
Varoluşçuluk Nedir?

  

Alm. Existenzialismus, Fr. existentialisme, İng. existentialism

  

Varoluşçu felsefe düşüncesini temel olarak alan bütün düşünsel uğraşılara verilen ad. 

  

Başlıca temsilcileri: Jean Paul Sartre, Albert Camus, Merlaeu-Ponty, Simone de Beauvoir,
Gabriel Marcel, Martin Heidegger ve Karl Jaspers'dir.

  

Fransa'da bir felsefe - edebiyat akımı olarak biçim almıştır. J. P. Sartre'a göre; varoluş özden
önce gelir ve her bir kimseye bir öz kazandırmayı sağlayacak özgürlükle özdeştir; insan ne ise o
değildir, ne olmuşsa odur. İnsan kendini kendi yapar, daha önce kazandığı bazı belirlenimlerin
elverdiği ölçüde kendine biçim verir, kendini oluşturur.

Heidegger'e göre "İnsanın özü varoluşundadır." yani "dünyada-olma"sındadır. Yalnızca
insan " gerçek varoluş"
tur. Çünkü yalnız insan var olanın (kendisinin) sınırlarını aşıp varlığa adım atabilir. Yalnız insan
var olan olarak kalmaz, kendini var olan olarak anlayabilir: bütün öteki şeyleri anlayabilmesinin
temeli de budur. Böyle olunca varlıkbilim bütün öteki bilimlerin dayanağıdır; Heidegger ağırlık
merkezi ahlak felsefesi ve insanbilim ile ilgili sorunlar olan her varoluşçu felsefenin karşısına
bilinçli olarak bir varoluşçu varlıkbilim koymak ister; böylece varlığı var-oluşta arayarak
felsefenin temel sorunu olan varlık felsefesine dönmüş olur. Varlığın (
Sein
) araştırılması gereken yer varoluştur (
Existenz
). İnsanın özü varoluşunda olduğuna göre, varoluştan kalkarak varlık sorusu yeniden
düzenlenmelidir.
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Jaspers, her varlıkbilimde, varoluşsal olanın bir katılaşması ve yozlaşması tehlikesini görür;onun yöntemi varoluşu açma, aydınlığa çıkarma (varoluş aydınlanması) yöntemidir; ama, kendifelsefesinin salt bir varoluş felsefesi olduğunu ileri sürmekle birlikte, kendisi de bilincin ötesinegeçen bir fizikötesine yönelişiyle varoluş felsefesinin dışına çıkar.         * * *  "Varoluşçuluk deyimi ilk kez 1929 yılında kullanılmıştır. Varoluşçuluk "ben"le "varoluş"unayrılmazlığı düşüncesinden yola çıkar. Bunu yaparken de gizemci bir filozof olan Kierkegard’ı temel alır. Bu düşünüre göre insan tanrı ve ne etse önleyemeyeceği ölümsel hiçlikkarşısında tirtir titreyen zavallı bir yalnız yaratıktır. Tanrı korkusu veya ölüm korkusu ile titreyenbu insan ne olduğunu bilmiyor, sadece varolduğunu biliyor. Demek ki ben’le varoluş özdeştir.Öyleyse bu bensel varoluş sorunu ölümsel hiçlik karşısında nasıl konulmalıdır? Varoluşçuların (özellikle 1905-1980 yılları arasında yaşayan 68 Kuşağının fikir babası Jean-Paul Sartre ’ın) bu soruya yanıtı özetle şöyledir: İnsan özünü kendi yaratır, özünü kendi yaratan tek nesneinsandır. İnsandan başka her nesnede yapış varoluştan önce gelir. Önce varolup sonra kendiniyaratan sadece insandır. Yalnız insandır ki önce varlaşır, sonra özünü yaratır; nasıl olacağını,neye yarayacağını kendisi çizer. İnsan varolmadan önce tanımlanamaz, çünkü varolmadanönce hiçbir şey değildir. Ancak varolduktan sonra bir şey olacaktır, hem de kendisini nasılyaparsa öyle olacaktır. Yani insan insanlığını kendi yapar. Demek ki bu yapış keyfe bağlı biryapıştır.Öyleyse bu keyifsel özgürlük de ölümün ötesindeki hiçlik karşısında boşuna birçabalamadan ibarettir. Ama varoluşçular böyle demiyorlar elbet. Descartes’ın düşünüyorum, öyleyse varım denilen cogito’sundan yola çıktıklarını söylüyorlar. Onlara göre bilincin kendiliğinden ulaştığı mutlak gerçeksadece budur. Herhangi bir gerçeğin olabilmesi içinse ortada mutlak bir gerçeğin bulunmasıgerekir. Bu gerçek, insanın bir aracıya başvurmaksızın kendini anlaması, özünü bilmesigerçeğidir. İnsan, bu gerçekle, kendinden başkalarına da varmaktadır. İnsan, kendi gerçeklerinevarabilmek için başkalarının içinden geçecektir. Başkaları, insanın hem varolması, hem dekendini bilmesi için gereklidir. Oysa gene de kendini yapan sadece insanın kendisidir.Başkalarının içinden geçmesi yaptığını değerlendirmek içindir. Yani insan geleceğe doğru bir atılıştır, bir gelecek bilincine varıştır, kendini yaşayan birtasarıdır . İnsan özünü kendi yaratır: dünyaya atılarak, orada acı çekerek, savaşarak…İnsan sorumludur. Varlık özden önce geldiğine göre, insan ne olduğundan veya olmadığındansorumludur. Özünü kendisi tasarladığına göre sorumluluğunu da omuzlarına yüklenmesigerekir. Hem, bu sorumluluğu sadece kendisine karşı değildir, bütün insanlara karşıdır. Çünküinsan kendisini seçerken bütün insanları da seçmiş olur, olmak istediğini yaratırken herkesinnasıl olması gerektiğini de tasarlar. Yeşil güzeldir derken yeşilin bütün sorumluluğunu dayüklenir. İnsanın sorumluluğu bütün çağına yayılır, bütün evreni kucaklar. Bu sorumlulukkorkunç bir sorumluluktur, uçsuz bucaksızdır. İnsan bu sorumluluğun bütün yükünü omuzlarındataşımakla insanlaşır. İnsan kendini seçerken bütün insanları seçtiği gibi, bütün insanlarıseçerken de kendini seçer, kendine karşı sorumlu olunca bütün insanlara karşı da sorumlu olur.Bunaltı sorumluluğunu duymaktır. Öyleyse insan bunaltıdır. Sorumluluklarını maskeleyen bubunaltıyı azaltabilirler, gene de içleri rahat değildir. Çoğu kimseler yaptıklarının yalnız kendilerinibağladığına, yalnız kendilerini sorumlu kıldığına kendilerini inandırmaya çalışırlar, gene de birtürlü rahat edemezler. Çünkü sorumluluk da, bunaltı da insanın insanlığından gelmektedir,edimlerinin sonucudur. Bunaltı insanı eylemden ayırmaz, tersine eyleme götürür, eyleme zorlar. İnsan özgürdür. Hem sadece özgür de değildir, özgür olmak zorundadır. Çünkü yaratılmamıştır,kendi kendisini yaratmıştır. Çünkü bütün yaptıklarından, tutkularından bile sorumludur. Tutkularkötü edimler için bir özür değildir. Çünkü yeryüzünde insana yol gösterecek kendisinden başkahiçbir şey yoktur. Çünkü her insan kendisinden öncekileri istediği gibi yorumlayabilir. İnsanyardımsızdır, desteksizdir, bir başınadır, bırakılmışlık içindedir. İnsanın yapacağı el değmemişbir gelecek vardır, insan insanın geleceğidir. Bunun içindir ki, insan insanı bulur. İnsandeğerlerini kendi yaratır. İnsan yaşamaya başlamadan önce hayat yoktur, hayata anlam verenyaşayan insandır. Değer denilen şey insanın seçtiği bu anlamdan başka bir şey değildir.Yorumlar farklı olduğu için genel bir ahlâk yoktur, zira anlamı seçen sonuçta gene bizleriz.Çünkü öğüt alacağı kimseyi seçmekle insan kendini seçer. Yapacağınız şeye sonuçta ancakkendiniz karar verirsiniz. Gerçekte insan kendi hayatından başka hiçbir şey değildir. İnsan erdemlerini kendi yaratır.Korkak ya da kahraman olmak insanın kendi elindedir. İnsan ancak elinden geleni yapabilirama, yapmayı tasarladığı her şey de elinden gelir. Herşey bir seçiş meselesidir ve her seçişinbir sebebi vardır. Peki bu sebep duygularımızdan mı doğmaktadır ? Hayır diyor varoluşçular.Zira harekete geçmemiş duygu hiçbir şey değildir. Duygu insana doğru yolu göstermez.Varoluşçuluk "özgürsünüz, yolunuzu kendiniz seçin" demektedir. Bir insan için toplumdadeğişmeyen bir zorunluluk varsa o da şudur: Dünyada yaşamak, bir iş görmek, başkaları arasından bulunmak, ölümlü olmak… Bu düşünce sistemine yöneltilen birçok eleştiri bulunmaktadır. Benim kişisel görüşüme göreinsan toplumsal bir varlıktır ve toplumdan koparılırsa ölüm korkusuyla titremekten başkayapacağı hiçbir şey kalmaz. İnsan kendisini nasıl isterse öyle yapamaz, insanın gelişimi vekonumu karmaşık dış ve iç koşulların dayattığı zorunluluklara bağlıdır. Varoluşçuluğun ayırıcıniteliği kişisel tedirginliği, bu tedirginliğin nedenlerini çözümlemeye çalışacağı yerde, toplumakarşı çıkmaya yönelterek gidermek istemesidir. Bu istekse toplumsal anarşi doğurarak kişiseltedirginliği büsbütün artırmaktan başka sonuç sağlayamaz. Önemli olan tüm olumsuzluklar vedalgalanmalara rağmen geminin rotasının huzur ve barış limanına yönelik olmasıdır. En kutsaldeğerin insan olduğu her insanın gönlünde yatan limana…" Kaynak: Düşünce Tarihi, OrhanHançerlioğlu, Remzi Kitabevi, 6.Basım-s.425-430.
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