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Hayat aslında anlamsız bir bulanıklıktır ama ona anlam 

katabilmek gerekir.                                  

Mutlaka bir tercihiniz olmalı, ona dayanmalı, onun için 

mücadele etmelisiniz.    Tercihsizlik de bir tercih diyebilecek kadar 

kaotik... 

Albert Camus 

 

Öz 
 Dünyayı anlayabilmek için insanın önce kendisini ve doğa içindeki 

konumunu anlayabilmesi gerekir. Bunu ilkçağ filozoflarından Sokrates, 

‘‘Kendini tanı’’ ifadesi ile çok önceden dile getirmiştir. Sokrates’e göre 

‘‘sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez’’ önermesinden hareketle 

yaşadığımız yüzyılı göz önüne alarak yaşamı sorguladığımızda eskiye 

nazaran çok daha az anlam buluruz. Bunun en önemli nedenleri arasında 

askeri, siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlar gibi faktörleri gösterebiliriz. 

20. yüzyıl iki dünya savaşının ve hızlı bir biçimde gelişen sanayileşmenin 

yaşandığı bir çağ olmuştur. Bununla birlikte insan için günlük yaşamının 
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anlamsızlaşmasını ve varoluşun sorgulamasını da beraberinde getirdiği bir 

çağ olmuştur. Bütün bu hızlı değişimlere uyum sağlamakta problem yaşayan 

insan, bütün değerlerini yitirmiş kendini tanıyamaz hale gelmiştir. Öyle ki bu 

kaosun onu intihara sürüklediği çoğu kez görülmüştür. 

 Bu karamsarlık tablosunu eserlerinde detaylı bir biçimde işleyen 

Albert Camus, yaşamın anlamlandırmasının ve aydınlatılmasının çözüm 

yollarını bulmaya çalışır. Onu diğer varoluşçu romancılardan ayıran özeliği 

de budur. O; Sartre, Heidegger ve diğer varoluşçular gibi yaşamdaki 

saçmalığı nihai veya sonsuz görmez aksine anlamı içinde taşıyan bir durum 

olarak tanımlar. Bu çalışmanın amacı; giderek bütün değerlerin çürüdüğü, 

toplumsal bir bozulmanın yaşandığı ve yalnızlaşma duygusunun bireyde 

yoğun olarak yaşandığı uyumsuzluğun ne olduğuna ve bunun çözüm yollarını 

Camus’dan hareketle incelemektir. 

 Anahtar kelimeler: Albert Camus, 20. Yüzyıl, Saçma, İntihar, 

Umut, Başkaldırı. 

 

Abstract 
 In order to understand the world, one must be able to understand 

himself and his position in nature. Socrates, a philosopher of the early ages, 

has already spoken of this with the statement "Self-diagnosis". According to 

Socrates, we are much less meaningful when we question life by taking into 

consideration the centuries we live with the motion that '' unquestionable life 

is not worth living ''. The most important reasons for this are military, 

political, economic and social problems. The twentieth century was an age 

when two world wars and a rapidly developing industrialist lived. Along with 

this, there has been an era in which the daily life of man is made meaningless 

and the question of existence is accompanied. A person who has problems in 

adapting to all these rapid changes has lost all his values and has become 

unable to recognize himself. It has often been seen that this chaos drove him 

to suicide. 

 Albert Camus, who works in detail in this pessimistic table, tries to 

find solutions to the meaning and illumination of life. This is also the 

distinguishing feature that separates him from other existentialist novelists. 

Unlike Like Sartre, Heidegger, and other existentialists, Albert Camus does 

not see the nonsense in life endless or infinite on the contrary, as a condition 

bearing. The purpose of this study is to examine what is the discrepancy in 

which all values are decaying, the social deterioration is experiencing, and 

the emotion of loneliness is experienced intensely in the individual and to 

solve these with the help of Camus!s motion. 

 Keywords: Albert Camus, the 20th century, Shot, Suicide, Hope, 

Rebellion. 

 

 Giriş 

20.yüzyılın felsefi olduğu kadar edebi akımlarından biri olarak 

da kabul edilen Varoluşçuluk (Egzistansiyalizm),  bir insan ve “isyan 

felsefesi” olarak karşımıza çıkar. Dünya hiçbir dönemde 20.yüzyıldaki 



kadar büyük bunalımlarla karşı karşıya kalmamıştır. Bu çağda 

yaşanan toplumsal travmalar birey üzerinde ciddi olumsuz etkiler 

bırakmıştır. Bu yüzyılda birey, bir kaotik düzende nefes alan ve buna 

boyun eğen, sürekli bir başka şeyin boyunduruğu altına girmeye 

mecbur bırakılan mutsuz bir varlık olarak görülür.  

Varoluşçuluk felsefesi kendisine bu bireyin somut varlığını, 

onun içsel yaşantısını başka bir deyişle onun varoluşunu çıkış noktası 

olarak alır. Çıkış noktası birey olan varoluşçuluğun genel geçer bir 

tanımını yapmak neredeyse imkânsızdır. Bunun sebebi ise varoluşun 

kendisini dayandıracağı ve genel kabul gören bir öze sahip 

olmamasındandır. Varoluşçulara göre dayatılan ve diretilen dini, 

ahlaki, politik ve sosyal değerlerden arınıp kendini gerçekleştirmek 

esas olandır. Sistematik olmayan yapısı ile varoluşçuluğun tarihsel 

gelişimini Sokrates’e kadar götürmek olasıdır. Fakat varoluşçuluk 

kavramını ilk defa kullanan ve bu akımın kurucusu sayılan kişi 

19.yüzyılda yaşamış olan Kierkegaard olmuştur.  

Topluma yabancılaşan insan tipini merkeze alan ve bu insanın 

kendi değerlerini inşa etmesinin zorunluluğundan söz eden varoluşçu 

filozoflar kendi aralarında görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Dolayısıyla 

bu farklı perspektifler bize varoluşçu anlayışı savunanları iki gruba 

ayırmanın mümkün olabileceğini gösterir. Bunlar teist (tanrının 

varlığına inananlar) ve ateist (tanrıtanımaz) varoluşçulardır. ‘‘Farklı 

iki grup olarak nitelenmesinin en önemli sebebi, aynı zamanda 

filozofların tanrının varlığına yönelik yaklaşımlarıdır” (ÇİÇEK: 2003, 

175). Tanrıya inanan varoluşçular, varoluşçuluğu tanrıya yönelme, 

ona doğru kendini aşma olarak görürken, ateist varoluşçular ise 

“egzistans”ın ortaya çıkabilmesinin ve yaşanmasının ancak tanrının 

olmamasıyla/yokluğuyla mümkün olacağını iddia ederek temel farkı 

ortaya koyarlar’’ (IŞIK: 2014, 17). 

Sartre’a göre insan kendi öznel değerlerini kurarken mevcut 

bütün “otoriter iktidarlardan” kurtulmalıdır. Burada insanüstü 

engelleyici ya da destekleyici hiçbir gücün olmadığına vurgu yapan 

Sartre, bu durumu şöyle ifade eder:  “Böyle olmasına ben de 

üzülüyorum, ama elden ne gelir? Tanrıyı yok sayınca, değerleri seçip 

ortaya çıkaracak başka birinin bulunması gerekiyor. O halde her şeyi 

olduğu gibi kabul edelim” (SARTRE: 2001, 62). Burada Tanrı’nın 

yok sayımı imasının varoluşun gerçekleşmesine zemin hazırladığını 

anlayabiliriz.  

Düşünce tarihine baktığımızda 19. yüzyılda yaşamış olan ve 

yer yer ismi varoluşçular arasında anılan Nietzsche’nin, Tanrının 

ölümü ilanıyla insanı hem sosyal hem de ilahi belirlenmişliklerden 

kurtarmayı başlattığını görürüz. Bu durumu Köse, “Nietzsche ölen 



Tanrının yerine üstinsanı koyar. Tanrı ölmüş, öteki dünya ve ona ait 

tüm hayaller artık yok olmuştur. Mevcut tüm değerler çöker ve 

decadence güçlü bir biçimde yayılmaya başlar. Nietzsche’ye göre 

Tanrı’nın ölümü, insanın kendi değerlerini oluşturabilmesi için büyük 

bir fırsattır. Tanrı artık yoktur ve yaşamının anlamını hep göklerde 

arayan insan, bakışını bu dünyaya çevirmelidir; çünkü artık bu dünya 

içinde kendisiyle, ruhani ve cismani yönlerini birleştiren bedeni ile 

baş başadır. Artık insan için önceden beri süregelen değer kalıpları 

yerle bir olmuştur ve bu değerlerden geriye kalan boşluk, insanın 

kendi oluşturduğu değerlerle dolacaktır (KÖSE: 2008, 27) ifadeleriyle 

dile getirir.  

Nietzsche ile başlayan yeni bir insan tipi var etme çabası 

20.yüzyılda da devam etmiştir. Bu çabanın en büyük isimlerinden biri 

de kuşkusuz Camus’dur. Bu açıdan Camus’nün, Nietzsche’nin 

felsefesin de etkilendiğini söylemek yanlış olmaz. Fakat onun insana 

yaklaşma biçiminin Nietzsche’den farklı olduğunu da ifade etmek 

gerekir. Camus felsefesini; yaşadığı ve “Mantık Cinayetleri Çağı” 

olarak da adlandırılan 20. yüzyılın siyasi, askeri ve ekonomik 

sorunların gölgesinde inşa etmiştir. Yaşadığı dönemde, insanların 

içinde bulunduğu durumdan kurtulmalarının ve onlara yeni bir ahlak 

sunmanın gayreti içinde olmuştur. Bütün eserlerinde bu mücadelenin 

izlerine yönelik temaları görmek mümkündür. Ancak, “Sisifos 

Söyleni” ve “Başkaldıran İnsan” adlı çalışmaları, bu temanın yoğun 

olarak işlendiği, edebi olmaktan çok felsefi meselelerin olduğu 

eserlerdir. İnsanın bu dünyada kaotik bir düzen içinde yaşadığını ve 

buna boyun eğişini, girdiği anlamsızlık ve hiçlik çukurunda sürekli 

sığınacağı bir şeyler bulmasını uyumsuz (saçma) kavramı ile açıklar. 

Bu kavram onun düşünce sisteminin merkezidir. İnsan, 

hayatının herhangi bir yerinde uyumsuz ile karşı karşıya 

gelebileceğini açıklar. İnsan bunun farkına ölüm düşüncesi ile ulaşır. 

Kaçınılmaz olan ölüm düşüncesi insanın aklına geldiğinde her şey 

anlamını kaybeder, bir boşluğun ortasında bulur kendini. Bu 

durumdan kurtulmak için Camus üç yol belirler: Birincisi intihardır. 

Camus, bunu paradoks olarak görür çünkü ölüm düşüncesini yok 

etmek için ölüme koşmaktan başka bir şey değildir. İkincisi bir şeye 

sığınmak ki bu genelde din olur Camus, buna da ‘‘felsefi intihar’’ der 

ve karşı çıkar. O, üçüncü ve doğru olan yolu önerir o da başkaldırı. 

Camus, uyumsuzluğa ve ölüme karşı konabilmenin tek ölçütünün 

başkaldırı olacağını savunur. (BAŞKAYA: 2013, 19) Ona göre 

başkaldırı, yaşamı yaşanmaya değer kılandır. Daha yaşanılır bir dünya 

kurmanın umudu ve özgürlüğüne ancak başkaldırı ile ulaşılabileceğini 

söyleyen Camus bunu şu söylemi ile yineler: ‘‘Uyumsuz ancak 



kendisine boyun eğilmediği ölçüde bir anlam taşır.’’ (CAMUS: 2010, 

39). 

 

ALBERT CAMUS'DA ABSURD VE BAŞKALDIRI 

Albert Camus, düşünce tarihinde insanın dünya içindeki 

konumuna anlam veren ve bunu pratik açıdan ele alan bir filozof-

sanatçıdır. Onun düşüncelerinin bel kemiğini oluşturan yani mihenk 

taşı olan insan ve yaşam eksenli temadır. Bütün çabası bir anlam 

arayışıdır. Düşünce ve eylem arasındaki giderek belirlenen kopukluğu 

ve yabancılaşmayı ortadan kaldırmayı dener. Bu çabanın ilk 

örneklerini Camus’dan önceki birkaç filozofta görebiliriz. Bunların 

arasında en öne çıkanı kuşkusuz Nietzsche’dir. Camus’nün felsefesi, 

ilk kez Nietzsche’nin dikkat çektiği nihilizm sorunu ile hesaplaşarak 

felsefi yoldan onu aşmaya çalışmış en önemli çağdaş görüşlerden 

biridir.(GÜNAY: 2013, 59) 

Albert Camus’nün “Saçma felsefesi”nin nasıl bir felsefe 

olduğuna bakmadan önce, saçma kelimesini açıklamakta fayda vardır. 

Literatür tarandığında genellikle “saçma” kavramının “mantığa ya da 

akl-ı selime aykırı olan düşüncedir. Mesala ‘‘daire’’, ‘‘kare’’ kavramı 

saçma bir kavramdır. Çünkü geometrik şekle göre karenin dört kenarı 

eşittir, dört açısı da dik açıdır. Matematikte ve mantıkta bir de 

‘‘olmayan ergi metodu ile ispat’’şekli vardır ki bunun aslı ‘‘saçma ile 

ispat’’tır. Bu da bir şeyin aksinin yanlış olduğunun gösterilmesi 

suretiyle doğru olduğunun ortaya konmasıdır. Yahut ispat edilmesi 

istenen önermenin, karşıt halinin yanlışlılığını göstererek ispat 

edilecek önermenin doğruluğuna hükmetmektir. Ayrıca sosyal hayatta, 

önceden kabul edilmiş ortak sosyal kurallara ve insanın kendisinin 

davranışlarına aykırı düşen her tutum ve hareket de, anlamsız 

göründüğü için saçmadır” (BOLAY: 2009, 303) şeklinde 

tanımlandığı görülür. 

Camus’da saçma kavramı sözlük anlamının dışında insanın 

içinde bulunduğu durum olarak kendisini gösterir. İnsanın yaşadığı 

hayat ve yaptığı bütün seçimler ona göre saçmadır. Saçmanın ilk 

adımı başka bir deyişle saçma kavramının ilk olarak algılandığı an, 

ölümün kaçınılmaz olarak her şeyi bitirme düşüncesidir. İnsan bu 

düşünce ile hesaplaştığında bütün anlamsızlık kendisini gün yüzüne 

çıkartıyor. Bu andan sonra saçma duygusu beliriyor. Çünkü Camus’da 

saçma kavramı ile saçma duygusu birbirinden farklıdır. Yani 

Camus’da saçmanın iki farklı anlamı vardır. Bir tanesi saçma 

duygusudur ki Camus bunun herkes tarafından yaşandığını, ancak bazı 

insanların durumunun bilincine varabildiklerini, ikincisi ise bu 



durumun farkına varmadan hayatlarını sürdüğünü ifade eder. 

(ZÜLFÜ: 2010, 7) 

Saçmanın ilk belirtileri kişisel deneylere bağlıdır. Hayatın 

monotonluğu ve mekanikliği saçmanın ilk habercisidir. İnsanlar 

yaşamın mekanikliği ve öldürücü monotonluğu içinde varlıklarının 

değerini ve amacını sorgulamaya başlarlar. Günümüz modern toplum 

insanının yaşantısı buna güzel bir örnek oluşturur. Yaşamımızın 

durmadan tekrarlanması çoğu zaman bizi rahatsız etmez. Hatta bunun 

bilincine bile varmamız zordur. Ama bütün rutin ritüellerin bilincin 

devinimini başlatacak bir noktaya gelmesi de kaçınılmazdır. O bu 

konuyu şöyle belirtir:‘‘Dekorların yıkıldığı olur. Yataktan kalkma, 

tramvay, dört saat çalışma, yemek, uyku ve aynı uyum içinde Salı, 

Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, çoğu kez kolaylıkla izlenir 

bu yol. Yalnız bir gün "neden?" yükselir ve her şey bu şaşkınlık kokan 

bıkkınlık içinde başlar’’ (CAMUS: 2010, 24). İşte bu yükselen 

‘’neden’’ ile birlikte Camus’ya göre bilincin devinimi de başlar. 

Saçma duygusunu hisseden kişi için artık hayat anlamsızlıktan 

ibarettir. Yaptığı eylemlerin, söylemlerin ve seçimlerinin hiçbir 

anlamı olmadığını anlamaya başlar. Her şey içi boşaltılmış, anlamdan 

yoksun tablolar ile eşdeğerdir. Dün ona anlamlı gelen her şeyin bugün 

anlamsız olması ve bununla birlikte yarın daha güzel olur inancı ya da 

umudu saçma duygusunun bireyde ortaya çıktığı ana işaret eder. 

Camus’ya göre saçma; ‘‘…her sokağın başında her adamın yüzünde 

patlayabilir’’ (CAMUS:2010, 35). Böylece Camus bireyin 

uyumsuzluk ile ne zaman tanıştığının cevabını bize vermiş oluyor. Bu 

biranda fark edilen bir durumdur. Birey bunu fark ettiği zaman 

düşeceği boşluğa rağmen içinde bulunduğu saçmaya sarılmalıdır. 

Bundan kastı saçmaya karşı tutunmak ve karşı gelebilmektir. 

Dünyanın saçmalığından ve hayatın anlamsızlığından 

kurtulmak için dünyayı ve hayatı terk etmek mi gerekir? Terk etmek, 

intihardır ve intihar, saçmayı kendi tarzınca çözer ama bu, sorunun 

çözümü değildir. Çünkü intihar, saçmanın temel unsurlarından birisi 

olan insanı da bilinciyle birlikte yok eder. Bundan dolayı hayatın sona 

ermesiyle birlikte belki saçma da ortadan kalkar ama intihar, saçmaya 

başkaldırmak anlamına gelmez; tersine saçmaya yenilmek, absürde 

itaat edip teslim olmak, acizleşmek anlamına gelir. İntihar, saçmayı 

ortadan kaldırdığımız yanılgısından başka bir şey değildir. Camus, 

intihara bu yaklaşımı nedeniyle nihilistlerden ayrılır. Saçmadan dolayı 

intiharın tersine, insan hayata daha fazla sarılmalıdır. Çünkü ölmek 

zorunda olduğunu bilen insanın davranışı, hayatı daha yoğun yaşamak 

olmalıdır (BOZKURT: 1998, 148).  



Saçmadan kurtulma yolunun intihar olduğu düşüncesine 

Camus, ‘‘gerçekten tek bir felsefi sorun vardır, intihar.’’ (CAMUS: 

2010, 13) diyerek felsefe disiplininin önemini belirtmiştir. Ona göre 

intihar ölümden kaçmak isterken tekrar ölüme koşmaktır. İntiharın 

yanlış bir eylem olduğunu, havlu atmaktan başka bir şey olmadığını 

açıklar. İnsanın yaşadığı mutsuzluk halinin bu denli büyük 

gösterilmesini kesinlikle reddeder. Çünkü ona göre ‘‘Hiçbir insan 

büsbütün mutsuz olamaz.’’ (CAMUS: 2003, 34) İnsan her zaman 

kendisini mutlu edecek bir düşünceye sığınabilir. Bu sebeple 

Camus’nun, intihar eylemi üzerinde yoğun bir şekilde kafa yorduğunu 

söyleyebiliriz.  

Camus’ya göre, yaşamın anlam ve değerden yoksun olduğunu 

düşünmek her zaman mümkündür, fakat ne olursa olsun yaşam 

yaşanmaya değerdir. Saçma duygusu, kişiye yaşamının anlamını 

gösteren bir çıkış noktasıdır. Bu yüzden saçma ölmeyi değil yaşamayı 

buyurur. Bu gerçeği arayan insan saçmadan kaçmak yerine ona 

sarılmalıdır. Yaşam anlamdan ne kadar yoksun olursa, insan kendi 

yaşamına ve kendi benliğine o kadar bağlanacaktır. Yaşamak saçmayı 

yaşamaktır. Saçmayı yaşamak her şeyden önce ona bakmaktır (AKIŞ: 

2007, 45). Dolayısıyla Camus’da saçma durumu, bireyin benliğinin 

anlaşılması ve sahip olduğu potansiyelin ortaya çıkması için bir fırsat 

olarak görülmektedir. 

Camus, “yaşamdan başka hiçbir şey söylemeyeceğim ama 

bunu kendi tarzımda söyleyeceğim” (CAMUS: 2002, 20) derken, yok 

etmekten yana değil yaşamdan yana olan tavrını da vurgulamış olur. 

Camus’ya göre intiharı onaylayan nihilizm, mantıksal ya da mantığa 

uydurulmuş cinayetleri de onaylamaya yatkındır ve gerek faşizm 

gerekse komünizm bu nihilist değerler üzerinden hareket ederler. 

Oysa Camus, gerekçesi ve mantığı ne olursa olsun, insanın kendisini 

öldürmesine, bir başkasının öldürülmesine ya da öldürtmesine de 

karşıdır. Ona göre ‘‘Kendini öldürmek melodramlarda olduğu gibi 

içindekini söylemektir. Yaşamın bizi aştığını ya da yaşamı 

anlamadığımızı söylemektir.’’ (CAMUS:2010, 10) 

Camus, intiharı red edip yaşamayı savunduğunda bunun 

geleceğe dair bir umut beslediğini, her şeyin daha güzel ve 

iyileştirileceği bir inanç anlamına gelmiyor. O, nasıl intiharı kurtuluş 

yolu olarak kabul etmeyip yok sayıyorsa aynı şekilde umudu da yok 

sayar ve yanılgıdan başka bir şey olarak da görmez. Çünkü ona göre 

umut, bizi başka bir dünya özlemine götürür. Fakat ona göre asıl olan 

bu dünyadır. Bu yönü ile Nietzsche’nin tesirlerini taşıdığını söylemek 

yanlış olmaz.  Nietzsche’de üst insan tipini var etmeye çalışırken 

başka bir dünyaya özlem duymanın yanlış olduğunu bu dünyanın tek 



gerçek dünya olduğunu ve bütün yeni değerlerin ancak bu yeryüzünde 

inşa edilebileceğini savunmuştur. Dolayısıyla Camus ve Nietzsche’nin 

bu konuda paralel düşündüğünü söyleyebiliriz. Camus’nün bu 

düşüncesi onu başka varoluşçu filozoflardan ayıran bir farklılıktır. 

Camus’da Tanrı sorunu, özgürlük hatta daha radikal bir 

biçimde kötülük sorunuyla ilgili olarak ele alınmıştır. O’na göre 

“Tanrı önünde, özgürlük sorunundan ziyade bir kötülük sorunu vardır. 

Alternatif bilinir: Ya biz özgür değiliz ve her şeye gücü yeten Tanrı 

var olan kötülükten sorumludur. Ya da biz özgür ve sorumluyuz ama 

Tanrı her şeye gücü yeten değildir.” Camus’ya göre bu alternatif 

karşısında insanın Tanrı’ya inanması için aklından ve insanlığından 

metafizik olarak vazgeçmesi gerekir. Bazı araştırmacılara göre 

Camus’nün bu tutumu Tanrıtanımazlıktan değil, Tanrı’ya olan 

kızgınlık ve kırgınlıktan kaynaklanmaktadır. Camus'da Tanrı'ya bir 

başkaldırma vardır. Tanrı'ya yönelen metafizik başkaldırma neyi 

hedeflemektedir? Özü gereği metafizik başkaldırma, Tanrı'yı yok 

saymaz. Onu sadece kendi içinde hesaba çeker, yargılar. Çünkü 

Camus'ya göre Tanrı, insana ölümden başka bir kader sunmamış ve 

insanı bu dünyada eli kolu bağlı bir şekilde bırakmıştır. Böyle bir 

Tanrı saçmadır. (DURMUŞ: 2013, 26-27) 

Bu yönden bakıldığında, uyumsuz olumlu bir unsurdur ve 

umuttan bile üstündür. Umut Camus için yaşama anlam katan bir 

etmen değildir. Yaptığı tek şey, var olduğu kanıtlanamayan bir öteki 

dünya vaad ederek insanı kandırmaktır. Buna karşılık uyumsuz hiçbir 

vaade bulunmayarak dürüstlük sergiler. Ayrıca, umut olmadan 

yaşamak, umutsuzlukla kıvranmak değil, insanın kendisini olmayacak 

hayallerden uzak tutması demektir. Bir başka deyişle, umuda bel 

bağlamadan yaşamak mümkündür. Gelecekle ilgili olarak umuda 

itibar etmemek gerektiğine göre, şimdiyi iyi yaşamak, anlamı şimdiye 

yerleştirmek gerekir. Camus de şimdide yaşanabilecek anlamlara 

vurgu yapar. Nedir bu şimdiki zaman anlamları? Bireysel düzlemde 

sanat, doğa sevgisi ve aşk, hem bireysel, hem toplumsal düzlemde ise, 

insan hayatı, insan onuru ve birlik-beraberlik ama Nietzsche’nin 

deyişiyle sürüye dönüşmeyen, insanların birbirlerinin varlık ve 

özgürlüklerine saygı gösterdiği bir birlik ve beraberlik. (BAŞKAYA: 

2013, 23) 

Buraya kadar bütün söylediklerimiz yaşamın saçma olduğunu 

ve insanın yaşadığı bu saçma duygusunun bilicine varıp girdiği bohem 

yaşamdan kurtulmanın yollarını bulması söz konusu idi. Saçmanın 

farkına varan birey iki türlü, bir intihar düşüncesine kapılır. Bunlardan 

bir tanesi fiziksel diğeri ise ‘‘felsefi intihardır’’ yani umut. Fakat 

Camus’ya göre her iki düşünce de kurtuluş yolu olmaktan çok bir 



kaçış yoludur ve sonucu yenilgidir. O, saçmanın karşısına mutlak 

başkaldırıyı koyar. Başkaldırı, yaşamın anlamlandırılması hususunda 

yegâne ve tek yoldur.  

Yaşamı anlamlı kılmak amacıyla, Camus da Descartes gibi, 

dünyayı bir bakıma yeniden kurar ama Descartes’dan farklı olarak, 

Camus için bu işin ilk adımı ben’i keşfetmek değil, uyumsuzu 

keşfetmektir. Uyumsuzla yüzleşmek, anlam keşfinin de başlangıcıdır. 

Örneğin Yabancı’da, Meursault başlangıçta hayatın anlamının olup 

olmadığını düşünmez bile. Ne zaman ki uyumsuzun ayırdına varır, o 

zaman anlamın da olabileceğini fark eder. Bu demektir ki, uyumsuz 

bir son değil, başlangıç noktasıdır. Onunla mücadele etmeye karar 

veren insan başkaldırıyı, ona bağlı olarak da özgürlüğü bulur. Diğer 

bir deyişle, önünde hayatına anlamlar katmanın yolları açılır. Dünya 

da bireylerin ona atfettikleri anlamlar sayesinde donanır. Sisifos 

Söyleni’nde Camus bu konuya özellikle değinir. Uyumsuzdan üç 

anlam çıkardığını, bunların başkaldırı, özgürlük ve tutku olduğunu, 

böylece, bazı insanlar için ölüme çağrı olabilecek bir farkındalığı 

anlamlara dönüştürerek, intiharı reddettiğini belirtir. (BAŞKAYA: 

2013, 22) 

Öyleyse “Kimdir başkaldıran insan?” Hayır diyen biridir. 

Ama yadsırsa da vazgeçmez; evet diyen bir insandır da, hem de daha 

ilk deviniminde. Bütün ömrünce emir almış bir köle, birdenbire, yeni 

bir emri kabul edilmez bulur. Bu hayır’ın içeriği nedir? Örneğin, 

‘‘fazla uzadı bu iş’’, ‘‘buraya kadar evet, buradan ilerisine hayır’’, 

‘‘çok ileri gidiyorsunuz’’, ya da ‘‘geçemeyeceğiniz bir sınır vardır’’ 

anlamlarına gelir. Kısacası, bir sınırın varlığını kesinler bu hayır. 

Başkaldırmışın ötekinin fazlaya kaçtığı, hakkını bu yanında bir başka 

hakkın kendisine karşı çıktığı, kendisini sınırladığı bir çizginin ötesine 

taşırdığı duygusunda da aynı sınır düşüncesini buluruz. Böylece, 

başkaldırma edimi hem katlanılmaz bulunan bir haksızlığın kesinlikle 

yadsınmasına, hem de bulanık bir hak inancına, daha doğrusu 

başkaldırmışın yapmaya hakkı olduğu izlenimine dayanır. (CAMUS: 

2011, 11) Burada Camus’nün felsefesinde önemli bir yer kaplayan 

“Başkaldıran İnsan”ın hem evet hem de hayır diyen bir insan 

olduğunu anlıyoruz. Hayır diyen insan aynı zaman kuracağı başka bir 

değere de evet demiş oluyor. Başka bir deyişle hayır’ın karşısına evet 

zorunlu bir şekilde getiriliyor. 

Camus’nün başkaldırmaya yüklediği anlam bireyin var 

oluşunu gerçekleştirmesi, kendisini saran dış etkenleri ve kabukları 

yırtıp atmasıdır. Nasıl ki Descartes ‘‘Düşünüyorum o halde varım’’ 

önermesini devinimin öncü önermesi kabul ediyorsa Camus da 

‘‘Başkaldırıyorum o halde varım’’ önermesini kabul ediyor. Ona göre 



başkaldırı yeni bir hak anlayışını imkânını ya da mevcut hakkın 

bastırılmasının reddini taşır.  

Hayata anlam kazandırmanın çaresi, birbirini izleyen her ‘şu’ 

anı, sonlu ve boş bir varoluş durumuna başkaldırarak yaşamaktır. 

Başkaldırı bir sevinç kaynağıdır. “Evet, ölüm tepemde; beni tehdit 

etmek istiyor ama ben bu tehdide aldırmadan hayatımın her anını 

duyumsayarak yaşıyorum,” demektir. Dahası, başkaldırı boş bir 

iyimserlik hali de değildir. Camus toplumsal ve siyasal düzlemde sırf 

bireysel başkaldırısı ile baskılara, işkenceye, savaşlara karşı durur ve 

aynı duruşu kitlelere taşıyarak, hayatı herkes için çok daha anlamlı ve 

yaşanır kılmaya çalışır. Başkaldıran İnsan’da tüm bu görüşlerini 

destekler biçimde, “diz çökmüş durumda yaşamaktansa, ayakta 

ölmeyi yeğ tutar,” der. Yine aynı yapıtta, başkaldırı, ölüm ve yaşamın 

anlamı ilişkisi üzerinde durur. “Başkaldıran insan yaşamı değil, 

yaşamın nedenlerini ister.’’ Ölümün getirdiği sonucu yadsır. Hiçbir 

şey sürekli değilse, hiçbir şey doğrulanmamışsa, ölen anlamdan 

yoksundur. Ölüme karşı savaşmak, yaşamın anlamını istemek, kural 

ve birlik için çarpışmak anlamına gelir. (BAŞKAYA: 2013, 26) 

Camus başkaldırı davranışıyla birbiriyle ilişkili üç değerin 

ortaya çıktığını söyler. Birincisi insanın saçmaya başkaldırarak 

kendisini yeniden bulmasıdır. En olumsuz başkaldırılar, örneğin 

efendisinin bir emrine birdenbire karşı çıkan bir esirin başkaldırısı bile 

içinde olumlu bir şeyler içerir. Kişinin kendisine zorla yaptırılmak 

istenen bir şeye karşı çıkması, içinde karşıtlığa karşı az ya da çok bir 

isteğin bulunduğunu gösterir. Bu ise onun kısa bir süre için bile olsa 

kendisiyle özdeşleşebileceği bir şeyler olduğu anlamına gelir. Tüm 

bunları hisseden kişi, “başkaldırıyorum öyleyse varım” diyebilir.  

İnsan, başka insanlarla beraber yaşayan, başka insanların ezilmişliğine 

de tanıklık eden bir varlık olarak sadece kendisi için başkaldırmaz. 

Bireysel başkaldırıyla birlikte, evrensel başkaldırıyı da mümkün kılan 

kişi, “başkaldırıyorum öyleyse varız” diyebilir. “Binlerce örnek 

başkaldırının yalnızca bireysel olarak hissedilen ezilmeden değil, en 

azından bir o kadar da başkalarının ezildiğini görmekten 

kaynaklandığını gösterir.” Camus buradan üçüncü değer olan ‘insanlar 

arasındaki dayanışma’ya ulaşır. (DURMUŞ: 2013, 35) 

Görüldüğü gibi Camus başkaldırmayı sadece bireysel düzeyde 

sınırlandırmaz. Başkaldırının alanını daha da genişlettirerek tümel 

yani evrensel bir boyut kazandırır. Ona göre birey başkasının da 

uğradığı haksızlığı kendisine yapılmış gibi sahiplenip birlik duygusu 

içerisinde eyleme geçmelidir. Hem bireysel hem de evrensel 

başkaldırının hayata bir zorunluluk, gereklilik olduğuna inan 

Camus’ya göre her değer başkaldırıyı getirmez ama her başkaldırı bir 



değeri doğurur. Başkaldırı ile birlikte gelecek değerlerden biri de 

adalettir. Adalet başkaldırının temelinde yatan şeydir. Bu adalet 

düşüncesi evrensel başkaldırının gerçekleşmesi ile oluşacaktır. Camus 

bunu şöyle ifade eder: 

“Aykırılığı ele alan bir düşüncenin ilerlemesi bu aykırılığı tüm 

insanlarla paylaştığını ve insan gerçeğinin, tüm olarak, kendi 

kendisine ve evrene uzaklığı dolayısıyla acı çektiğini anlamaktır. Bir 

tek insanın çektiği dert ortak salgın olur. Gündelik acımızda 

başkaldırı, düşünce düzeyinde, ‘cogito’ nun gördüğü işi görür: ilk 

kesinliktir. Ama bu kesinlik bireyi yalnızlığından çekip alır. İlk değeri 

bütün insanlar üzerinde duran bir ortak noktadır. Başkaldırıyorum, 

öyleyse varız.” (CAMUS:2011, 29) 

Camus’nün felsefesinde adalet çok önemli bir yere sahiptir. 

Camus yaşadığı dönemin adalet anlayışını eleştirir ve adaletten 

yoksun bir toplumun nasıl olacağının analizini yapar. “Başkaldırmanın 

temelinde yatan şey adalet duygusudur. Hakkını korumak isteyen 

başkaldıran insan, kendisine haksızlık etmek isteyenlere karşı, 

kendisini bir değer olarak ortaya koymaya çalışır. Başkaldırı bir 

anlamda kendi varoluşunu ortaya çıkarmaktır. İnsanın varlık 

sebeplerindendir. Camus, başkaldırmayı metafizik (doğaüstü) 

başkaldırma ve tarihsel başkaldırma olmak üzere iki şekilde inceler. 

Her iki başkaldırının da temelinde sınır çizme ve ölçü isteği vardır” 

(ŞİŞMAN: 2010, 51). 

Metafizik başkaldırma insanın, kendi koşulunun ve bütün 

evrenin karşısına dikilmesidir. Başkaldırmış kişi bir yandan ölümlülük 

koşulunu yadsırken, bir yandan da kendisini bu koşul içinde yaşatan 

gücü yadsır. Öyleyse doğaötesi başkaldıran ille de Tanrısız değildir, 

ama ister istemez Tanrıya sövücüdür Düzen adına kutsala saygısızlık 

eder. Başkaldıran kişi, yok saymaktan çok, meydan okur. Hiç değilse 

başlangıçta, Tanrı’yı silmez, yalnızca eşit eşite konuşur onunla. Ama 

kibar bir söyleşim değil, yenme isteğinden haz alan bir tartışma söz 

konusudur. Metafizik başkaldırıda Tanrı yok edildikten sonra 

başkaldırma bir hümanizm ile sonuçlanırsa bir anlam ifade eder. Aksi 

takdirde ortaya diktatörlük çıkar (ERDEM: 2004, 347). 

“Eğer Tanrı’ya inanmıyorsanız niçin bunca özveride 

bulunuyorsunuz?” sorusunu Camus şu şekilde yanıtlamıştır: “Eğer 

mutlak güçte bir Tanrı’ya inansaydı, insanları iyileştirmeyi sürdürmez, 

bu görevi ona bırakırdı. Ama bu dünyada kimse, hayır kimse, Tanrı’ya 

inandığını sanan Paneloux bile, böyle bir Tanrı’ya inanmıyordu. 

Çünkü kimse kendini sonuna kadar Tanrı’nın ellerine bırakmıyordu ve 

bu açıdan Rieux, yaradılışla olduğu gibi mücadele ederek, en azından 



kendisinin gerçeğin yolunda olduğuna inanıyordu.” (CAMUS: 

2007,60) 

Camus’nün metafizik başkaldırısına en güzel örnek olarak 

onun kahramanı Sisifos verilebilir. Sisifos tanrılara başkaldırıp onları 

kandırmış bir kişidir. Bunu cezası da dik bir yokuşa büyük bir kayayı 

çıkarıp kayanın tekrar aşağı yuvarlanması ve bu olayın tekrar tekrar 

devam etmesi ile sonuçlandırılmıştır. Ona göre Sisifos bu yazgısını 

yani verilen cezayı sahiplenmiştir. Hem trajik hem de mutlu bir 

kahramandır o. Camus da bizlere Sisifos’un durumunu metafizik bir 

mutluluk olduğunu anlamamız gerektiğini söyler. Metafizik 

başkaldırmayı Yunan mitolojisinden esinleyerek açıklama gayretine 

giren Camus’ya göre bu kahramanlardan bir tanesi de 

Prometheuos’tur. Prometheuos kendi gücünün bilincine varıp tanrılara 

başkaldırmıştır. İkinci şekil ise tarihsel başkaldırıdır.  

Camus, başkaldırmanın şiddetten vazgeçmek olduğunu 

düşünmektedir. Onun başkaldırıdan anladığı, insanın, adalet ve 

özgürlüğü bağdaştırmayı başarabilmesinde yatmaktadır. Camus’nün 

başkaldırma anlayışı ile her şeyin anlam ve değerden yoksun olduğu 

düşüncesi geçerliliğini kaybetmekte ve kişiye yeniden kendi 

olanaklarını görme yolu açılabilmektedir. Bu Camus açısından tarihsel 

başkaldırının, metafizik başkaldırıyla siyasal devrim arasındaki bağın 

niteliğini gösterir. Tanrı öldüğüne göre, dünyayı insanın kendi 

güçleriyle değiştirip düzenlemesi gerekir. Ölümsüzlükte kurtuluş 

bulmayan insan, zaman içinde kurtuluş aramaya başlar. Sonuçsa 

siyasal devrim olur. Oysa Camus’ya göre devrim, başkaldırmaya 

ihanettir. Bu anlamda nasıl ki metafizik başkaldırı Sade ile başlamışsa, 

tarihsel başkaldırı da Sade’ın çağdaşları olan tanrının yeryüzündeki 

cisimleşmesini temsil eden kralı öldürenlerle başlar. Camus bu 

anlamda Saint Just’ı, başkaldıran insanı örneklendirilişin de önemli bir 

tarihsel kişilik olarak özelikle anar. (RIZVANOĞLU: 2013, 82) 

Kralın ölüm kararını veren kişi olarak Saint Just, 

Rousseau’nun düşüncelerini tarihe soktuğu iddiasındadır. Ona göre 

akılsal bir tanrıdan çok, aklın kendisi, erdem ile birlikte yeni bir 

mutlak olmuştur. Bu bağlamda Saint Just, evrensel iyilik eğilimi 

dediği şeyi kurmaya çalışmış, akla tapınmayı kurumlaştırmıştır. Ona 

göre tanrının yerine akıl ve erdem geçtiğine göre tanrının toplumdaki 

temsilcisi olan kral, yani 16. Louis de idam edilerek halkın iradesi 

üstün kılınmıştır. Oysa özgürlük adına eyleyen, akıl ve erdeme 

dayanan Saint Just’ın devrimi çarçabuk giyotin ve sürgünlerle 

sonuçlanmıştır. Nihayetinde devrim kendi çocuklarını yendiğinde 

Saint Just, Robespierre’i savunmasında ününü ve ölümden sonraki 

yaşamı bütünüyle yadsır. (CAMUS:2011, 157) 



Camus’ya göre başkaldırma, insan bilincinin ortaya çıkışının 

anlatımı olduğu için suçsuzdur fakat tarih içinde çeşitli şekillerde 

ortaya çıkan devrim suçludur. Özgürlük isteğinin devrimi körüklemesi 

anlaşılabilir, buna karşın özgürlük adına yapılan tarihsel devrimler 

giyotin, toplama kampları, sürgünler ve terör ile sonuçlanır. Tarihsel 

devrimler, bugünü yaşamayı belirsiz bir geleceğe feda ederek dolaylı 

olarak umudu körükler ve eyleme geçer. ‘Başkaldırı birlik ister, bir 

evete dayanan ‘hayır’dan yola çıkar. Oysa tarihsel devrim tümlük 

ister, salt nihilizmden yola çıkarak çağların sonuna atılmış bir “evet”i 

yaratabilmek için bütün kölelikleri bağrına basar. Başkaldırı 

yaratıcıdır, devrim yoksayıcıdır. Ve denebilir ki; devrim aslında 

başkaldırmaya bir ihanettir. Camus, devrimin bir eylemi düşünceye 

göre biçimlendirme, dünyayı kuramsal bir çerçeveye uydurma çabası 

olduğunu, devrimin hem insanları hem ilkeleri yok ettiğini düşünür. 

(DURMUŞ: 2013, 41) 

Anlaşılacağı üzere Camus’nün başkaldırısı mevcut despot 

otoritelere karşı olduğu kadar ölüm ve sürgünlerle sonuçlanan 

devrimlere de karşıdır. İki tür başkaldırının varlığından söz eden 

Camus, her iki başkaldırının tek bir çıkış noktasının olduğunu söyler. 

Başkaldırının çıkış noktası bilinçtir. Bilinç aynı zamanda saçma ile 

olan ilişkinin de çıkış noktasıdır. Saçmanın ayırımına varan bilinç 

karşı bir tepki olarak başkaldırıyı doğurur. Hayır ile başlayan bu 

başkaldırı eylemi ilkin tanrıyı yadsımakla başlayıp toplumsal 

devrimler ve iktidarların karşısına geçer. Başkaldırı her ne kadar 

bireysel görünse de aslında temelinde yatan adalet istemini bütün 

insanlar için arzulanması vardır. Dolayısıyla ancak birlik ve beraberlik 

duygusu içerisinde bu gerçekleşir. Daha yaşanılır bir yaşam kurmak 

umut edilecek bir şey değil başkaldırı ile gerçekleşecek bir şeydir. 

Anlamın bulunabilmesi için, ne dün ne de yarının düşünülmesi 

gerekiyor asıl olan şimdiki andır. Ve şimdiki anın içinde birey 

varlığının girdiği anlamsızlığa, radikal bir biçimde başkaldırmalıdır. 

 

 Sonuç 

20.yy düşünce sahnesinde belirgin bir rol oynayan 

varoluşçuluk akımının etkilerini her alanda görmek mümkündür. Bu 

alanların başında edebiyat gelir. Çünkü edebiyat da varoluşçuluk gibi 

bireyin içsel yaşamını somutlaştıran, resmeden bir alandır. Bu yüzden 

varoluşçuluğun felsefi olduğu kadar edebi bir akım olduğunu da 

söylemek yanlış olmaz. Varoluşçuluğu edebiyat alanında çok başarılı 

ve güzel bir şekilde işleyen yazarlardan biri de Albert Camus’dur. 

Camus yaşadığı çağın etkilerini kendi benliğinde hissetmiş ve bunu 

eserlerinde yansıtmıştır. Onun yaşadığı çağ, savaşların, yıkımların ve 



can yakmaların şiddetli bir şekilde sürdüğü çağ olma özeliğini taşır.  

İçinde yaşadığı bu travmaların onun düşünce sistemini şekillendirmesi 

de kaçınılmazdır. 

Camus, her ne kadar karamsar bir yazar olarak bilinse de 

aslında yaşama gayreti içinde olup, sürekli bir anlam arayışı içinde 

olan biridir. Hayatın saçma olması onun yaşanmaya değmez olduğu 

anlamına gelmiyor aksine saçma, hayatın yaşanması için yeni bir 

anlam yolculuğunun ilk durağıdır. Başka bir deyişle saçma tetikleyici 

bir durumdur. Görüldüğü gibi Camus olumsuz bir kavram olarak 

algılanan saçmayı olumlu bir durum olarak değerlendirir. Ona göre 

saçmaya teslim olmak, boyun eğmek, intiharı seçmek hayattan bir şey 

anlamadığımızın ve hayatın bizi yendiğini kabul etme ile eş değerdir. 

Aynı zamanda intihar ile de eş değer gördüğü bir diğer kavram da 

umuttur. Camus umudu, kandırma vaatleri toplamından oluşan, 

olmayan bir dünya özlemine sarılmak olarak tanımlar ve buna ‘‘felsefi 

intihar’’ der.  

Onun ulaştığı ve bütün insanlarda görülmesini öngördüğü 

alternatif yol başkaldırıdır. Onun felsefesinde belirleyici olan iki tür 

insan tipinden söz etmek mümkündür. Bunlar saçma yani uyumsuz 

insan ve başkaldıran insan. Camus’nün uyumsuz insanı, herhangi bir 

gayesi olmayan ve girdiği anlamsızlıktan nasıl kurtulacağını bilmeyen 

saçmaya teslim olmuş insandır. Başkaldıran insan ise yaşamdan çok 

yaşamın nedenlerini isteyen ve bu nedenlerin cevaplarını bulmak için 

hem toplumsal hem de ilahi düzene meydan okuyan insandır. 

Eserlerinde başkaldırının önemini detaylı bir biçimde açıklayan 

Camus, yarattığı kahramanlarıyla da bize hem uyumsuz insanın 

mutsuzluğunu hem de başkaldıran insanın mutluluğunu gösterir. 

Özetlemek gerekirse Camus’nün başkaldırıyı yaşamın yaşanmasında 

temele koyduğu ve bu doğrultuda gerek ilahi gerekse de sosyal 

belirlenmişliklerden sıyrılıp kendi içsel yaşamını keşfetmesini 

savunur. Bireysel başkaldırı ile birlikte evrensel bir başkaldırının 

varlığı devam etmelidir. Yani birey kendisine yapılan haksızlığa nasıl 

başkaldırıyorsa aynı zamanda bir başkasına da yapılan haksızlığa da o 

şekilde başkaldırmalıdır. Ancak bu şekilde yani böyle bir tavırla 

adaletli ve yaşanılabilir bir toplum kurulmuş olur ve bireyin mutlu 

olması mümkün kılınabilir.  
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