunlu bir varlık uydurarak bu 

olumsallığı aşmaya çalışmışlardı. Oysa hiç bir zorunlu varlık var oluşu açıklayamaz. Çünkü 

olumsallık bir sahte görünüş, ortadan kaldırılabilecek bir dış görünüş değildir, mutlak olanın 

kendisidir, bu yüzden yetkin bir temelsizliktir. Şu bahçe, şu kent, ben kendim her şey 

temelsiz ve nedensizdir. Bunu farkına vardığınız zaman yüreğiniz bulanır. Bulantı budur 

işte..”26derken  her şeyin olumsal olduğunu keşfedişini betimler. 

 

Kendinde varlığın bilinci yoktur, özgür değildir. Kendini kuran, özgürlüğe 

sahip bilinç varlığı insandır. Kendinde varlık zamansal değildir. Zamansallık kendi 

için varlık olan insan için geçerlidir. İnsan özgür olmamayı seçemez. Ancak 

Sartre’ın “kötü niyet” dediği kendini kandırma yoluna gidebilir. Yani 

sorumluluğunu taşıma cesareti gösteremeyen insan, sorumluluğunu üzerinden 

atarak, kaderci bir anlayışla kendini kandırma yoluna gidebilir. 

 

 “Şu son günlerde önce varoluşmanın ne demek olduğunu hiç sezmemiştim.Ben de 

deniz kıyısındaki baharlık elbiseleriyle dolaşanlar gibiydim.Ben de onlar gibi 'Deniz 

                                                 
25 Şahin Yenişehirlioğlu, Felsefe Yazıları 2. Kitap s.112-121,Yazko Yay., 1982 
 (çevrimiçi) http://www.felsefeekibi.com/site/default.asp?PG=1498  11 Ağustos 2006 
26 J.P. Sartre, Bulantı  ( La Nansee), Çev.  Selahattin Hilav ,Can Yay.,  S.176 
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yeşildir'  ' Yüksekteki şu beyaz nokta bir martıdır.' ama bunun var olduğunu, martının bir 

var olan-martı olduğunu sezmiyordum; çünkü genel olarak varoluş kendini saklar.Varoluş 

şuradadır, çevremizdedir, bizdedir; bizdir.Ondan söz açmadan iki sözcük söyleyemeyiz, 

ama ona dokunulmaz da..........Denizin yeşil renkli nesneler sınıfından olduğunu, ya da 

yeşilin denizin niteliklerinden biri olduğunu söylüyordum kendime.Nesnelere baktığım 

zaman bile onların varoluştuklarını düşünmekten çok uzaktım, bana sanki bir dekor gibi 

görünüyorlardı..........sonra birden ortaya çıkmış belirivermişti işte; apaçıktı, varoluş kendini 

açığa vuruvermişti.” ... 27 

 

 

Görüldüğü gibi Sartre’ın Bulantı adlı yapıtı salt edebi bir eser değil, onun 

varlık felsefesini ortaya koyan açık bir fenomenoloji çalışmasıdır. Onun yazarlığı, 

her eserinde felsefi sorunsalını, kahramanlarıyla kişileştirerek ortaya koyduğu 

çalışmalar ile meydana gelir. 

 

Ne ise o olmayan kendi için varlık dediği insan, bilinen varlık gibi basit 

değildir. Bilinç, bir şeyin bilincidir ama o şeyle sınırlı değildir. Bilincin içeriği 

kendinde şeylerin alanıdır, başka bir değişle varolanlar insanın bilincinde olmak 

sayesinde vardırlar. Ama bilincin içeriği olan bu fenomenlerden fazla bir şey olması 

gerekir. Bunun dışında bilincin ne olduğu düşünülecek olursa karşımıza “hiçlik” 

kavramı çıkar. Sürekli eylemde bulunan, statik olmayan bilinç, hiçlik sayesinde 

hareket halindedir. Kendi eksikliği, tamamlanmamışlığı, saçmalığı farkındalığı, 

anlam arama çabaları ile bilinç, hiçliği ile mücadele eder ve bulantı duygusu ile 

çırpınıp durur. Çünkü dünya ona sunulmuş düzenli bir bütünlük olmadığı gibi, 

kendisi de ne olduğunu, amacını, neden var olduğunu, ne yapması gerektiğini arar 

durur. Ne belirlenmiş bir amaç, ne bu amaç doğrultusunda yaratıcı bir Tanrı, ne bir 

inanca bağlı bir değerler bütünü, ne herkes tarafından her dönemde kabul 

edilebilecek etik ya da moral ilkeler vardır. Bu durumda  sürekli hareket halinde 

kendini yapmaya, özünü oluşturmaya mahkum insan, hiçlik karşısında özgürlüğünü 

farkına varır. Kendi için varlık olan insan, gerçekleşmesi söz konusu olan  bir  

“proje”  varlıktır. 

                                                 
27 J.P. Sartre, Bulantı  ( La Nansee), Çev.  Selahattin Hilav ,Can Yay S.171 
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“Önce insan vardır, şu ya da bu olması daha sonradan gelir.” İnsan bir 

şekilde dünyaya düşmüştür(!), belli bir amaç uğruna ve belirli bir öze göre 

yaratılmış değildir. Sartre tanrıtanımaz bir var oluşçu olduğu için insanın var 

oluşunu belirli bir insani öze indirgemez. Bir şekilde kendini dünyada bulan kişi, 

kendi varlığını eşyanın varlığından ayırdıktan sonra, bilinç sahibi oluşunun özelliği 

ile, dünyayı, nesneleri ve diğer insanları belirler, anlamlandırır. Öncelikle özünü 

belirler, nasıl olacağını belirler ve bir birey olarak ortaya çıkar, sonrasında da 

toplum içinde başka benlerle yaşayan toplumsal bir kişi olmanın getirdiği 

sorumluluk bilinciyle “ seçme özgürlüğü”nü eline alır ve bu özgürlüğe mahkum 

olduğunu dile getirir. Seçimlerini yapmak durumunda olan kişi bu seçimlerle 

kendini var eder.   

 

“Sartre Varlık ve Yokluk adlı eserinde, Allah’ın dünyaya varlık bahşettiği (dünyayı 

var ettiği) farz edildiği takdirde, bu varlığın daima belli bir “pasiflikle” lekelenmiş ve 

bozulmuş olarak görüneceğini yazıyor. Bir subjektiflik, ilahi bile olsa, hiçbir suretle 

objektifliği (objektif bir şeyi) yaratamaz.28 

 

İnsanın bir yaratıcısı olsaydı belki Tanrı tarafından belirlenmiş bir özü de 

olabilirdi. Ancak tanrıtanımaz Sartre’a göre insanın bir modele ya da taslağa uygun 

olarak belli bir amaç uğruna yaratılmamış olması, kendine dönen ve kendini bilen 

bir varlık olarak kendisini yeniden var etmesi gerekmektedir. Yani insan özünü 

kendi belirler, ne olmak isterse o yapar kendini. Bilinç sahibi bir varlık olarak 

insanın sonsuzca değişme kapasitesini kabul etmek anlamına gelen bu fikir 

nedeniyle, insanı tanımlamamak gerekir. Çünkü tanım; belirlemek demektir. Bir 

insanı belirlersek, onun başka türlü olma olasılığını sınırlamış oluruz. Çünkü insan 

iradesi ile seçimlerini özgürce yapar.  

 

 

                                                 
28  Charles  Moeller ,Jean Paul Sartre ve Tabiatüstünün Bilinmemesi, Çev.Mehmet TOPRAK Remzi 
Kitabevi, 1969 ,s. 169 
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İnsan bu özgürlüğe mahkum olduğunu farkına vardığında, terkedilmişlik ve 

yalnızlık duygularına kapılır. Kendini anlamsız bir dünya içinde bulur. O sırada 

başkalarını ve bir toplum içinde başkalarıyla yaşadığını fark eder. Böylece 

başkalarının da sorumluluğunu duymaya başlar. Tüm eylemlerinin sorumluluğunu 

üzerine alabilmiş olan insan gerçek anlamda özgürdür. 

 

 Sartre’ın ileri sürdüğü teze göre, insanın varlığı bir oyundur ve yaşadığımız sürece –

özgür düşünce – gibi, hiçliğin tekrarı gibi sürüp gidecek. Ama bunu yanı sıra, biz seçmeye 

ve ıstırap çekmeye zorlanıyoruz. Çünkü, seçmek (öznellik), sınırları ve ‘düşüncelerimizin 

kontrolsüz olma olasılığını’ temsil ediyor. Sonrasında bizler bu ıstıraptan kaçmayı tercih 

ediyoruz ve bu da bizi alın yazısını, determinizmi ya da gerekliliği aklımızda 

canlandırmaktan alıkoyuyor. (‘We must ‘be’, because we are more than thinkers.’) Öyle ya, 

düşünmekten ziyade varolmalıyız. Nasıl olsa bizler, burjuva, komünist ya da Amerikanız. 

Bizi biz yapan şeyleri yapmalıyız. (who must do what we must do to become what we 

are.)29 

 

D) Bulantı  Duygusu  : 

 
Sartre’ın “Bulantı” olarak anılan romanının önce düşünülen adı Melankoli 

(Mélancholia)dir. Kitabın kapak resmi, 1514 yılında, ünlü Alman Ressam Albert 

Dürer tarafından yapılan “Melankoli” adlı tablosunu içerir. İnsan, dünyada, derin bir  

yalnızlık ve hüzün duyguları ile varolmaya çalışır. Roman kahramanı Roquentin,  

ruh durumu bu etkiler altında gidip gelirken, birden bire varoluş gerçeğine ilişkin 

derin bir kavrayışa götüren bir “bulantı” duyar. Bu tuhaf hisler onu kaçınılmaz 

olarak kendi varoluşunun derin farkındalığına sürükler.  

 

 “Dayanamıyordum. Nesnelerin bunca yakın olmalarına 

dayanamıyordum.......Parktayım. Koca koca gövdeler gök yüzüne uzanan kara ve boğumlu 

eller arasında  bir sıranın üzerine bırakıyorum kendimi. Bir ağaç ayaklarımın altında toprağı 

bir kara tırnakla kaşıyor. Kendimi bırakmak, unutmak, uyumak istiyorum. Ama 
                                                 
29 (Çevrimiçi)http://en.wikipedia.org/wiki/Being_and_Nothingness, 25 Aralık 2006 
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yapamıyorum bunu; boğuluyorum; varoluş her tarafımdan, gözlerimden, ağzımdan, 

burnumdan içeri dalıyor...” 30 

 

Sartre eserlerinde, ilişkilerinde ve yaşamlarında özgürlükleri ve nesnenin 

kendinde varlık olarak olumsallığı ile yüz yüze gelen  roman kahramanlarının 

“bulantı” duygusu yaşadığını çeşitli biçimlerde dile getiriyor. “Varlık ve Hiçlik” 

adlı 700 sayfalık eserinde, “Büyülenmede ıssız bir dünyada devasa bir nesneden 

başka hiçbir şey yoktur.”  derken, bilinen nesnenin büyüleyici bir şekilde bizi 

etkilemesini, bu etkinin de “bulantı” olarak ortaya çıkışını tasvir eder.  

 

“Bizi birbirimizden ayıran gerçeği kavradım birden. Onun üzerine 

düşünebileceklerim ona erişmiyordu, romanlarda görülen ruhbilimden fazlası elimden 

gelmiyordu. Oysa onun yargısı beni bir kılıç gibi biçiyor ve var olma hakkımı bile sorguya 

çekiyordu. Doğruydu bu. Farkına varmıştım zaten: benim var olmaya hakkım yoktu. 

Rasgele ortaya çıkmıştım bir taş, bir bitki, bir mikrop gibi var olup gidiyordum. Hayatım 

her bakımdan önemsiz mutluluklara yöneliyordu. Kimi zaman ne idüğü belirsiz işaretler 

gönderiyordu, kimi zaman  da sonuçsuz bir vızıltıdan başka bir şey duyulmuyordu.” 31 

 

 

  Kendisinin ve nesnelerin var oluşunun aracısız ve apaçık görüntüsü ve 

özgürlüğümüzü farkına varmamız bulantı yaratıyor. 

 

 “Bulantı yalnızca öznel bir duygu değildir, bize asıl gerçekliği anlık bir parıldama 

içinde açar. Dünya düzensizdir, pistir ve karşı duran bir şeydir. ‘Dünyada iyi gitmeyen bir 

şey var’. Dünya insana göre uyumlu bir biçimde kurulmamış, tam tersine, zalim, acımasız, 

düşmanca ve saçmadır.” 32  

 

Yabancı olma duygusu kendinden önce anılan ve varoluşçu olarak kabul 

edilen diğer  filozoflarda da önemlidir. Sartre’a göre insan dünyada kendini yabancı 

hisseder. 

                                                 
30 J.P. Sartre, Bulantı  ( La Nansee), Çev.  Selahattin Hilav ,Can Yay.,  S. 170 
31 A.g.e.  S.115 
32 Bedia Akarsu,Çağdaş Felsefe: Varoluşçuluk  M.E.B. Yay.-1979 
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“ Hep aynı ve hep başka, kıyı taraflarda havada hep suya dönüşen, geçici ve tutkulu 

bir bulut olmuş gibi geliyordu ona. “Soruyorum kendime, niçin varım?” Oradaydı, yemeğini 

hazmediyordu, esniyordu, cama vuran yağmuru işitiyordu, kafasının içinde tiftiklenen bu 

beyaz sis vardı: ya sonra? Varlığı bir rezaletti ve daha sonra üstüne alacağı sorumluluklar bu 

rezaleti doğrulamaya yetecekti. Her şey bir yana dünyaya gelmeyi ben istemedim” dedi 

kendi kendine.” 33 

 

 

Bir Şefin Çocukluğu öyküsünden yapılan bu alıntıda görüldüğü gibi, kişiler, 

bu dünyaya bir şekilde gelmiş olduklarının ve yaşam dedikleri kaynamanın 

bulantısını çekmek zorunda oluşlarının bilinciyle, var oluşlarını yeniden 

konumlandırmak zorunda kalıyor ve eylemleri üzerine yeniden düşünmeye 

başlıyorlar. Bu, kişinin nasıl yaşayacağını belirlemek durumunda kalmasına neden 

oluyor. 

 

Sartre yine “Bulantı” romanında “Bana verilmiş hem de bir hiç için verilmiş 

olan hayat karşısında şaşırmış durumdayım.”34 diyen,  karamsarlığa kapılmış 

Roquentin’in  dünyaya gelişinde bir anlam ve amacının olmadığının bilincinde 

olması ve kendi anlam ve amacını bulmak zorunda olmasının kıvranışını aktarıyor. 

İşte bu, tam da var olma kıvranışıdır. Var olmak zorunluluğu, kendi varlığının 

anlamını belirleme yükümlülüğü, nasıl olmak istersen öyle olabilecek gücünün 

olduğu, özgür olmanın sorumsuzluk ya da eylemsizlik olmadığı, başka insanların 

sorumluluğunu da taşıma gereği, işte bütün bunlar Sartre’ın ahlak anlayışının 

öğelerini oluşturur. 

 

“Sartre’a göre, yabancı bir yerde olmadan insan kendi yurdunu tam olarak  bilemez 

(tanıyamaz). Varlığın yabancısı da hiçliktir. Bu ayrılık olmadan varlığın bilgisine 

erişilemezdi. (burada Hegel diyalektiğinin etkisi seziliyor. Kendinde varlıkla, kendinin 

dışında varlık ve kendisi için varlık)……Hiçlik, soru soran insanla birlikte yer yüzüne 

gelmiştir. Soru sorma, yanılma, bu kendisi için olanın, bilincin sorunsal oluşunu, çabuk 
                                                 
33 J.P.Sartre, Bir Şefin Çocukluğu  
34 J.P. Sartre, Bulantı  ( La Nansee), Çev.  Selahattin Hilav ,Can Yay.,. Say. :202 
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kırılır oluşunu da bize gösterirler. Ama neden insan son bir cevapta karar kılamadan 

sorudan soruya atlıyor da huzursuz oluyor? Çünkü Sartre’a göre insan temelinden 

özgürlüktür. O, olmuş, bitmiş, son bulmuş değildir, o, aynı zamanda bir hiçliktir de: İnsan, 

gerçekleştirebileceği olanaklar toplamıdır. ‘İnsan ne ise o değildir, ne olmuşsa odur’ der 

Sartre. Bundan dolayı insan zorunlu olarak huzursuz kalır. Kendinde’ye duyduğu varlık 

açlığını doyurmaya çalışır: ona dokunur, dokunmazsa elinden kaçıp gider.” 35 

  

 Kendi için varlık, bulantı duymaya başladığında uyanış, başka bir değişle 

farkına varış gerçekleşir.Çünkü insan, öğrendiği değerlerin karşısında kendi başına 

ve apaçık olarak, başını döndüren bir gerçeklik olgusuyla karşılaşır.Kendi 

varoluşunun, apriori bir özden yoksun oluşunun, yalnızlığının, başkası karşısında 

utanmışlığının, dünyada fazlalık olarak amaçsızca bulunuşunun, içinde bulunduğu 

hayatın anlamsızlığının, saçmalığının   karşısında net bir biçimde bildiği sonu olan 

ölüm gerçeğinin verdiği titremenin tamamı “bulantı” kavramında kendini bulur. 

 

 “Hiçbir şey değişmedi ama yine de her şey başka bir biçimde varolup gidiyor. 

Anlatamıyorum .Bulantıya benziyor bu ama aynı zamanda onun tam tersi: Sonunda 

başımdan bir serüven geçiyor. Kendimi sorguya çekince, kendimin kendim olmaklığımın 

ve burada bulunmaklığımın başımdan geçtiğini görüyorum. Geceyi yarıp geçen benim. 

Bir roman kahramanı gibi mutluyum.36 

 

 “Dünya mı böyle dertop oldu, yoksa sesler ve şekiller arasında bu kadar güçlü bir 

birlik  kuran ben miyim, bilemiyorum. Çevremdeki nesnelerin neyseler ondan başka bir şey 

olduklarını bile kavrayamıyorum.” 37 

 

 “Yeryüzünde şu serüven duygusu kadar bağlı olduğum başka şey yok belki.Ama bu 

duygu istediği zaman geliyor, sonra hemen kaçıp gidiyor.Gittiği zaman nasıl bomboş 

kalıyorum.Yoksa hayatımı boşa harcadığımı anlatmak için mi bu kısa ve alaycı ziyaretleri 

yapıyor bana?.” 38 
 

                                                 
35 Bedia Akarsu,Çağdaş Felsefe: Varoluşçuluk , M.E.B. Yay.-1979 
36 J.P. Sartre, Bulantı  ( La Nansee), Çev.  Selahattin Hilav ,Can Yay.,  S.77 
37 A.g.e. S.176 
38 A.g.e. S.179 
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“Hiçbir şey gerçek değil gibi; bir anda kaldırılabilecek bir karton dekorun 

ortasındayım sanki. Dünya dertop olarak soluğunu tutarak bekliyordu. Geçen gün bay 

Achille’in beklediği gibi, bunalımını, bulantısını bekliyordu”. 39 

 

Bulantı’nın kahramanı Roquentin, yalnızlık duygusuna ve bu duygunun 

yarattığı “ben ve başkaları” ayrımına varır. Ama bu yalnızlık ile “varolmanın aslında 

başkalarına ihtiyaç duymak” olduğunu kabul eder. Her ne kadar “başkası” ve 

“bakış” bir noktaya kadar insana özgürlüğünün sınırlandırılışı duygusunu ya da 

tiksinti duygusunu verse de, yalnız olamayan, ancak başkasının bakışı ile varolan 

“ben”, toplum içinde olmaya ihtiyaç duyar.Robinson bir adada yalnız olduğunda 

birey olamaz, birey olmak için başkasına ihtiyaç duyar.Kendi bakışım, Sartre’ın,  

Baudelaire eserinde dile getirdiği gibi, kendime objektif bakmamı sağlayamaz, “göz 

kendini göremez”. Bedenleri sayesinde iletişim kuran insanlar ne geçmişte ne de 

henüz varolmamış gelecekte yaşarlar. Burada ve şimdi içine sıkışmış varoluşu ile 

karşı karşıya olan insan, hem zamana ve mekana bağlı hem başka gözlere bağlı 

bedeni ile ne yapacağını bilemez. 

 

“Gizli boyutlardan yoksun oluşumu, varlığımın yalnız vücudum ve ondan 

kabarcıklar gibi yükselen sudan düşüncelerle sınırlı oluşunu, bugün ki kadar kuvvetle 

duyumsamamıştım hiç. Anılarımı şimdiden türetiyorum. Şimdinin içine fırlatılmış orada 

bırakılmışım. Geçmişime yeniden dönmek istiyorum, ama tutsaklığımdan kurtulamıyorum.” 
40 

Sartre’ın felsefesinde çok önemli bir kavram olan bulantının, onun edebiyat 

eseri olan “Bulantı” adlı romanında, bir roman kahramanının hayatından kesitlerle 

güçlü bir şekilde ortaya konulduğu görülüyor. Ancak bu roman, isminin 

değiştirilmesi gerektiği fikrinden sonra da hemen basılmamış, o dönem Fransa’sı 

için fazla çiğ bulunup mahkemelik olabilecek bölümleri çıkarttırılmak istenmiş ve 

roman yayına verildiğinden 8 yıl sonra çıkartılabilmiştir. 

 

 
                                                 
39 J.P. Sartre, Bulantı  ( La Nansee), Çev.  Selahattin Hilav ,Can Yay.,  S.106 
 
40 A.g.e.  S. 50 



 51

 E) Toplumsal Duyarlılığı  : 
 

         “Kendim için ve herkes için sorumluyumdur.”41 

 

İnsan belli bir öze sahip olmadığına ve özünü kuran bilinç sahibi tek varlık 

olarak bulunduğuna göre, nasıl olduğunun ve neden öyle olduğunun sorumluluğunu 

da ömür boyu omuzlarında taşımak zorundadır.  

 

“İnsan kendini seçerken bütün insanları seçtiği gibi, bütün insanları seçerken de 

kendini seçer, kendine karşı sorumlu olunca bütün insanlara karşı da sorumlu olur. Bunaltı, 

sorumluluğunu duymaktır. Öyleyse insan bunaltıdır. Sorumluluklarını maskeleyen bu 

bunaltıyı azaltabilirler, gene de içleri rahat değildir. Çoğu kimseler yaptıklarının yalnız 

kendilerini bağladığına, yalnız kendilerini sorumlu kıldığına kendilerini inandırmaya 

çalışırlar, gene de bir türlü rahat edemezler. Çünkü sorumluluk da, bunaltı da insanın 

insanlığından gelmektedir, edimlerinin sonucudur. Bunaltı insanı eylemden ayırmaz, tersine 

eyleme götürür, eyleme zorlar.” 42  

 

Sartre, doğuştan hiçbir belli özellikle dünyaya gelmemiş insanın, etrafının 

kendisi gibi başka insanlar tarafından çevrilmiş olmasını düşmanca bulur ve 

başkalarıyla varolmanın birinci anlamının çatışma olduğunu dile getiren “cehennem 

başkalarıdır” cümlesini kullanır. Ona göre, insanlar arası her tür ilişkiden mücadele 

doğar.. Sevgi bile bir mücadeledir. 

 

Sartre’ın “Özgürlüğün Yolları” adı altında topladığı üçlemesinin kişilerinde, 

onun toplum karşısında ya da hayatımıza dahil olan insanlar karşısında nasıl 

sorumlu olduğumuzu, onun birey hakları ile toplumsal sorumluluk anlamında 

içselleştirdiği ahlaki tutumunu da görebiliyoruz. Hayatı boyunca siyasi bir yazar 

olmasını sağlayan şeyin başkalarına duyduğu toplumsal sorumluluk olan Sartre, 

özgürlüğün bireysel mutluluk olduğunu düşünecek bencil bir yazar olsaydı, daha 

çocukluk yıllarında burjuva hayatının konforlarını reddetmez, kendi ülkesinin 

                                                 
41 F.Copleston, Felsefe Tarihi: Sartre, Çev. Aziz Yardımlı ,İdea yay.2000 İstanbul ,S. 35 
42 Orhan Hançerlioğlu, Düşünce Tarihi, Remzi Kitabevi-6.Basım,S..425-430. 
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yaptığı adaletsizliklere tepkisiz kalır, dünyanın bir ucu sayılacak yerlerdeki 

mücadelelere karışmazdı. 

 

O, hiçbir eylemini, para, ün ya da çıkar uğruna yapmadığını yaşamı boyunca 

göstermiştir. Söz gelimi, Nobel edebiyat ödülünü reddetmiş, doğu ve batının 

kültürlerini karşılaştıracak ya da kaynaştıracak şeyin, kurumların, değil insanların 

olması gerektiğine inandığını dile getirmiştir. 

 

“Sartre’ın yeterince bilinmeyen bir özelliği de şudur: adlarını vermeyen kişilerden 

gelen çağrılarla, destek talepleriyle, kitaplarına önsöz yazmasını isteyen yazarlarla her 

zaman ilgilenirdi, kendisinden para isteyen insanlara her zaman yardım ederdi ve bunu 

gizlilik içinde, doğal bir şey gibi, kimseye duyurmadan yapardı ve bir yaşam biçimi haline 

getirmişti.” 43 

 

Almanya’da kapitalizmi yıkmak üzere kurulmuş bir terör örgütüne mensup 

olan Andreas Baader, 1970’te tutuklandıktan sonra,  Sartre, 1974’te, onu bulunduğu 

hapishanede ziyaret ettiği için eleştirilmiştir. Bu ziyaretinin amacının, 

“düzenlediğim basın toplantısında, Baader’e yüklenen suçları savunmadığımı, 

yalnızca tutukluluk koşullarını dikkate aldığımı söylediysem de, gazeteciler, 

Baader’in siyasal eylemini desteklediğim yargısına vardılar”44 diyerek,  

cezaevindeki Nazi rejimine benzer uygulamaları eleştirmek olduğunu söylemiştir. 

 

“18 Nisan 1964 tarihinde Le Monde gazetesine verdiği ve büyük yankılar 

uyandıran beyanatında, “acıdan ölen çocuklar karşısında Bunaltı bir şey ifade 

etmiyor” diye yakındı. Gerçekten de Sartre Varlık ve Hiçlik başlıklı eserinden beri 

çok değişmişti. Bu arada işçi sınıfını keşfetmiş, Komünist Parti’siyle diyaloğa 

girmiş, Diyalektik Aklın Eleştirisi başlıklı hayatının eserini yazmıştı.” 45  Sartre, 

felsefesini ortaya koyup kenara çekilen bir yazar, bir filozof değil, düşüncelerini 

yaşam biçimiyle, toplum için eylemde bulunuşuyla hayata geçirdiğini göstermiştir. 

                                                 
43 Annie Cohen–Solal, Doğumunun Yüzüncü Yılında Sartre, Dost Yay.,2005,s. 74 
44 Michel Contat, Sartre Sartre’ı Anlatıyor, Çev: Turhan Ilgaz, YKY, 1994,s.30 
45 Annie Cohen–Solal, Doğumunun Yüzüncü Yılında Sartre, Dost Yay.,2005s.30 
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“Dostoyevski “ Her insan herkes karşısında her şeyden sorumludur.” der. Nazi 

rejimine karşı koymamış her Almanı bu rejimden sorumlu saydık. İster bizde, ister başka bir 

memlekette olsun, ırksal ya da ekonomik bir baskı oldu mu, bunu açığa vurmayanların her 

birini sorumlu tutuyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde bir haksızlık işlenmişse, hepimiz 

bu haksızlığın sorumluluğunu taşımaya başlarız.”  diyor, Çağımızın Gerçekleri’nde. 46  

 

 

Özgürlüğün Yolları’nın son kitabı olan Yıkılış’da  ; 

 

“Ben mutlu değilim dedi Gomez. Ve bütün sevdiklerim, dostlarım, bütün kendi 

insanlarım kurşuna dizilmiş, öldürülmüş, hapse atılmışken mutlu olmayı deneyecek 

olursam, dünyanın en aşağılık, en adi adamıyım demektir.”47  

 

“Ben huzurlu değilim, ben tanık olduğum acıları hoş görmek 

istemiyorum.”48 geçen örneklerde görüldüğü  gibi kişinin bireysel refah ve 

huzurunun, başka insanlara haksızlıklar yapıldığı yerde yeterli olmadığına değinen 

Sartre, özel yaşamını gerek ülkesinin gerek dünya insanlarının refahı için yazmak ve 

mücadele etmek ile geçirmiştir. 

 

 “Yirmi yaşımda iken, 1925’de üniversitede Marxism kürsüsü yoktu…Şüphesiz 

Marx’ı okumamıza müsaade ediyorlardı, hatta onu okumamızı öneriyorlardı.” Marxı 

çürütmek için” onu tanımak gerekirdi. Fakat bizim kuşağımız Hegel’in felsefesinden 

yoksun olduğu ve Marxist üstadlardan yoksun olduğu, programsız  olduğu, düşünce 

aletinden yoksun olduğu için, daha önceki kuşaklar ve daha sonraki kuşak gibi tarihi 

maddecilik hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Tersine Aristocu mantığı ve matematik 

mantığını bize titizlikle öğretiyorlardı. İşte bu tarihe doğru Le Capital’i ve L’İdeologie 

allemande’ı okudum: bu kitaplarda her şeyi açıkça anlıyordum, fakat hakikatte katiyen 

hiçbir şey anlamıyordum. Anlamak, değişmek, kendi kendisinin ötesine gitmek demektir. 

Bu okuma beni değiştirmiyordu. Fakat tersine beni değiştirmeye başlayan şey, Marxismin 
                                                 
46 J.P.Sartre, Denemeler: Çağımızın Gerçekleri, Çev. S. Eyüboğlu –V. GÜNYOL s. 74 
47 J.P.Sartre,Yıkılış  (Özgürlüğün Yolları 3), Çev.Gülseren DEVRİM Can yay. S. 31 
48 A.g.e. S. 34 
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hakikati idi. Marxismi yaşayan, onu uygulayan, ve uzaktan küçük burjuva aydınlarını 

dayanılmaz bir şekilde çeken (cezbeden), muazzam ve karanlık bir vücuttan ibaret işçi 

kitlelerinin, benim ufkumdaki ağır mevcudiyetiydi.”  49 

 

 Mayıs Hareketi gibi toplumsal hareketleri,   Cezayir’de bir şişe kırığıyla 

ırzına geçilen Djamila Boupacha’nın davasını savunduğu gibi, kürtaj olduğu için 

hapse atılan Marie –Claire’i kurtarması.(Simone), Avrupa İnsan Hakları 

Konvansiyonu’ndan söz etmesi  özgürlük adına atılmış önemli adımlarıydı.50 

  

“Bir kadının mutluluğu uğruna burada kalmaya hakkı var mı bir erkeğin? Böyle 

sorulursa soru, hayır, hakkı yoktur, diye düşünürüm. Ama bir erkeğin gitmeye hakkı olur 

mu, bu gidiş bir kadını bahtsızlığa, umutsuzluğa, acıya mahkum edecekse eğer?” 51 

 

Yıkılış adlı romandan alınmış olan bu sözlerde, roman kahramanlarından 

birinin ağzından, ülkesi uğruna savaşmak üzere cepheye gitmenin mi yoksa bu 

uğurda yalnızlığa terk edeceği eşi ve çocuğu için  kalmanın mı daha doğru olacağını 

sorgular. Bu türden bir iç hesaplaşmayı hemen hemen her eserinde gözlemlediğimiz 

Sartre, aslında böyle bir konuya toplumun bakış açısını, insanların ne gözle bakıp, 

ne şekilde yargılayacağını da dahil eder ama, onun asıl derdi başkalarının değer 

yargılarından ziyade kişinin vicdanıyla kendi iç hesaplaşmasının doğuracağı 

sonuçtur. Asıl sorun her zaman olduğu gibi kendi kendimize hesap verip 

veremediğimiz, doğru eylemde bulunduğumuzu düşünürken bunun arkasında 

sonuna kadar durup duramadığımızdır. 

 

Kocasından ayrılarak sevgilisi ile Nice’e kaçmak isteyen genç bir kadının 

son anda fikrinden vazgeçmesini ve kocasını terk edemeyişini anlatan “Gizlilik” adlı  

öyküde,  baş  kahramanı destekleyen kadın arkadaşının değerlerini ve o değerlerle 

insanlara bakışını irdeliyor. İktidarsız ve kaba olan kocayı terk etmesi konusunda 

öykü kahramanını  ikna etmeye çalışan kadın arkadaş, aslında yalnız ve kendi 

                                                 
49 J.P.Sartre, Diyalektik Aklın Eleştirisi 
50  C. Monteil, Özgürlük Aşıkları :Sartre ile Simone de  Beauvoir 20.yy. Serüveni Biyografi,Çev. 
Elif Gökteke,Can Yay.2005 S. 236-250 
51 J.P.Sartre,Yıkılış  (Özgürlüğün Yolları 3), Çev.Gülseren DEVRİM Can yay. Say :66 
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yaşamında mutsuzdur. Arkadaşının özgürlüğünü ele alması ve zengin genç adamla 

evini terk etmesi gerektiği konusunda arkadaşına destek verirken, kahraman, plan 

doğrultusunda davranmayarak herkesi şaşırtmıştır. 

Oda adlı öyküde ise,  kocası akıl sağlığını yitirmiş bir kadının anne ve 

babasının ısrarına rağmen evini ve kocasını terk etmeyişi anlatılıyor. 

 

‘ “Normal insanlar benim onlardan olduğumu sanıyorlar. Ama ben onların arasında 

bir saat yaşayamam. Benim orada bu duvarın öte yanında yaşamaya ihtiyacım var. Ama 

orada da kimse yok benden yana.”Etrafında deri bir değişme olmuştu. Işık kararıyor, 

grileşiyordu. Işık günlerdir değiştirilememiş bir vazo suyu gibi ağırlaşıyordu. Bu yaşlanan 

ışık altında eşyalarda, çoktandır unuttuğu hüznü yeniden buluyordu Eve. Bu biten bir 

sonbaharın hüznüydü.Biraz utanarak çekinerek etrafına bakıyordu.Bütün bunlar ne kadar 

uzaktı.Odada ne gündüz, ne gece, ne mevsim ne hüzün vardı. Çok eski sonbaharları, 

çocukluğunun sonbaharlarını hatırladı, sonra birden bire kendini topladı. Hatıralardan 

korkmuştu.’52 

 

  Varoluşçu ahlakının kendi çıkarlarını gözetecek bir özgürlük anlayışı 

olduğunu ifade edenlere, Sartre’ın varoluşçu ahlakına örnek olabilmesi açısından, 

roman ve öykülerinde ortaya konan karakterlerde, seçimlerimizin başkalarını 

düşünmeye zorlayan yanlarını göstermesini verebiliriz. Oda adlı öyküdeki Eve, 

zamanında kocasıyla mutlu olmuş ve onu yürekten sevmiş bir kadındır. Akıl 

sağlığını yitiren hayat arkadaşını, kendi sağlığı ve mutluluğu açısından terk etmesi 

gerektiğini öneren ailesi karşısında, aslında tüm topluma karşı durarak red cevabı 

veriyor. Sevgi konsusunda Bulantı adlı romanında,  “Birisini sevmeye kalkışmak, 

önemli bir işe girişmek gibidir, bilirsin. Enerji, kendini veriş, körlük ister. Hatta 

başlangıçta bir uçurumun üzerinden sıçramanın gerektiği bir an vardır. Düşünmeye 

kalkarsa atlayamaz insan.”53 diyen Sartre’ın, bencillik felsefesi yaptığını 

savunanların, sevgiden yoksun insanların felsefesi olmakla suçlayanların, aslında 

varoluşçuluğun sorumluluk ile ne kadar bağlantılı olduğunu göremediklerini 

söyleyebiliriz. 

                                                 
52 J.P.Sartre, “Duvar”, (Oda) Çev. Nihal Önol, Varlık Yay, Şubat,1982, s. 42 
53 J.P. Sartre, Bulantı  ( La Nansee), Çev.  Selahattin Hilav ,Can Yay.,  Say :194 
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 İnsan, hiçliğin ve özgürlüğün verdiği bulantı ile kendi değerlerini yaratma 

sorumluluğu ile karşı karşıya kalır. Bu sorumluluktan kaçmak isteyen insan kendini 

kandırarak kendinden kaçmaya çalışır. İnsan kendinde varlığa dönüşme imkanı 

bulsa, ne ise o olur ve sorumluluğundan kurtularak bulantı ve iç sıkıntısından da 

sıyrılmış olurdu. Ama bu, insan için imkansız bir çabadır. 

 

 Varoluşçuluk Bir Hümanizmadır adlı yazısında da belirttiği gibi, “insan 

kendi başına bırakılmıştır, ne içinde dayanabilecek bir destek, ne de kendi dışında 

tutunabileceği bir dal; artık hiçbir özür ve dayanak bulamayacaktır.” 54 Tanrı’nın 

olmadığı, gereksiz bir dünya içine düşen insan kendi kendini ve kendi değerlerini 

yaratma sıkıntısı ile ömür boyu mücadele vermek durumundadır. Çünkü insan her 

an her eylemini düşünerek yapmak zorunda olduğundan bu çaba yaşam boyu sürer. 

  

Varolması için hiçbir neden verilmemiş insan, fazladan bir varlık olarak ne 

yapacağını bilemez. Ama yine de bir şeyler yapması gerektiğini bilir. Yani varoluşu 

eylemde bulunuşudur. Dolayısıyla varolmak, hareket etmek, bir biçimde seçim 

yapmak demektir. Bu sayede özünü oluşturur insan. Ama yukarıda da belirtildiği 

gibi bu sabit, keskin sınırları olan bir öz değildir. Sürekli bir oluş, kendini 

gerçekleştiriş, kendini aşıştır. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

                                                 
54 J.P. Sartre ,Varoluşçuluk bir Hümanizmadır- Çev.Asım Bezirci, Say yay. 1986 s.71 
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III.ÖZGÜRLÜK KAVRAMI VE SARTRE’IN ÖZGÜRLÜK 

ANLAYIŞI 

 
Felsefe Tarihine baktığımızda özgürlük konusuna öncelikle iki farklı bakış 

açısından yaklaşıldığını anlıyoruz. Determinizm yani belirlenimciliğe göre özgür 

irade bir sanıdır. Özgürlük bugün anladığımız anlamda bir yandan siyasi anlamda bir 

eylem özgürlüğü (ki eylemden önce hala günümüzde başlı başına bir tartışma 

konusu olan “düşünce özgürlüğü” ), bir yandan da istenç özgürlüğü olarak karşımıza 

çıkıyor. Tabii İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi gibi insanın yorumu ve anlaşma 

düzlemi ile karşımıza çıkan “Doğal Özgürlük” diye adlandırabileceğimiz yaşamsal 

hak ve özgürlükler, burada ele alınan asıl konu değildir. 

Sartre’a göre, özgürlük, eylemde bulunmak ve bu eylemi özgür iradeyle 

seçip seçmediği ile doğru orantılıdır. Bu anlamda yazınının ilk zamanlarında 

yukarıdaki açıklamaya göre bir iç özgürlüğün önemi söz konusu iken, Diyalektik 

Aklın Eleştirisi adlı eseriyle beraber sosyal ve siyasal anlamdaki dışsal özgürlük 

önem kazanmaya başlamıştır. Bu yönde gelişen düşüncelerinde Marxismin etkisi 

büyüktür. 

 

 A) Özgürlüğe Giden Yolda Özünü Kuran İnsan: 
 

“….Bu özgürlüğü ben ne kadar aradım: O kadar yakınımdaydı ki,göremedim onu 

elimi değdiremedim, özgürlük bendim oysa,ben, kendim. Ben, kendi 

özgürlüğümüm…” 1 

 

Sartre’a göre, öz varoluştan sonra gelir ve biz ne isek, özümüz odur. 

Özümüzü kendimiz seçeriz ve seçmek için önce var olmak gerekir.  Özgür  olan ve 

kendi kendini, kendi özünü seçen tek varlık insandır demiştik. 

                                                 
 
1 J.P.Sartre, Yaşanmayan Zaman (Özgürlüğün Yolları 2), Çev:Gülseren DEVRİM Can yay. 2001 

s.364 
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Sartre insanın içinde yaşadığımız dünyayı bizim seçemeyeceğimizi kabul 

ediyor. Ancak bu dünyayı yaşanmaya değer ve güzel bulmamız ve yahut, çirkin, 

kötü ve ızdırap dolu bulmamız kendimizin belirlediği bir şeydir. Buna göre 

dünyamızı da tıpkı kendimizi kurduğumuz gibi biz kuruyoruz..  

 

“Ben bir köylünün ve ya bir tüccarın oğluyum. Sıcak bir memlekette ve yahut karlı 

bir dağda büyüdüm. Çelimsiz ve ya güçlü kuvvetliyim. Bütün bunlar benim elimde olmayan 

şeylerdir. Ama ben benim dışımda var olan ve beni dışardan çeviren  bu şartlara karşı 

istediğim şekilde hareket edebilirim. Onlarla öğünebilirim ve ya onları iğrenç bulabilirim. 

Onları kabul etmek ve benimsemek gibi onlara karşı isyan etmek  de elimdedir. Onları ben 

seçmedim ama onlara karşı almak istediğim tavrı ben seçebilirim. Egzistansiyalistlerin 

ifadesi ile onların mesuliyetini ben yükleniyorum. Geçmişte ben fena bir öğrenciydim. 

Okuldan kaçar stadyuma giderdim. Bu gün artık bu maziyi değiştirmek mümkün değil, ama 

ona karşı tavır ve hareketlerimi değiştirmem kabildir.” 2 
 

Sartre’a göre, insan, geçmişten koparak sürekli ileriye doğru atılan, kendinde 

varlığın içinde, ondan ayrı ve onun bağlı olduğu nedensellik düzenine tabii olmayan, 

kendi eylemleriyle kendi kendini sürekli olarak yapılandıran bir varlık olarak 

“zorunlu olarak” özgürdür. Yani o, yapısının bu özellikleri gereği özgürlüktür.  

Dolayısıyla insan, kendisinin seçemediği onu kuşatan şartlara bakış açısını 

değiştirerek de bu özgürlüğünü gerçekleştirmiş olur. 

 

 “İnsan hiçbir destek ve hiçbir yardım olmadan, her an insanı yaratmaya 

mahkumdur.”İnsanın bağlanacağı hiçbir objektif ve manevi değer, ona dışardan zorla kabul 

ettirilecek hiçbir ahlak ve inanç mevcut olmadığından, insan için ancak, aksiyonda (saf 

faaliyette) hakikat vardır. İnsan hareketlerinin toplamından ibarettir, herkesin yaşarken 

hayata, daha doğrusu kendi hayatına (varoluşuna) bir anlam vermesi gerekir. Sartre’a göre 

var olmak yapmaya irca ediyor. İnsanın hakikati aksiyondan ibarettir. İnsan hakiki 

maksatlarını kendisi seçer ve hür olarak gerçekleştirir. (Varlık ve Hiçlik)”3 

 

                                                 
2 P. Foulkuie ,Egzistansiyalizm, Çev:  Nurettin Topçu, Hareket Yay. s. 45 
3 Charles  Moeller ,Jean Paul Sartre ve Tabiatüstünün Bilinmemesi, Çev:Mehmet TOPRAK 
Remzi Kitabevi, 1969 ,s.50 
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Bilincin bir özü ya da içeriği olmadığı gibi, insanın özgürlüğünün de belli bir 

özü yoktur. Aslında özgürlük tam olarak tanımlanamaz. O sadece insanın sürekli 

olarak bir ileri atılımı, kendi olanaklarına doğru bir açılımıdır. Aslında insanın 

varoluşu özgürlüğün kendisidir. Ve insan bu durumu ile kendi değerlerini kendi 

yaratır. “özgürlük, Sartre’da ontik bir boyuttur Kant’ta ki gibi normatif değildir.”4 

 

 Dolayısıyla öncesiz sonrasız doğrular, ilkeler olmadığı gibi Kant’ın anladığı 

anlamda ahlak yasaları da yoktur. İnsan özgür olmasıyla pişmanlık duymayacağı 

şekilde davranmak zorundadır. Bir kimsenin bir başkasına doğru yolu göstermesinin 

bir faydası olmadığı gibi bir başkasını suçlamasının da bir faydası olmaz. Bunu 

kabul etmek, Sartre’ın, herkesi istediği gibi davranmaya götüreceği fikrinden dolayı 

eleştirilmesine sebep olmuştur. Oysa, insanın hazır bulduğu ahlak yasalarına, din 

kurallarına, törelere göre davranması daha kolaydır. Zor olan bunların arkasına 

sığınmadan ya da hiçbir özür kabul etmeden, herkesin kendisi için en doğru olanı 

bulmaya çalışmasıdır. İnsan özgürlüğünü yaşarken özünü kurar. Nasıl biri olduğunu 

eylemleri belirler ve bu eylemlerin kaynağı tamamen kendisidir. Bundan kaçmak 

anlamsız ve boş bir çabadır. En kısa deyişle, insan, özgürlüktür. 

  

 

B)  Sartre’da Özgürlük ve Sorumluluk 

 

Sartre, özgürlük ve sorumluluk kavramlarını birbirine bağlar. Özgür olmak 

aslında sorumlu olmaktır.  Sartre’ın Akıl Çağı adlı romanının kahramanı “Mathieu 

özgür olmanın sorumsuzluk olmaması gerektiğini düşündü!”  5 

 

“Bu koşullar altında dünyada meydana gelen her olay benim için bir olasılık 

olduğundan (faydalanılmış, kaybedilmiş, aldırılmamış bir olasılık) ya da bizim başımıza 

gelen bir şans olarak değerlendirilebileceğinden, yani bize varlığımızda kuşkulu olan bu 

varlığı gerçekleştirmenin sadece bir vasıtası olarak göründüğünden ve aşkınlıklar – aşkınlar 

olarak başkaları da yalnızca birer olasılık ve şans olduğundan, pour-soi’nın sorumluluğu  
                                                 
4 J.P.Sartre, “Egonun Aşkınlığı”, Çev: Serdar Rifat KIRKOĞLU Alkım Yay. İstanbul,2003 s. 25  
5 J.P.Sartre, Akıl Çağı  (Özgürlüğün Yolları 1), Çev:Gülseren DEVRİM Can yay. 1994 s.128 
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tüm dünyaya bir insan – dünyası olarak yayılır. Tam da bu nedenle, pour-soi dehşete kapılır; 

yani, kendi varlığının ya da ötekinin ve dünyayı şekillendiren en-soi’nın varlığının yaratıcısı 

olmayan bir varlık olarak, fakat kendi içinde ve kendi dışındaki her yerde varlığın anlamını 

belirlemeye zorlanır. Kendini dünyada bulduğu andan itibaren başlayan bir sorumluluğa 

fırlatılmış varlık koşulunun dehşetle farkına varan kişinin artık vicdan azabı ya da 

pişmanlığı ya da özrü yoktur; o, mükemmel bir şekilde açığa çıkmış ve varlığı bu açığa 

çıkışın içinde yatan bir özgürlüktür yalnızca. Ama (…) çoğu zaman kendimizi kandırma 

yoluyla bu dehşetten kaçarız” (Varlık ve Hiçlik) 6 

 

 Kendi için varlık olan insan, eylemde bulunarak var olur, eylemlerinde de 

özgür olduğu için kendi değerlerini, dolayısıyla kendi kendisini yaratır. “Gerçekten 

neysem onu isteyebilmek, işte payıma düşen son özgürlük bu benim.” 7 

 

Kendi özgürlüğünü bir yük gibi sırtında taşımak durumunda kalan insan, 

başkaları ile birlikte var olduğunu bildiği için, başkalarına karşı sorumlu olduğunu 

da anlar. Bunu Özgürlüğün Yolları üçlemesinin Akıl Çağı adlı romanında da ortaya 

koyar:   “Ona kimse öğüt veremezdi, kendi hükümleriyle yaratacağı “iyi” ve “kötü” 

den öte iyi ve kötü yoktu onun için. Çevresinde her şey toplanmış ona bakıyor, tek 

bir hareket yapmadan onu bekliyordu. Korkunç bir sessizliğin ortasında 

yapayalnızdı. Özgür ve yapayalnız, yardımdan ve aftan yoksun, hiçbir yardım 

umudu olmadan karar vermeye mahkumdu, ölünceye dek özgür olmaya 

mahkumdu.” 8 

 

İnsan, başkalarına karşı sorumlu olduğu gibi, aynı şekilde başkalarının da 

kendine karşı sorumlu olduğunu bilir. Dolayısıyla seçimlerimiz sadece bizi 

bağlamaz, başkalarını da bağlar. Aslında tüm dünyaya karşı sorumlu olduğumuzu 

savunan Sartre,  bir halk adamıdır aynı zamanda. Bütün hayatı ve eylemleri, 

özellikle son dönemine baktığımızda bu gerçeği gözler önüne serer. Yaşlılığında bile 
                                                 
 
6 H.J.Blackham ,Altı  Varoluşçu Düşünür,Çev.Ekin Uşşaklı ,Dost Yayınevi 2005,s.139 
 
7 J.P.Sartre, Akıl Çağı  (Özgürlüğün Yolları 1), Çev:Gülseren DEVRİM Can yay. s.231 
8 A.g.e.. s.260 
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kenara çekilmiş biri değildir. Sokakta, kafede, derneklerde insanlarla omuz omuza, 

haksızlıklara karşı mücadele verir. Varoluşçuluğun bireyi her ne kadar  egoistlikle  

suçlansa da, toplum karşısında sorumlu olduğunu bilir, eylemlerini her ne kadar 

geleneksel otoritelere dayandırmasa da, kendine uygun bir davranış seçimi ile karşı 

karşıya olmakla, belirlenime inananlardan daha zor durumdadır. Sartre belli türden 

bir tutum sergilemenin hümanist bir yaklaşımın gereği olduğunu düşünür. 

Dolayısıyla onun varoluşçuğu bir hümanizm olarak görmesi zorunlu eyleme götüren 

bir öğretidir. 

 

“İnsan, özgür olduğu için içinde bulunduğu olanaklar arasında bir seçim yapma 

gücüne sahiptir… ‘İnsanoğlunun özü, özgürlük içinde “askıdadır”’. Askıda olan bu özü 

askıdan kurtarıp, onu gerçekleştirmek ve biçimlendirmek, insanın kendi özünü seçmesine 

bağlıdır… ‘Önce insan gelir. Daha sonra şu ya da bu olur. İnsan, kendi özünü yaratmak 

zorundadır.’ Buradaki öz, bireysel özdür… ‘İnsan, ancak, bir durumdur…sınıfı, gündeliği, 

işinin niteliği ile belirlenmiştir; giderek, duygu ve düşüncelerine varıncaya kadar, 

belirlenmiştir.’ Bu belirlenme, Sartre’a göre, seçme olanağını ortadan kaldırmaz. ‘ Kendimi 

varlığımda değil, varoluş biçimimde seçebilirim’ der  Sartre. Bu bir tutumdur. İnsan 

varlığının durumu karşısında aldığı bir tutum, varlığın değişimini hazırlar. Böylece, 

durumlar, varlıklar arası etkileşimler başlar. Bu öğe ise, varoluşu belirleyen en önemli 

olgudur.” 9 

 

Kişilerin özgürlüğü üzerinde elbette, dünyaya geldikleri ya da yaşadıkları 

yerin, geçmişlerinin, başkalarının, çevrenin hatta ölümün etkisi vardır. Ama 

sözgelimi, zorlukla da olsa yer öğesi kişinin özgürlüğünü dolaylı etkiler, çünkü nötr 

bir durumdur. Kişinin dünyaya geldiği köyü bırakıp büyük şehire gitmesi ve orada 

kendine bir yaşam kurması kişinin imkanları dahilinde olan bir şeydir. Seçimimiz ve 

bu seçimi nasıl değerlendirdiğimiz, nasıl gördüğümüz önemlidir. Geçmişimiz olmuş 

bitmiş, bizden kopmuş, nesnel bir gerçekliği olan bir şeydir artık, onu değiştirmek 

mümkün değildir. Ama onu nasıl yorumladığımız önemlidir artık. Geçmişimizden 

                                                 
9 Şahin Yenişehirlioğlu, Felsefe Yazıları 2. Kitap sayf:112-121- Yazko Yay., 1982 

(çevrimiçi)http://www.felsefeekibi.com/site/default.asp?PG=1498 
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utanmak ya da ondan dersler almak, onu gizlemek ya da onunla gurur duymak, onu 

nasıl anlamlandıracağımız ya da onu nasıl kabullenip yaşayacağımız ile ilgilidir. 

Aynı şekilde başkasının bakışı ile nesne durumunda konumlandırılmış olabilirim, 

ama o bakışa bir karşılık vermek ya da bakışı önemsemek beni bağlayan bir şeydir.  

 

İnsanın dünyadaki mevcudiyeti bir varlık şekli değil, sürekli olma, seçme, 

kendini yaratma şeklindedir. Gerçekleşmesi söz konusu olan “proje” olarak kendi 

için varlık- insanın, erekleri vardır ve bu ereklere göre eylemde bulunur. 

Seçimlerimizi ereklerimiz belirler. Ereklerimizi de eğer, özgürce seçmiş isek özgür 

eylemde bulunmuş oluruz. Fakat bu seçme Sartre’a göre düşünüp taşınmaya bağlı 

değildir. “Düşünüp, taşınmaya kalktığımızda olan olmuş, işten geçmiştir. Yani 

düşünüp taşınma eyleme girmeyi zorlaştırır, hatta eylemde bulunmaktan alıkoyar. 

Bu nedenle ereklerimizi kesin olarak saptamadığımız ölçüde özgürlüğe ulaşmamız 

gerçeklik kazanır. Bu da bir seçmedir. Ama bilinç ile bütünleşen bir “derin seçme” 

dir. Günlük kararlarımızı belirleyen derin seçme, bizim kendimiz hakkında 

taşıdığımız bilinçle tamamıyla birdir.” 10 

 

Bilincin özgür bir fışkırma olduğunu söyleyen Sartre, bu özgürlüğün sadece 

iradeli hareketlerimize mahsus olmadığını, heyecanların ve tutkuların da özgür 

olduğunu savunuyor. “Korkum da hürdür, diyor, bütün hürriyetimi korkuma 

yerleştirdim. Ben kendimi falan ve ya filan şartlar altında korkak bir insan olarak 

seçtim. Hürriyet karşısında imtiyazlı hiçbir olay yoktur.” 11 Dolayısıyla ruhi 

yaşayışımızın her hali özgürlüktür. 

 

“İrade, tutkulardan daha özgür değildir, çünkü o, kendisini mevcut varoluşun 

ardındaki bir amaca doğru fırlatan özyapılanmasıyla kendi içinde pour-soi’dır; irade 

ya da müzakere bu özyapılanma üzerine düşünmekle ortaya çıkan bir arıtmadır; 

kendini belirlemekten çok bir kendini sınamadır, çünkü “müzakere ettiğimde, zar 

atılır”. Eğer müzakere edersem, bunun nedeni, eylemde bulunmadan önce kendime 

                                                 
10 Şahin Yenişehirlioğlu, Felsefe Yazıları 2. Kitap sayf:112-121- Yazko Yay., 1982 

(çevrimiçi)http://www.felsefeekibi.com/site/default.asp?PG=1498 
11  P. Foulkuie ,Egzistansiyalizm, Çev:  Nurettin Topçu, Hareket Yay. 
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eylemime dair rasyonel bir hesap verme tasarımın bir parçasıdır.” 12Özgürlük 

düşünerek hareket etmek değildir, dolayısıyla irade,  tutkulardan özgür değildir.  

 

Kişi farklı bir şekilde davranabilme potansiyeline sahip olduğunu ve buna 

bağlı olarak istediği seçimi yapabildiğini ve bu seçimin de hayatında büyük 

değişimlere sebep olabilecek bir şey olduğunu keşfettiği noktada, farklı bir şekilde 

seçim yapabilmenin önemini de keşfeder. 

 

 “Özgürlüğe karşı sağduyunun kullandığı belirleyici argüman, bize kendi 

iktidarsızlığımızı hatırlatmaktan ibarettir. Konumumuzu iradeyle değiştirebilmekten uzakta, 

kendimizi değiştiremediğimiz görülür. Sınıfımın, ulusumun, ailemin kaderinden kaçma, 

hatta kendi gücümü ya da kaderimi inşa etme, zevklerimin ya da alışkanlıklarımın en az 

önemli olanlarını zapt etme ‘özgürlüğüm’ yoktur. İrsi bir frengi ya da tüberkülozla, bir işçi, 

bir Fransız olarak doğdum. Her ne olursa olsun, bir hayatın tarihi bir hüsran hikayesidir. 

Olayların zorluk kat sayısı öylesine yüksektir ki, en önemsiz sonucu elde etmek için yıllarca 

sabır göstermek zorunda kalırız. Dahası, ‘ona hükmedebilmek için doğaya itaat etmek’ 

gereklidir; yani, eylemimi iç içe geçmiş bir determinizmle gerçekleştirmek zorundayımdır. 

İnsanoğlu, ‘kendisini yaratmaktan’ çok daha fazla, iklim ve toprak, ırk ve sınıf, dil, parçası 

olduğu kolektivitenin tarihi, mirası, çocukluğundaki belirli olaylar, edinilmiş alışkanlıklar, 

hayatının büyük ve küçük olayları tarafından ‘yaratılmış’ gibi görünür.” (Varlık ve Hiçlik) 
13   

Ancak, bütün bu değiştiremeyeceğim şeyler karşısında takındığım tutum ya 

da onlara dair tasarımım da benim elimde olan bir şeydir. Söz gelimi, ırkımı ya da 

tenimin rengini değiştiremem, ama öyle oluşumun yorumu bana aittir. Geçmiş olup 

bitmiştir, bu yönüyle benden bağımsız bir alandır, ama onu nasıl andığım veya 

bende uyandırdığı duygu bana bağlıdır. Bilinç bu sayede, bedenimiz gibi, 

geçmişimiz gibi, mekanımız gibi verili olandan kendini ayırır ama bunları nasıl 

tasarımladıysa, o yönüyle bağlanır. 

 

Geçmişi değiştiremeyiz ama iyi ya da kötü olarak değerlendirebiliriz. Ondan 

pişmanlık duyar inkar edebiliriz ya da gurur duyar huzurla anabiliriz. “bir 
                                                 
12 H.J.Blackham ,Altı  Varoluşçu Düşünür,Çev.Ekin Uşşaklı ,Dost Yayınevi 2005,s.131-132 
13 A.g.e.,s.133-134 
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deneyimden ders alabilir ya da onu yok sayabilirim, ortaya çıkmış bir zayıflığın 

üstesinden gelebilirim ya da onu kullanmaktan kaçınabilirim; ve bu şekilde 

geçmişime dair özgürce davranırım ve geleceğe dair yaptığım seçimlerle onu çeşitli 

güdülere dönüştürebilirim.” 14  

 

Sartre’a göre “başkası” özgürlüğümüzü öncelikle şu anlamda kısıtlar; kendi 

özgürlüğümüz gibi başka bir özgürlük karşımıza çıkmıştır ve bu durum bizim 

olmayı seçmediğimiz, başkasının bakışı ile katlanmak zorunda olduğumuz bir nesnel 

yapıya dönüştürür bizi. Bir Yahudi ya da işçi oluş, başkasının tespitidir. Benim güzel 

ya da çirkin oluşuma, dış görüntüme ya da özgür başka öznelerin beni algılayışı ile 

ortaya koydukları tespitlere çeşitli tepkiler geliştiririm. Böylece ben bir başkası için 

de var olurum. Buna örnek olarak verilebilecek bir konu da, Sartre’ın Hür Olmak 

adlı yapıtında Yahudi Sorunu üzerine düşünceleridir. “Yahudi onu Yahudi sayan 

insanların bir yaratmasıdır.”15 diyor. Bu yazısında o, insanların, başkalarını  ırkı, 

dini, rengi, statüsü, dış görünüşü gibi unsurları dışarıda bırakarak düşünmenin ya da 

konumlandırmanın ve oldukları gibi kabul etmede ne kadar zorlandıklarını ortaya 

koymaya çalışmıştır. Yine aynı yazıda “Yahudi’ler bütün haklarına kavuşmadıkça 

hiçbir Fransız hür olamaz. Fransa’da, ya da bütün dünyada bir Yahudi hayat korkusu 

içinde titredikçe hiçbir Fransız kendini güven altında sayamaz.”16diyerek hümanist 

varoluşçuluğunu ya da varoluşçuluğunun hümanizm olduğunu bir kez daha 

göstermiş olur. 

 

 Varlık ve Hiçlik  adlı eserinde; “Bu sarp ve tozlu yol, sahip olduğum bu 

kavurucu susuzluk, insanların bana içecek bir şey vermeyi reddetmesi; çünkü hiç 

param yok, ne de onların ülkesinden ve ırkındanım; bu benim belki de kendim için 

kararlaştırmış olduğum amaca erişmemi engelleyecek olan bu bedensel yorgunlukla, 

düşmanca insanların ortasında terkedilmişliğim. Onu açık ve net bir şekilde formüle 

edinceye dek değil, ama orada benimle ilgili her yerde olduğu ölçüde, bütün bu 

gerçeklikleri bir araya getirdiği ve açıkladığı ölçüde, onları karmaşık bir kabusa 
                                                 
14 H.J.Blackham ,Altı  Varoluşçu Düşünür,Çev.Ekin Uşşaklı ,Dost Yayınevi 2005s.134-135 
15 J.P.Sartre, “Hür Olmak”, Çev:Emin Türk Eliçin, Toplumsal Dönüşüm Yay,1995,İstanbul s. 123 
16 A.g.e.,s. 123 
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dönüştürmektense bir bütün olarak düzenleyende, bu amaçtır.”17 diyen Sartre, her ne 

kadar insanın insana “öteki” ya da “başkası” olarak bir tehdit unsuru olduğunu dile 

getirse de aynı eserinde “Kin güden ‘öyle bir dünya ister ki, orada ötekinin yeri 

olmasın.” der ve daha sonraları kendini Marxist devrimcilikte gösteren bir 

toplumsalcılığı da savunur. Yani insan ne kadar yalnız ve başkasının bakışı ile 

çevrilmiş, düşmanca bir dünyada olursa olsun, onun yaşamı başkalarının da özgür 

olduğu bir ortamda anlamlıdır. 

 

 20.yy’ın  kendini bir kaos içinde bulan insanının durumunu, trajedisini konu 

alan Sartre, dünyayı akıl ile açıklamanın olanaksız  ya da yetersiz olduğunu düşünür 

ve asıl olanın varoluş olduğunu düşünüp, kendini gerçekleştirmenin eylemlerimiz 

aracılığı ile  olacağını savunmuştur. Bunun için gerek söylem biçimi, gerek anlatım 

araçları farklı olmuştur. Ama o hiçbir zaman köşesine çekilip yazan bir düşünür 

olmayı seçmemiş, edebiyatı, tiyatroyu kullanarak, kahramanlarını, yalnızlığıyla 

boğuşan, suç işleyen, ikilemde kalan, değerlere baş kaldıran tiplemelerden seçerek, 

her kahraman üzerinden insanlığın sorununu ele almak istemiştir. Geçmiş ve 

gelecekten çok bugün kim olduğun ve ne yaptığın önemlidir. Dolayısıyla pişmanlık 

da saçmadır. Ona göre, düşünürün en önemli yanı, yaptıkları ile de topluma örnek 

olacak bir birey olması ve tüm insanlığın sorumluluğu ile rahat yüzü görmeme 

bahasına sürekli olarak bir şeyler yapmaya çalışmasıdır. Hayatı zorluklar ile geçmiş 

oyun yazarı Jean Genet’in (1910-1928) ömür boyu hapis mahkumiyeti için bile 

girişimlerde bulunarak affedilmesinde etkili olmuştur. Buraya kadar bakıldığında 

Kant’ın ahlak anlayışını, kategorik buyruğunu ve insanı amaç edinerek tüm insanlığı 

hatırlayarak eylemde bulunma öğüdünü hatırlatıyor bize.  

 

“Ekzistansiyalizmin içten gelen bir inançla çılgınca yaşamayı meşrulaştırdığı 

yolundaki inantıyı dağıtmak gerekiyordu. Azim ve karar ahlakının serbestliğine bir yerlerde 

sınır çizmek, onun başıboş bir sevişmeyi desteklemediğini belirtmek istiyordu. Bu istek onu, 

farkında olmadan, Kant’ın ahlak eğrisine fazlaca yaklaştırmış, Sartre’ın öğretisini bu yüzden 

kendisiyle çelişkiye düşürmüştür. Kant, tanıtlamıştı ki, kişisel özgürlüğe dayanan istem 

(irade) yalnızca öznel değildir; ödev duygusu ya da “Kategorik BUYRUK” olarak içimizde 

                                                 
17 H.J.Blackham ,Altı  Varoluşçu Düşünür,Çev.Ekin Uşşaklı ,Dost Yayınevi 2005,s.:138 
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duyduğumuz ne ise o biraz birey-üstü olup giriştiği işlerde “iyi niyet” bu kategorik ödeve 

(sollen) dayanır. Oysa, Sartre’ın öğretisi kategorik değerlerin varlığını yoksar, yani bizim 

etkimiz ve onayımız dışında buyruk kabul etmez.”18  

 

 Özgürlüğün sorumluluk getirdiğini söyleyen Sartre, insanların yaşanan 

savaşlardan da sorumlu olduğunu düşünür. İşte, “İnsan, kendini sakınmadan herkes 

için vardır.” diyen bir adamın özgürlük anlayışının, egoist, bireysel ve 

sorumluluktan kaçan bir insan modeli veremeyeciğini, aksine her insanı hesaba 

katan,  başkasına karşı da sorumluluk duyarak  eylemde bulunmayı öngören bir 

anlayış olduğunu  rahatlıkla söyleyebiliriz. 

  

 Sartre, “Özgürlüğün Yolları” adlı üçlemesinin ikinci kitabı olan 

“Yaşanmayan Zaman”da; 

 

“Savaş bir hastalık değildir. Savaş katlanılmaz bir felakettir. Çünkü insana insan 

eliyle gelir…Ben savaşı bir hastalık gibi kabullenmek ve ona katlanmak zorundayım.Yok 

yere.Erkeklik belası.Korkusuz bir hasta olacağım o kadar.Neden dövüşeyim?Savaşın 

haklılığına, kaçınılmaz olduğuna, gerekli olduğuna inanmıyorum.Neden dövüşmeyeyim? 

Postum kurtarılmaya değecek bir post değilki. ‘Evet’ dedi, işte beni böyle yönetiyorlar Bir 

noktaya yönlendiriyorlar. Basit bir memur, bir emir kulu. Ve onda bıraktıkları , memurların 

o kederli stoisizminden ibaret, o kendilerine olan saygıları yüzünden her şeyi , yoksulluğu, 

hastalıkları ve savaşı, hepsini kabul eden memurların acı stoisizmi.” 19 diyor. 

 

Roman kahramanlarının ağzından konuşturduğunu söyleyebileceğimiz 

felsefesi,  ilk bakışta neyi yapması gerektiğini bilmeyen, neyi istediğini anlamaktan 

aciz ya da sürekli değişik davranışlarla başka başka yapılar sergileyerek, kafa 

karıştıran roman kişilikleri ve sonuç olarak da neyi savunduğu belirsiz bir halde 

ortada bırakılmış başsız sonsuz düşüncelerin yığılması gibi görünebilir. Neyin doğru 

olduğunu öğütlemeye çalışmadığı ya da gizliden gizliye bir doğruyu okuyucuya 

empoze etmediği doğrudur. Üstelik hiçbir kahraman salt iyi, salt kötü değildir ki 

hatasız ve sürekli tutarlı davransın ya da daima yanlışı yapsın. Kahramanları, 
                                                 
18 J.P.Sartre, “Hür Olmak”, Çev:Emin Türk Eliçin, Toplumsal Dönüşüm Yay,1995,İstanbul s.134 
19 J.P.Sartre,Yaşanmayan Zaman  (Özgürlüğün Yolları 2), Çev.Gülseren DEVRİM Can yay.s. 262 
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insandır, arayıştadır, sorgular, kendilerini ve onlara dayatılan değer yargılarını fark 

eder, zaman zaman bu değer yargılarından sıyrılmaya çalışır, zaman zaman 

pişmanlık duymayacaklar bir yön çizmeye. Bu yüzden onun felsefesi yaşayan, her 

insan için sabit kalıpları olmayan bir felsefedir. Ama asla rahatı, konforu, 

eylemsizliği, bencilliği amaçlamaz. Onun yazınından yola çıkanlar, eylemsizlik, 

bencillik ya da konformizme kapılıyorlarsa, bu onun tamamen yanlış 

anlaşılmasındandır. Çünkü o, yalnızca kendini yaşayan bir birey olarak kimseye de 

örnek olmak kaygısında değildir. Herkes doğrusunu kendisi bulmak zorundadır. 

 

 “(Sartre), özgürlük ve gerçeklik timsalidir…..ellili, hatta altmışlı yıllarda, bir tek 

kurtuluş hareketi, bir tek devrimci grup ya da grupçuk, bir tek mağdurlar ya da partizanlar 

lobisi, bir tek başkaldıran kurşuna dizilen, işkence gören öğrenciler derneği yoktur ki onun 

aracılığını istememiş olsun. Özgür Filistin için Fransız Derneği’ne 1948 Şubatı’ndaki 

selamının müthiş yankısı; Amerikalılara ve dünyaya meydan okuma, Küba’ya gittiği 

öğrenildiğinde kançılaryalardaki karışıklık; Fanon’un Lanzmann’a Sartre’ın onun için 

yaşayan bir Tanrı olduğunu açıklaması ve François  Maspero’ya, Sartre’dan kitabına bir 

önsöz yazmak istemesini önermesi. Roma’da, Tunus’ta, Blida ya da Cezayir’de ne zaman 

‘yerin lanetlileri’nin öfkesini söze dökmeye çalışmak için masaya otursam, aklımda hep onu 

yüzü onun adı olduğunu ona söyleyin …” 20  

 

Sartre, “Özgürlüğün Yolları” adlı üçlemesinin son  kitabı olan “Yıkılış”ta: 

“Biz Amerikalılar, mutlu insanlara, mutlu olma çabası içindeki insanlara seslenen 

bir sanat istiyoruz. 

-Ben mutlu değilim dedi Gomez.Ve bütün sevdiklerim, dostlarım, bütün kendi insanlarım 

kurşuna dizilmiş, öldürülmüş, hapse atılmışken mutlu olmayı deneyecek olursam, dünyanın 

en aşağılık, en adi adamıyım demektir.” 21 diyor, roman kahramanının ağzından. 

 

 

 

                                                 
20 Bernard- Henri Levy- Sartre Yüzyılı:Felsefi Bir Soruşturma, Doruk Yay., Say : 32  
 
21 J.P.Sartre,Yıkılış  (Özgürlüğün Yolları 3), Çev.Gülseren DEVRİM Can yay. Say :31 
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 Bugün, dünyanın bir yerlerinde kirli bir savaş yürütülüyorsa, bu savaşın,  

çocukların oyun bahçelerine düşen bombalarının görüntülerini içeren gazete 

sayfalarına,  kahvaltısını ederken umarsızca  bakan insanlar varsa ya da güneşlendiği 

tatil beldesinde göz ucuyla bakıp bugünün yükselen değerleri olan magazin 

sayfalarına hızlıca geçen insanlar varsa, dünyanın her hangi bir yerinde yaşanan 

vahşete seyirci kalan sıradan insanlar bir yana kendi koltuğunun ya da çıkarlarının 

peşine düşmüş diplomatlar varsa, sadece kendi ülkesini, kendi ırkını, kendi dinine 

mensup olanını düşünmek doğal bir yaklaşım sayılıyorsa, başkası için rahatını 

bozmanın delilik, suya sabuna dokunmadan  “görmedim, duymadım, bilmiyorum” 

yaklaşımıyla sessiz sedasız çıkarları doğrultusunda yaşamak erdem sayılıyorsa; 

dünyayla, başkalarıyla ve her şeyden çok kendisiyle uğraşmış bir yazarın, düşünürün 

hatta çok kabul edilir bir unvan olarak görülmese de – bir filozofun,  sevdiği kadına, 

kendimle ilgili olarak düşüncelerim çok net; savaştan nefret ediyorum; ama 1920-

1939 arasında onu engellemek için kılımı bile kıpırdatmadım. Bugün hiç 

yakınmadan, bu öngörüsüzlüğün bedelini ödüyorum. Hatayı nerede yaptım? 

Kesinlikle savaşın olduğu şu günlerde ya da engellenmesinin mümkün olmadığı 

yıllarda değil. Henüz kötü bir rüya olarak belirmeye başladığı, üzerine akıl 

yürütebileceğim ve politik bir yaklaşım geliştirebileceğim yıllarda hata yaptım, 

diyen bir mektup yazması, aşırı romantiklik ya da duygusallık olarak anlaşılabilir. 

 

  Sartre’a göre,“İnsan hem insan olup hem de bağımlı olamaz, kendine bile; 

ve dünya açıktır  ve evrensellerce kuşatılamaz ve rahat ve güvenli tutulamaz. 

Bireysel eylem daima mutlaktır ve hiçbir zaman nihai değildir. Aslında, önemli olan, 

kaynaklarının insanın ya da evrenin yapısında değil deneyimde olmasıdır. 22 

 

 Denemelerinde yazarlığın sorumluluğunu “zenciler eziliyor” demedikçe 

zencilerin ezilmesinin bir şey demek olmadığı ile açıklamaya çalışan Sartre, 

“Dostoyevski ‘ Her insan herkes karşısında her şeyden sorumludur.’der. “Nazi 

rejimine karşı koymamış her Almanı bu rejimden sorumlu saydık. İster bizde, ister 

başka bir memlekette olsun, ırksal ya da ekonomik bir baskı oldu mu, bunu açığa 

                                                 
22 H.J.Blackham ,Altı  Varoluşçu Düşünür,Çev.Ekin Uşşaklı ,Dost Yayınevi 2005s.161 
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vurmayanların her birini sorumlu tutuyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde bir 

haksızlık işlenmişse, hepimiz bu haksızlığın sorumluluğunu taşımaya başlarız.” 

diyor.  23 

 

 Sartre, insanların her hangi bir şeyin sorumluluğunu almaktan kaçındıkları 

bir dünyada, yazarların “özgürlüğün hep tehlikede olduğu bir dünyada, özgürlüğü 

belirtme ve ona seslenme görevini üstüne almış insanlar” olduğunu- olması 

gerektiğini savunarak, nasıl anlaşılacağını düşünürse düşünsün, haksızlık karşısında 

sessiz kalmamıştır. 

 

 Onun her zaman her fırsatta vurgulamaya çalıştığı sorumluluk alma, eylemde 

bulunma, seçimler ile varolma anlamındaki özgürlüktür.  

 

 “Özgürlük, günü gününe, bağlı olduğu somut işler içinde, somutça kazanılabilir. 

Bundan ötürü de, bir yazarın bağlanmasından, sorumluluğundan söz ettiğimiz zaman, soyut 

bir özgürlük adına bağlanma değildir bu. Yazarın yapıtında ortaya koyduğu özgürlük, somut 

bir şey isterken kendi kendini isteyen bir somut özgürlüktür. Bizden istediği, belli bir olay 

dolayısıyla somut bir öfke, belli bir kurumun değişmesine çalışmaktır.” ;  “Bir kitap 

özgürlüğe sesleniştir, dediğim zaman, soyut bir özgürlüğe, insanın sadece bir çeşit fizik ötesi 

güç olan bir özgürlüğe sesleniş demek istemiyorum. Böylesi bir özgürlüğü bilmiyoruz. Ona 

felsefe kitaplarında rastlıyoruz. Ama, hiç kimsenin, salt “ezeli” renksiz bir özgürlüğü elde 

tutmak niyetiyle, düpedüz bu niyetle çalıştığı görülmemiştir.”24 der, Sartre, 

“Denemeleri”inde. 

 Sartre’a göre yazarın sorumluluğu; 

•         Özgürlüğün,  kurtuluşun olumlu bir kuramını yapmak. 

• Zorbalığı, ezilen sınıfların insanları açısından kötüleyecek bir duruma 

geçmek. 

• Amaçlarla yollar arasındaki ilişkiyi belirlemek, 

                                                 
23 J.P.Sartre, Denemeler: Çağımızın Gerçekleri, Çev: s. Eyüboğlu –V. GÜNYOL,Say Yay, 1994 

s.19 
24 A.g.e., s.33 
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• Bir düzeni gerçekleştirmek ve ayakta tutmak için kullanılan zorbalığın her 

türlüsüne hemen kendi adına karşı koymak. Bu karşı koyma hiçbir şeyi durdurmaz 

ya, öyle de olsa. 

• Her zaman, hiç ara vermeden, yılmadan, amaçla yollar sorunu üzerinde, 

ahlakla politikanın ilişkileri üzerinde düşünmektir.25 

 

 

 C) Sartre’ın Siyasi Duruşu ve Toplumsal Anlamda Özgürlüğü 
 

Özgürlük dediğimiz zaman düşünce özgürlüğünden önce yaşama özgürlüğü 

geliyor. Sartre’ın da dediği gibi işi her gün kösele delmek olan bir kadın için 

düşünce özgürlüğünden bahsetmek çok anlamlı olmuyor. 

 

 Özgürlük,  insanın doğal bir özelliği olarak ele alındığında metafizik anlamda 

bir özgürlüktür. “Bu özgürlük iki türlü dile getirilebilir. Bir yanda her çeşit 

gerekircilik dışında bir davranma özgürlüğü, ki öteden beri cüzi irade dedikleri istem 

özgürlüğüdür bu. Öte yanda toplum içinde özgürlük, “zaman aşımına bağlı olmayan 

bir hak”.Her iki durumda da bütün insanlara kesin olarak verilmiş bir özgürlük söz 

konusudur.”26 

  

   “İnsanlar, hakça eşit ve özgür doğar.” ( İ.H.B. 1.madde ) 

 

 

 “Özgürlük başkasına zarar vermeyen her şeyi yapmaktır.” (İ.H.B. 4.madde) 

 

 Yukarıda bugün kabul edilen anlamıyla özgürlük açıklamaları var, ama  

J.J.Rousseau –Toplum sözleşmesi’nde dediği gibi, “İnsan özgür doğar, oysa her 

yerde zincire vurulmuştur.” 

 

                                                 
25 J.P.Sartre, Denemeler: Çağımızın Gerçekleri, Çev: s. Eyüboğlu –V. GÜNYOL,Say Yay, 1994 
s.47 
26 Rene  Maublanc,Özgürlük  Sorunları , Çev: Vedat Günyol-Asım Bezirci, Çan yay.,1968 
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 Özgürlük nerede başlar nerede biter? Herkesin ticaret özgürlüğü vardır, 

parası olanınki bir anlam ifade eder, mülkiyet hakkı vardır, ama malı mülkü 

olanınkini güvence altına almaya dayanır, mal varlığı olmayan için bu özgürlüğün 

de bir anlamı yoktur. Herkesin plaja gitme, doğadan yararlanma hakkı vardır ama bir 

köşe yazarımızın da dediği gibi Caddebostan’ın güzel görüntüsünü bozan “kıllı, 

…kişiler” güzel manzara görme hakkını elinden almışlardır! Bağdat Caddesinde 

selpak satmaya ya da boyacılık yapmaya çalışan çocukları gördüğümüzde “rahat 

rahat dolaşma özgürlüğümüze” tecavüz edildiğini düşünmüyor muyuz? Onca çalışıp 

kazandığı parayla onca para vererek denize karşı aldığı evin karşısında izin gününde  

mangal yapmaya gelen işçi ve ailesini görünce bozulmuyor mu bazılarımız ve buna 

kızmanın en doğal hakkı olduğunu düşünmüyor mu? Eğitim herkes için bir haksa 

parası olanın iyi bir eğitim gördüğü, sağlık herkes için bir hak ise,  zengin olanın 

tedavisinin yapıldığı, parası olmayanın  acil servisin kapısından bile geçirilmediği, 

ilaçlarını alamadığı durumda bütün kemikleri kırılan bir bebeği 2 ay bekletmenin 

yasaya uygun bir davranış olduğu,  yaşamak bir hak ise, ülkeler arası 

anlaşmazlıklarda evinde uyuyan masum insanların tepelerine bombaların yağdığı ve  

tüm dünyanın buna seyirci kaldığı durumlarda bu haklardan söz etmenin bir anlamı 

olmuyor.  

 

 Acaba Sartre hangisinin özgürlük olduğunu düşünüyordu. “İnsanlara : ‘ Salt 

insan olduğunuz için özgürsünüz. Çünkü özgürlüğe sahip olmak insanın 

yaradılışında vardır. Onun için önceden sahip olduğunuz bu hazırlop özgürlüğü 

kullanmaktan ya da, hakkım değil mi, verin onu demekten başka yapacak şeyiniz 

yoktur.’demenin mi, yoksa ‘Yaradılıştan kölesin, ama kölelikten kurtulmak senin 

elindedir. Özgürlük gökten düşmez, aklın ile gerçekleştirebileceğin bir şeydir o. 

Köle olduğunu bildiğin, artık bir daha köle olmamanın yollarını arayıp bulduğun 

ölçüde özgürsün.’ demenin mi? 27Sartre’ın  Denemeleri’nden “Özgürlük Sorunu”na 

bir bakalım:  

 

                                                 
27 Rene  Maublanc,Özgürlük  Sorunları , Çev: Vedat Günyol-Asım Bezirci, Çan yay.,1968 s.38 
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“Yasa bakımından, toplumun her üyesi mal mülk sahibi olmakla özgürdür; ama, 

birey ancak elindekinin sahibi olmakta özgür olduğuna göre, bunun anlamı şuna varıyor: 

kapitalizm iş araçlarına, işçi de ücretine sahip olmakta özgürdür. Bunun sonucu olarak, mal 

mülk hakkı, toplumsal eşitsizlik düzenini sürdürmeye varıyor. 

 Açlıktan, soğuktan ölen bir kimse için düşünce özgürlüğünün ne anlamı olur? 

 Bugün hepimiz oyumuzu kullandık ama, hükümet bizi hiç de temsil etmiyor. 

 Burjuva demokrasilerinde görülen özgürlük, aldatmacadan başka bir şey değil. Bu 

yönetimlerin bize verdikleri soyut haklardan yaralananlar varsa, onların, aynı zamanda 

somut hakları var da ondan; yani, onlar ekonomik güce sahiptirler.  

 İnsan tek başına aç kalmaz; bir adam aç kalırsa, bütün arkadaşlarıyla, kalır. Bir 

işsizin açlığı, aynı zamanda, bütün öteki işsizlerin de açlığıdır. Sonra, başkalarının yiyip 

içmesi karşısında duyulan öfke de var. Çekemezlik, adi kıskançlık adları verdikleri bu öfke 

tam tersine bir eşitlik, bir adalet duygusudur. 

 Açlık, özgürlük isteğidir başlı başına. 

 Açlık olsun, iş alanında düzen isteği olsun, barış isteği olsun, bütün bunlarda insanın 

hak olarak istediği, aradığı somut özgürlüktür, yani günün yaşam koşulları içinde, sınıfsız 

bir toplumda herkesin kendi yaşamından sorumlu olabilmesidir. 

 Sorun, özgürlüğü bırakmak değil. Hatta burjuvazinin soyut özgürlüklerini de 

bırakmak değil. Sorun, onlara bir öz vermek, onları yeniden kaynaklarında bulmak, günlük 

yaşamın gerekleri gibi basit gereklerden doğduklarını belirtmektir.”28 

 

 Görüldüğü gibi, 1789’a kadar sınıf ayrıcalıklarına bağlı kalan özgürlük, 

üretimin değişmesi, hayat standartlarının ve yaşam kalitesinin gelişmesi ve 

farklılaşması, büyük yıkımlara sebep olan güç dağılımı nedenli savaşların patlak 

vermesi, ekonomik bunalımlar, bu bunalımların arttırdığı suç oranı ve düşmanlaşma, 

eşitsizlik, bilim ve teknolojinin hızla gelişiminin doğurduğu sosyal, kültürel, 

ekonomik sorunlar J.J.Rouesso ve onun gibi 18.yy devrimcilerinin ileriyi görerek 

düşünebildikleri ama kendi zamanlarında çözemeyecekleri bu sorunlar,  Sartre’a 

göre Marx’ın felsefesi ile ya da ona yakın bir yolla çözülebilecek sorunlardı ki, 

insanın bireysel özgürlüğünün yanında yaşamını asıl ilgilendiren bu toplumsal 

özgürlüktür.      

                                                 
28 J.P.Sartre, Denemeler: Çağımızın Gerçekleri, Çev: s. Eyüboğlu –V. GÜNYOL,Say Yay, 1994 
s.67-68-69 
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  “LES TEMPS MODERNES” (Modern Zamanlar)  dergisinin tanıtma 

yazısında Sartre şunları diyor;   

 

 “Gerçek ancak bütünü birbirinden ayrılan parçalarında aranıyor ve bulunuyordu. Bu 

parçalarsa artık değişmez, hiçbir şekilde özelliklerini kaybetmez sayılıyordu. Oksijenin, 

hidrojenin, azotun değişmez özü gibi insanın da değişmez bir tabiatı oldu. Çember nasıl 

çemberse, insan da insandı. İnsanın teki ister taht üstünde, ister yoksulluk içinde olsun 

aslında bir değişme olmuyordu. Oksijen atomu nasıl hidrojen atomuyla birleşip su, azotla 

buluşup hava yapıyor ve iç bünyesi değişmiyorsa, birey de her zaman birey kalıyordu. İnsan 

Hakları Bildirisi’nin özündeki ilke budur.” 

 

Sartre, son yazılarında, varoluşçuluğun bir hümanizm olduğunu söylüyor ve 

“insanların dünyadaki kurtuluşu için kardeşlik ve mücadele” fikrini savunuyor. 

Varlık ve Hiçlik adlı eserinden sonra çok değişmiş ve işçi sınıfının yanında yer 

almıştır. 

 

 Sartre’a göre bütün insanlarda ortak olan aşk duygusu bile yoktur. Aşk bile, insanın 

yaşam koşullarına, sınıfına, çevresine göre değişen bir duygu durumudur, tıpkı diğer 

duygular gibi. İnsanlarda ortak olan doğmak, ölmek ve birlikte yaşamak gibi durumlardır. 

Bunların dışındaki durumlar kişilerin koşullarına göre değişir.   “İnsan meslek çevresinin, 

ailesinin, sınıfının ve sonunda dünyanın kendine verildiği hal içinde bir bütündür. Yazı 

yazarken, kürek mahkumluğunda çalışırken, bir kadını, bir kravatı seçerken kim olduğunu 

belli eder. Dünya ortasında bir yeri de olduğu için onun hali dünyanın haline bağlıdır. 

Mademki insan böyle bir bütündür, ona sadece oy hakkı vermek yetmez; onun bir halden 

başka bir hale geçmesi, bütün varlığının değişmesi gerekir.” 29 

 

İnsan, her ne kadar içinde bulunduğu koşullara bağlı olsa da bir olanaklar 

bütünüdür. Sartre’a göre insan, her istediğini yapamaz ve yaptıklarından da 

sorumludur. İnsan yaşamını seçecek hale gelebilmeli, yani özgür olduğunun 

bilinciyle eylemde bulunabilmelidir. Bu eylem başkalarını da düşünmekten geçer. 

                                                 
29 J.P.Sartre, Denemeler: Çağımızın Gerçekleri, Çev: s. Eyüboğlu –V. GÜNYOL,Say Yay, 1994 
s.78 
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 SONUÇ  

 
 Varoluşçuluk, bilimsellik ya da felsefi bir öğreti olma iddiasında değildir, 

olamaz da zaten. Çünkü varoluşçu olarak anılan tüm düşünürlerde bireysel bir 

aydınlanma, öznel bir uyanış ve kavrayış söz konusudur. O yüzden Heidegger’in 

binlerce sayfalık eserleri, Kierkegaard’ın anlaşılması güç yazı türü, Sartre’ın roman 

ya da piyes kahramanlarının kişiliklerinde ortaya çıkan düşünce biçimi, kendi 

kendileri için yazılmış olduğu izlenimi taşır. Çünkü aslında,  öğreti  olarak 

aktarılabilecek bir bilgi değildir. Varoluşa ilişkin öznel bir farkındalık gerekir. 

Dolayısıyla belki de bu yüzden varoluşçuluğun bir felsefe akımı olmadığı iddia 

edilmiş olabilir.  

 

 Yaşamını izlediğimizde gördüğümüz gibi Sartre,  romanları, hikayeleri, 

denemeleri, tiyatro eserleri ile olduğu kadar, yaşam biçimi ve halkın içinde yer alışı 

ile de varoluşçuluk akımının kafelere ya da insanın aktif olarak bulunduğu her alana 

inmesine, tartışma konusu olmasına sebep olmuş bir düşünürdür.  

 

Geleneksel felsefeye göre konuşacak olursak, Sartre’ı eleştiren kişilerin 

dediği gibi, onun felsefe tarihine yeni bir şey katacak, açık ve net olarak ifadesini 

bulan bir söyleminin olmadığını söyleyebiliriz. Ama o, bütün bu eleştirilere karşı 

hazırlıklı bir tavır sergiler. Sartre’ın kişisinin dünyadaki mevcudiyeti somuttur, 

bireyselliği eşsizliğine işaret eder. Dolayısıyla Sartre’ın kişisini ne mekanik 

determinizm içinde, ne Freud’un psikolojik determinizmi ile açıklayabiliriz. Böyle 

olunca da onun insanı açıklaması özellikle eylemsel anlamda genel geçer bir ifade 

bulmaz. Yani onun etiğinde doğruyu ya da yanlışı sabitleyen bir açıklama yoktur. 

İnsan her anlamda bir “belirsizlik” içindedir.  

 

 Sartre’ın felsefesinin en önemli kavramı olan “özgürlük”, bireyi  hayatın her 

anında seçimle yüz yüze oluşundan dolayı,  bir anlamda felsefe ile de iç içe kılar. 

Çünkü ahlak öğretisi, kişiye ne din kitabından, ne din adamından, ne sözüne 

güvenilir bilgeden ne de  filozoftan gelir. Herkes kendi yolunu, kendi doğrusunu 
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bulmak ile yükümlüdür. İster inançlı ister inançsız ol, kararın seni belirler, onu 

içinde aramak ve bulmak sana kalmıştır. Çünkü canlılar içinde  kendi kendini 

kurabilen tek varlık insandır. 

 

 “Marcel, en empatik karşı çıkışla, Sartre’dan şu alıntıyı yapar: “Özgürlüğüm 

değerlerin yegane temelidir. Ve ben değerleri olan bir varlık olduğumdan, hiçbir şey – 

kesinlikle hiçbir şey – şu ya da bu değerin ya da değerler bütününün benimsenmesiyle beni 

tatmin edemez. Değerlerin varoluşunun yegane temeli olarak ben, doğrulanmaktan 

tamamıyla acizim. Ve özgürlüğüm, değerlerin temelsiz temeli olduğunu keşfettiğimde, 

kederli bir özgürlüktür.” 1  

 

 Bu, Sartre gibi insanın, Tanrı ya da önsel bazı temellere dayanmadan 

değerlerini belirlediğini söyleyen ateist varoluşçu filozofların ilke koyucu 

olmadıklarının bir kanıtıdır. Eylemlerimin kaynağı olabilecek bir başka akıl yoktur. 

Bu da benim sürekli seçim yapma durumunda kalmam demektir. Sürekli değerlerimi 

oluşturmak durumunda olmam demektir. Değişkenlik içindeki insan dünyasında, 

egemen olan sabit yasalar olmadığından  her durumda sürekli düşünmek ve özel 

olan her durum için seçim yapmak demektir. 

  

 “Varlık ve Hiçlik” adlı yapıtında daha çok varlığa yönelen ve birey üzerinde 

yoğunlaşan, daha sonraları Marx’ın etkisinde uzun yıllar kalmış olan Sartre’ın 

kişisinin nesnelerin dünyasında eriyen pasif ya da mekanik varlık olamadığını, 

aksine yukarıda da belirtildiği gibi sorumluluğunu bireysel yaşantısı içinde 

biçimlendirdiğini görüyoruz. 

 

 Sartre, “Diyalektik Aklın Eleştirisi” adlı eserinden önce,  fenomenolojik bir 

felsefeye ağırlık vermiş ve  özgürlük sorunu üzerine yoğunlaşmışken, daha sonraları 

Marxismin de etkisiyle sosyal anlamda özgürlüğe eğilmiştir. 

 

“Sartre, öte yandan, 60'lı yılların başlarında yayımladığı Diyalektik Aklın 

Eleştirisi'nde, varoluşçulukla -"çağımız aşılmaz felsefi ufku" dediği- Marxizmi 

karşılaştıracak ve şunu söylemek dürüstlüğünü gösterecektir: "Tarihte Descartes ile 

Locke’un dönemi olmuştur; Kant 'ın ve Hegel 'in dönemi olmuştur. Son olarak, içinde 

                                                 
1 H.J.Blackham ,Altı  Varoluşçu Düşünür,Çev.Ekin Uşşaklı ,Dost Yayınevi 2005,s.157 
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yaşadığımız Marx 'ın dönemi gelmiştir. Bu üç felsefenin üçü de, sırasıyla, bütün bir 

düşünceyi besleyen tarla ve bütün bir kültürün ufku oluyor. Daha önce söyledim, şimdi de 

tekrarlıyorum: İnsanlık tarihinin tek geçerli yorumu diyalektik maddeciliktir; ve çünkü, 

gerçekliğin kendisi Marxisttir ve Marxizm, hiç olmazsa zamanımız için aşılmaz 

durumdadır". 2 

 

 Marx’ın etkisi, Sartre’ın Alman işgali sonrasındaki Direniş Hareketi’ne 

katılmasını sağlamış  ve bireysel seçişi siyasi eylem platformuna da taşımasına 

sebep olmuştur. Ancak daha sonraları, özellikle “Diyalektik Aklın Eleştirisi” adlı 

yapıtından sonra özgürlük anlayışında oluşan değişikliklerle beraber, Ortodoks 

Marxçılığını somut bireyi ele alışındaki yetersizliğinden dolayı eleştirmiş, 

varoluşçuluğu da Marxizmin kıyısında yaşayan “asalaksı bir ideoloji” olarak 

görmeye kadar gitmiş ve “mutlak özgürlük” fikrinin bir yanılsamadan ibaret 

olduğunu ilan etmiştir. 

  

  

 “Özgürlük, bilincin hareketliliği, yani düşünüm yeteneği; belli bir duygusal 

durumdan kaçınabilme; dünyanın içinde erimekten sıyrılabilme; nesnelerle aramızda uzaklık 

bırakabilme”dir.3 

  

 Sartre “kendinde varlık” olarak tanımladığı nesnenin varoluşunu ve “kendi 

için varlık” olarak tanımladığı insanın varoluşunu tamamen ayırmıştır. Onun  

buradaki amacı insanın bilincinin nesneden farkını ortaya koymaktır. Dünya yani 

nesneler varlıktır, bilinç bunun dışında kaldığı ve dolayısıyla boşluk olduğu için 

varlığın zıttı “yokluk”tur (hiçlik). Yani bilincin “nesne olmayan” olması dolayısıyla 

doğadaki mekanik nedensellik ilkesine bağlı değildir. Bundan dolayı bilinç sahibi 

insan tamamıyla özgürdür. 

 

 Kişi bu özgürlüğü,  bilincini nesneden ayırabileceğini  bulantı duygusundan 

sonra fark eder. Bunun ayrımına varan kişi artık sorumluluğundan kaçamayacağını 

bilir. İnsan, bulantı duygusuna sebep olan algı durumuna, hayatın içinde birden bire 

                                                 
2 Server Tanilli,Yüzyılların Gerçeği ve Mirası- Cilt VI. 
(çevrimiçi) http://www.felsefeekibi.com/forum/forum_posts.asp?TID=35139&PN=1 
3 I. Murdoch, Sartre’ın Yazarlığı ve Felsefesi,Çev:Selahattin Hilav, Yazko Yay., 1983, s. 73 
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ulaşır. Bir anlık bir aydınlanma, tiksintiyle gelen bir uyanış gibidir. Bu algı 

durumunu Sartre, roman kahramanlarında edebi bir ustalıkla dile getirir.  

 

 Sartre,”Varlık ve Hiçlik” adlı yapıtında,  “İnsan Tanrı olmayı özleyen 

varlıktır” 4 demiştir; çünkü hem kendinde varlığın hem de kendi için varlığın bir 

arada bulunması, insanın gerçekleşmeyecek amacıdır  Böyle bir “kendinde-kendi 

için varlık” olma durumunun Tanrılığa özgü olduğunu dile getirerek, “insan beyhude 

bir tutkudur”5 der aynı yapıtta. Çünkü insan, kendi yetersiz durumundan kurtulma 

çabasındadır ve sürekli kendisini  tamamlamaya çabalar. Bu çaba, bir nesnenin 

sağlamlığına ve bilincin tam bir aldanmazlık ve değişmezlik durumuna erişme 

çabasıdır. Bilincin değer üretme makinesi gibi çalışmasının sonlanacağı durum, 

aldanışlardan bu şekilde sıyrılıp, kendi kendini bilmiş olan bilinç durumuna 

yükselmesi midir? Bu mümkün müdür? Bu bilincin tutkusu olarak imkanlı mıdır? 

Bu soruların cevabını Sartre, ahlak felsefesi üzerine yapacağı bir çalışmaya 

bırakmıştır. “Varlık ve Hiçlik”’ten sonra, politika ve edebiyata yönelerek, bu 

soruların cevabını farklı bir şekilde vermiştir. “Varlık ve Hiçlik”, özgürlüğü, bilincin 

hareketi ve kendini fark etmesiyle sınırlı tutmuştu. Değer ile bilinç kendini 

tamamlamaya, eksikliğini gidermeye çalışıyordu. Bu yapıt fenomonolojik bir 

ontolojiydi. Burada sözü geçen değer kavramı, “Edebiyat nedir?”’de de geçiyordu 

ama farklı olarak. Bu yapıtta, insanın kendini dar sınırlarına hapseden istek ve 

fantezilerinden kurtulup,  özgürlüğü salt kişisel bir doygunluk olarak görmemek 

gerektiğini ortaya koymuştur. “Varoluşçuluk Bir Hümanizmadır” adlı kısa metninde 

özgürlüğümüzü gerektiği gibi  kullanacak olursak, insanlığı mutlak amaç edinmiş 

olacağımıza değinir. Bu durumda da isteklerimiz ve istençlerimiz arasında uyum ve 

denge ortaya çıkar. 

 

Görülüyor ki, Sartre’ın ilk yapıtlarında bahsedilen özgürlük, insanın farkında 

oluşuyla ortaya çıkan bilinç ve bu bilincin dengeden yoksun oluşundan dolayı 

“evrende bir çatlak” bir “hiçlik”tir. Daha sonraları üzerinde durduğu özgürlük ise, 

onu Kant’a, Rosseau’ya yaklaştıran, insanlığı hedef alan,  herkes için seçişin söz 

konusu olduğu, toplumsal sorumluluk bilincine götüren bir özgürlük anlayışıdır. 

Politika, bu yüzden, Sartre’ın,   hayatının sonuna kadar ilgilendiği bir alan olmuştur 

                                                 
4 I. Murdoch, Sartre’ın Yazarlığı ve Felsefesi,Çev:Selahattin Hilav, Yazko Yay., 1983s. 75 
5 A.g.e., s. 75 
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Sartre, “ Dialektik Aklın Eleştirisi”inde de “Varlık ve Hiçlik” ile ortaya çıkan 

“mutlak özgürlük” anlayışından vazgeçmek gerektiğini, varlık ve bilgi arasındaki 

ilişkileri bütünsel olarak bize sunan, toplumsal yapıların  diyalektiğini ortaya koyan 

sosyal ontolojiye dönmek gerektiğini vurgular. Bundan böyle, ihtiyaç, tarihsel olay, 

çatışma gibi kavramlar da ortaya çıkar. 

 

Çeşitli biçimlerde eleştirilen Sartre, “Bulantı” adlı romanını meskalin 

adındaki bir tür uyuşturucu sayesinde yazdığı konusunda da eleştirilmiştir.. 

“Bulantı”da tarif ettiği kestane ağacının kökünü canlandırmıştır. Yapışkan ve 

çırılçıplak olarak esas gerçekliği görmesine sebep olan, meskalin mi, yoksa kendi 

psikolojisi miydi? Bunu söylemek çok zordu. “Bulantı”, hayal ürünü bir roman 

olarak tanımlandı ve Sartre’ın hayalini parlak bir zekayla icra etmesi, görüngüsel 

şeffaflık için mükemmel bir benzetmeydi.6  

 

Onun kişiliğine yöneltilen her türlü eleştirinin aslında, onun için çok da 

önemli olmadığını genel tavrından ve yaşamının bütününden anlıyoruz. Çünkü 

Sartre, insan olarak durağan olmadığımızı, değişimin içinde olduğumuzu ve 

kendimizin de sürekli olarak değiştiğini, dolayısıyla düşünce ve yargılarımızın da 

sabit kalamayacağını, bundan dolayı değişmeyen ve tek bir kişilikten söz 

edilemeyeceğini, ömür boyu seçmek ile yükümlü insanın en temel gerçeğinin 

kendini sürekli olarak bulma sorumluluğunun olduğunu zaten vurgulamıştır. Bir 

zaman böyle söylemiş olmak, bir zaman şöyle eylemde bulunmuş olmak şaşılacak 

bir şey değildir. Mühim olan onu taşımak, sorumluluğu başkasına atmamaktır. 

Dolayısıyla geçmişimizle barışık olmamızı iki nedene bağlayabiliriz : Biri geçmişin 

geçmişte kalması ve o zamanki benin şimdiki benden farklı olması;  diğeri de kişinin 

kendi iradesi ile seçim yapmış olmasının sonucunda  pişmanlığa ve kaderciliğe 

kaçmaması gerektiğidir.  

 

Sartre, her ne kadar “Varoluşçuluk bir hümanizmdir.” demişse de, 

varoluşçuluktan anladığımız hümanizm; Röneseans ile ortaya çıkan hümanizmin 

                                                 
 
6 Paul Srathern, 90 dakikada Sartre, S. 39 
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ortaya koyduğu  gibi,  bilimin , toplumun, ya da insanın doğasının kanunlarına 

yaslanarak aydınlanmaya ve bu yolla özgürleşmeye bir çağrı değildir. 

Varoluşçuluğun hümanizmi, birey ile bireyin sorumluluğu arasına hiçbir şeyin 

girmemesidir. Bu sorumluluk bireyseldir, tek bir kişiye aittir ve kişinin kendi 

durumuna  uygun bir eylemde bulunma özgürlüğüne  çağrıdır.  

 

“Varoluşçuluk Bir Hümanizmadır”adlı yazısında Sartre,   “İnsan kendi için 

seçerken, tüm insanlar için seçer. Sonuçta insanın kendini olmak istediği şekilde 

yaratmak için yaptığı eylemlerin hepsi ve olması gerektiğine inandığı imgeler 

başkaları için de yaratıcıdır.”7 derken aslında kişinin sosyal sorumluluğuna da işaret 

eder. Düşünülenin aksine Sartre ve onun adıyla bir anlamda ünlenen “Varoluşçuluk” 

felsefesi, kişileri sorumsuzluğa ve bencilliğe götürmez. Bu felsefe, gösterilmeye 

çalışıldığı gibi Kant’ın “öyle eyle ki, davranışın tüm insanlık için genel bir yasa 

olsun” anlayışına benzer görünür. Ama Sarte’ın insan anlayışı Kant’ın insan 

anlayışından farklıdır.Çünkü Sartre, bireye ağırlık verir ve bireyin bahsedilen genel 

yasayı kendi  içinde bulacağından, yani herkes için ortak eylem sunan genel 

yasalardan çok, birey için doğru olanı kendisinin bulabileceğinden ve her durumda 

bunun farklılık gösterebileceğinden söz eder.  

 

Sartre, “İnsanın öznelliğinden başka bir evren yoktur.” derken, aslında bunu 

hem bilgi teorisi hem etik değerleri için dile getirmiştir. Yani insan dünyayı nasıl 

görüyorsa o kadar anlar, nasıl seçim yapıyorsa onu yaşar, nasıl değerler yaratıyorsa 

onu ahlakının temeli yapar. Verili olan, hazır olan bireysel değildir. Karar vermek 

her insanın mecbur olduğu bir şeydir. Ama  kararsızlık da bir seçimdir. İçinde 

bulunduğu durumun değiştirilebilir yanlarını değiştirmek ya da olduğu gibi kabul 

etmek bireyin elindedir. Her iki durumda da birey, bir seçim yapmış ve ona göre 

yaşamayı seçmiş olur. Değiştiremediği durumu algılayış ve anlamlandırış biçimi de 

bireyin elindedir. O halde öyle ya da böyle yaşamından kendisi sorumludur. 

Suçlayabileceği ve sorumluluğunu üstüne  atabileceği hiç kimse ve  hiçbir şey 

yoktur. Örneğin:  Bir savaş anında yaşananlar, bireyin kendi elinde olmayan 

                                                 
7 Paul Srathern, 90 dakikada Sartre, S. 69 
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olaylardır. Ama bu savaşı değerlendirmek ve bir taraf tutmak ya da bir tutum 

sergilemek bireyin kendi elindedir.  

 

Sartre, seçim yaparken uzun süre düşünmenin insanın içsel bağlantılarında 

bir kopukluk yaratacağını, kararını etkileyen dış unsurların ( genel anlayış, toplum 

baskısı, öğrenilmiş değerler, hesaplama..) devreye girebileceğini, dolayısıyla 

seçimin kişinin gerçek içsel seçimi olamayacağını vurgulamaya çalışmıştır.Sartre, 

“Bulantı” adlı romanında: “Birisini sevmeye kalkışmak, önemli bir işe girişmek 

gibidir, bilirsin. Enerji, kendini veriş, körlük ister. Hatta başlangıçta bir uçurumun 

üzerinden sıçramanın gerektiği bir an vardır. Düşünmeye kalkarsa atlayamaz 

insan.”8 der. O halde , seçimimizi  salt akla dayanarak yapamayız. Etraflıca 

düşünerek hareket etmenin her zaman  en doğru seçim olacağı düşüncesi bu  noktada 

yanlıştır. 

 

Kendi felsefesini “varoluşçuluk” olarak adlandıranlara cevaben, aslında yalın 

bir deyişle “yaşam felsefesi” olduğunu ifade eden Sartre, düşüncelerini tüm 

yoğunluğu ve canlılığıyla yaşamına da yansıtmış bir düşünürdür ve felsefesinin 

izlerini tüm gel-gitleriyle yaşamından takip etmek mümkündür.   

 

 “Havre Lisesi arşivlerinde, geleneksel “Academie de Caen, Iycee du Havre” anteti 

altında, “Resmi ödül dağıtımı, 12 Temmuz 1931. Agreje felsefe öğretmeni Mösyö Sartre’ın 

konuşması” yazısı okunuyordu. Görüştüğümüz birçok tanığa göre ebeveynlerin canını sıkan 

ve öğrencileri büyüleyen unutulmaz bir konuşma yapmış Sartre: skandal yaratan bir 

konuşma. En seçkin öğretmen Sartre, en küçük bir sansür ihtiyacı hissetmeden, hiç 

çekinmeden, hiç duraksamadan, 800 kişinin önünde, Fransız toplumunun en ritüelleşmiş 

törenlerinden birinde, iktidarı ve devleti, taşra ve lise hiyerarşisini temsil edenlerin önünde, 

olağanüstü bir virtüözite, denge ve cesaretle değerleri altüst etmiştir.” 9 

 

Sartre, insanı çevreleyen zorunluluklar ya da kişinin kendi elinde olmadan 

gelişen olaylar zinciri ve kendisini bu olaylar zinciri içinde bulduğu anlardaki 

durumunu yorumlamasının, anlamlandırmasının veya o durumda ne yaptığının   
                                                 
8 J.P. Sartre, Bulantı  ( La Nansee), Çev:  Selahattin Hilav ,Can Yay.,  S. 194 
9 Annie Cohen –Solal, Doğumunun Yüzüncü Yılında Sartre, Dost Yay.,2005,s. 67 
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kendi elinde olduğunu düşünür. Yani bir durumda insanın kendini nasıl 

konumlandırdığı da özgürlüğünün bir parçasıdır. “İşgal Altındaki Paris” metninde de 

görebildiğimiz gibi: 

 

 “Hiçbir zaman Alman işgali dönemindekinden daha özgür olamadık. Tüm 

haklarımızı ve her şeyden önce de konuşma hakkımızı yitirmiştik; her gün karşımıza 

aşağılıyorlardı bizi ve susmamız gerekiyordu (…) Her yerde, duvarlarda, gazetelerde, 

ekranda, istilacıların bizimle ilgili olarak bize vermek istedikleri o iğrenç yüz karşımıza 

çıkıyordu her an; işte tüm bunlar dolayısıyla özgürdük. Çünkü Nazi zehri düşüncelerimize 

kadar sızıyordu ve her doğru düşünce bir fetihti; çünkü mutlak güce sahip bir polis bizi 

susmaya zorluyordu, her söz bir ilkenin ilan edilmesi gibi çok değerli bir şey oluyordu; 

çünkü izleniyorduk, her bir eylemimiz bir angajman ağırlığı taşıyordu.” 10 

 

Sartre’ın diyalektiği birçok bakımdan Hegel’in diyalektiğinden 

ayrılır.Sartre’a göre;  insan koşullarını aşan ya da yeni koşullar yaratan bir varlıktır. 

‘Diyalektik Aklın Eleştirisi”nde “ Eğer diyalektik kapalı bir sistem değilse, insan 

şimdiki anı belirsizlik içinde yaşıyor olmalıdır. Ve belirsizlik içindeki bu yaşam 

mutlak olur, ama (bu) artık Hegelci mutlak değil, yaşanmışın mutlaklığı…(dır) 

Beklenti, belirsizlik içinde alınan karar, iki seçenek arasında gidip gelme, seçim- 

yani tamı tamına insanlık durumunun özellikleri- bunlar herhangi bir senteze entegre 

edilemezler, çünkü bunlar tam da sentezden çıkarılan şeylerdir.”  Hegel’in 

düşündüğünün tersine, tarihin sonunda kalıcı bir özgürlükle sonuçlanacağına hiçbir 

garanti yoktur; mutlak bilinç pekala özgürlüksüzlüğü, uyumsuzluğu ve şiddeti de 

seçebilir.’ 11 

 

Sartre’ın “özgürlük” olarak tanımlamaya çalıştığı insanın sürekli kendini 

hiçlikten var etmeye çalışan bilinç öğretisi, bugün yeterli bir ahlak anlayışına 

ulaşmamızı sağlar mı belki tartışılır ama, bireyin kişisel kararlar ile var olmak 

zorunda olduğu fikrinin,  ne yapması gerektiğini kendinden başka kaynaktan alıp 

sorumluluğu böylece o kaynağa atma rahatlığına  alışmamış insan için, eylemsizliğe 

ve bencilliğe götürmediği açıktır. Tüm eylemlerinden sorumlu olan birey için en 

büyük yanlış suç işlemekten çok ,suçu başkasına atmak ya da bahane bulmaktır. 
                                                 
10 Annie Cohen –Solal, Doğumunun Yüzüncü Yılında Sartre, Dost Yay.,2005,s. 89 
11 A.g.e.  S.36 
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Pişmanlık ya da istem-dışı eylemde bulunmuşluğu da buna dahil edebiliriz. İnsanın 

en büyük yanılgısı kendini kandırmaktır. Kendini kandırmak da yukarıda belirtilen 

yollar ile olur. 

 

Belki de söylenebilecek en kesin yargı, “Karar ver ve sonuna kadar bunun 

arkasında  dur.” olabilir. Ta ki sana doğru gibi gelen bir başka kararı verene dek! 
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