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Öz
Bu makale iki bölümden oluşur. İlk bölümde Schopenhauer’in intihar üzerine düşünceleri
kısaca açıklanır. Schopenhauer’e göre intiharın iki önemli nedeni yaşamın kendi başına bir
anlamı olduğunu düşünmek ve istemenin kışkırtılmasıdır. İkinci bölümde Camus’nün intihar
üzerine düşünceleri Sisifos Söyleni kitabı bağlamında açıklanır. Camus’ye göre felsefenin
en ciddi konusu intihar sorunudur. İntiharı anlamak için yaşamın absürd özelliği dikkate
alınmalıdır. Camus kitap boyunca absürdün otuz beş ayrı tanımını yapar. Bu tanımlardan
kuşatıcı olduğu düşünülen bir kısmı değerlendirilir. Camus intihara karşı absürd iklimin
içinde kalmayı önerir. Absürd iklimden ölümsüze sıçrayan filozof ve yazarlar eleştirilir. Absürd
iklime dayanamayan filozof ve yazarlar eleştirilir. Farklı alanlarda ölümsüzlüğün peşinde olan
edebiyat kahramanları Gılgamış, Dante ve Werther eleştirilir. Absürde bağlı kalan filozoflar
ve yazarlardan ve Sisifos, Orpheus, Prometheus, Stavrogin, Don Juan, Kirilov, Meursault
ve Rieux gibi absürd kahramanlardan örnekler verilir. Sonuç bölümünde intiharı önlemeye
yardımcı olabilecek felsefi öneriler geliştirilir.
Anahtar Kelimeler: İntihar, Absürd, Yaşamın anlamı, Sisifos, Sanat, Nicelik ahlakı.
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konforlu zengin bir yaşam tarzı sürmüş bir kimse, bundan sonra isteklerinin mevcut
yeni şartlarda doyurulmasının mümkün olmadığını neden göstererek yaşamına son
verebilir. Amirinin aşağılamalarına maruz kalmış alt rütbeli biri kırılmış onurunu
göstererek onurdan yoksun bir şekilde yaşamak istemeyebilir. Üniversite giriş
sınavı sonucunda istediği başarı puanını alamayan bir aday bu nedenle yaşamla
bağını koparabilir. İşte tüm bu örneklerde olduğu gibi, Schopenhauer’e göre
“intihar” istemenin susturulması değil, bunun aksine, olanaklarının dışında kalması
nedeniyle kavuşamadığı koşullara duyduğu özlem ve umutla kışkırtılmasının bir
sonucudur. Schopenhauer’e göre intihar konusundaki en korkunç şey en saygın
ahlak öğretilerinin bile son noktada intiharı savunuyor olmalarıdır. İntiharı
savunan ahlak görüşlerinin gelip dayandıkları gerekçe insan onurunun korunması
çabasıdır. Bu tür ahlak öğretileri arasında en dikkate değer olanı “intiharı soylu ve
kahramanca bir eylem olarak” öven Stoacılardır. (Schopenhauer, 2014, s. 81) Ancak
Schopenhauer, nihayetinde, intiharı onaylayan stoa ahlak öğretisini reddeder çünkü
ona göre “intihar bir kurtuluş değildir.” (Schopenhauer, 2020, s. 522, §65) Hiçbir
ahlak öğretisi intiharı engelleyemez çünkü ahlak öğretileri en sonunda gelip “insan
onuru”na dayanırlar. Oysa Schopenhauer’e göre sonunda ölüme mahkûm ya da
Camus’nün deyişiyle “idamlık” (Camus, 2014, s. 68) insan yaşamının bir üstünlüğü
ya da “onur”u yoktur. (Schopenhauer, 2014, s. 89)
Ahlak öğretilerine dayanılarak intiharın önlenemeyeceği gibi, herhangi
bir dini inanca dayanılarak da intihar önlenemez. Örneğin Semavi inançlar gibi
“tektanrıcı dinlerin mensupları intiharı bir suç olarak” görürler. (Schopenhauer,
2014, s. 77) Fakat inanç sözcüleri bir kimsenin neden intihar etmemesi gerektiği
sorusuna ikna edici bir cevap veremezler. Schopenhauer’in ve Camus’nün ateist
olmalarının en basit gerekçesi bu olabilir. Schopenhauer’e göre Semavi inancın
sözcülerinin “içimizde acıma ve paylaşım duygularını uyandıran” intihar girişimini
“suç olarak” damgalayıp lanetlemelerine “meydan okunmalıdır.” (Schopenhauer,
2014, s. 79) Bu inanç sözcülerinin intihar ile ilgili bir tartışmadaki son sözleri
“Biz böyle istiyoruz” keyfi cümlesinden “öteye geçmez.” (Schopenhauer,
2014, s. 79) İnanç sözcüleri, ölümü seçen birini hiçbir cezanın bu girişimden
yıldıramayacağını göremezler. Üstelik, varolmayan şeylerle insanın duygu,
düşünce ve davranışlarını sınırlandırıp düzenleme girişimi, kasten yaşatılan
bir travma nedenidir. Bu nedenlerle Schopenhauer inanç sözcülerinin keyfi
dogmalarını reddeder.
Schopenhauer intiharı savunmaz fakat lanetlemez de. Yalnızca intiharın
bir “kurtuluş yolu” olmadığını düşünür. (Schopenhauer, 2014, s. 83) Peki,
“Neyle teselli bulabilir insan?” (Schopenhauer, 2014, s. 95) Ne yazık ki insanın
en büyük tesellisi yaşamın ya da en azından kendi yaşamının bir anlamı
Dört Öge-Yıl: 10 Sayı: 20 Aralık 2021
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olarak, en sonunda, bir varsayıma, imgeye, şiire, metafora varırlar ve bir sanat yapıtı
içinde erirler. Sonunda “kendime de dünyaya da yabancıyım.” (Camus, 2005, s. 19)
Dünya gerçekte akla uygun değildir, irrasyoneldir. Fakat, gerçeğin rasyonalizasyonu
ya da irrasyonalizasyonu nihayetinde bir anlam etrafında uzlaşana kadar sürdürülür.
Camus ne dünyanın rasyonalizasyonu sonucu varılan ne de irrasyonalizasyonu
sonucu varılan bir anlam önünde diz çöker çünkü yaşamın akışında her türlü anlam
boşa çıkar. Camus’nün yüklenmiş bir anlamla nitelik kazandırılmış yaşam yerine
niceliksel olarak çoğaltılmış bir yaşamı tercih etmesinin nedeni budur.
Başka anlamlarla iptal edilmiş anlam yüklenmiş yaşamların ve niceliksel
yaşam çokluğunun sergilendiği yaratıcı bir alan olarak Camus sanata işaret eder.
Camus sanatın bu işlevinin, daha önce, Nietzsche tarafından Güç İstenci yapıtında
keşfedilmiş olduğunu düşünür: “Sanatta önemli olan onun [insan] varoluşu[nu]
yetkinleştirmesidir, yetkinliği ve bolluğu üretmesidir; sanat özsel olarak varoluşun
olumlanması, kutsanması, ilahlaştırılmasıdır”. (Nietzsche, 1968, s. 434, prg. 821)
“Biz hakikat yüzünden mahvolmayalım diye sanata sahibiz.” (Nietzsche, 1968, s.
435, prg. 822).
İntihar edenler yaşamlarını, onları kendilerine ve dünyaya daha fazla yabancı
kılmayan ve onları birbirlerine tanıdık ve uyumlu kılan bir anlama kaptırmışlardır.
Fakat Camus’ye göre hiçbir gerçek ve hakikat, bir kimsenin kendisini öldürmesi
için gerekçe kabul edilemez. Örneğin Galilei’nin Engizisyon mahkemesinin idam
cezasından kaçmak için, daha önce öne sürdüğü bilimsel hakikatten vazgeçmesi
birçok kimse tarafından kınanır. Fakat Camus Galilei’yi haklı bulur. “Uğrunda
yakılıp ölmeye değmezdi bu gerçek.” (Camus, 2014, s. 21) Daha önce Nietzsche’nin
de dediği gibi “yaşam ile bilginin çatışır göründüğü yerde hiçbir zaman gerçek bir
kavga olmadı, orada yadsıma ile kuşku delilik sayıldı yalnızca.” (Nietzsche, 2003,
s. 121, prg. 110).
Camus’ye göre yaşamın niteliği onun anlamı değildir, onun absürd oluşudur.
Çoğunluk yaşamın kendisiyle değil, yaşamın belirli “bir anlamıyla” uyum içinde
olmaya çalışır. (Camus, 2014, s. 24) Fakat absürd insan, yaşamın bir anlamıyla
değil kendisiyle uyum içindedir. Peki, o halde “absürd nedir?” Camus Sisifos Söyleni
kitabında “absürd”ün otuz beş ayrı fakat birbiriyle bağlantılı tanımını yapar.2 Aşağıda,
2

1-) Absürd insan “varoluş”udur. (Camus, 2005, s. 5), 2-) Absürd insanın yüreğinde, onu için için
yiyen “kurtçuk”tur. (Camus, 2014, s. 22), 3-) Absürd, yaşam hakkındaki “alışkanlığı” bozan şeydir.
(Camus, 2014, s. 26), 4-) Absürd denilen şey “yaşam için gerekli uykudan zihni mahrum bırakan”
“hesaplanamaz duygu”dur. (Camus, 2005, s. 4) 5-) Absürd, insanın kendisini, “birdenbire” “yabancı”
ve “sürgün” bulduğu bir dünyadır. (Camus, 2014, s. 24), 6-) Absürd, “çaresiz” bir “sürgünlük”tür.
(Camus, 2014, s. 24), 7-) Absürd “insanla yaşamı, oyuncuyla dekoru arasındaki” kopma”dır.
(Camus, 2014, s. 24), 8-) Absürd, düşüncenin adım atmaya tereddüt ettiği “son dönemeç” ya da
“düşüncenin kendi sınırlarına ulaştığı” “ıssız ve susuz çöller”dir. (Camus, 2005, s. 8), 9-) “Absürd,
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uzlaşmazlığın “çatışmanın dünya ile düşüncem arasındaki bu kırılmanın temeli, bu konudaki
farkındalığım”dır. (Camus, 2005, s. 50), 35-) Absürd “bu bedenin ruhunun kendisini alabildiğine
aşmasıdır.” (Camus, 2014, s. 150)
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olunsun, tüm bu düşünce ayrılıklarının üzerinde birleştikleri nokta bedendir. Fakat
intiharın bedensel yaşamın sonlandırılmasıyla başlayıp bittiğini düşünmek, intihar
olayının sürecini ıskalamak demektir çünkü intihar olayının altında yaşamla ilgili
bir düşünce yatar. Bir kimsenin kendi bedensel yaşamını sonlandırmaya dönük
müdahalesi onun genel olarak yaşam hakkında vardığı bir düşüncenin sonucudur.
Yaşamın sürdürülmeye değmeyeceği biçimindeki bir düşünceye ikna olmuş bu
kimse, üzerinden yaşamını sürdürdüğü nihai dayanak olan kendi bedeninin
canlılığına son verme atılımında bulunur. İntihar girişimine, onun nihai temeli olan
düşünce bakımından yaklaşan Camus, bu perspektiften yaklaşıldığında keşfedilen
şeye absürd iklimin dağıtılması, sıçrama, metafizik ya da “felsefi intihar” adını verir.
(Camus, 2005, s. 39) Böylece, felsefi intihar, düşünceleriyle yaşamın dışına geçenler,
atlayanlar ya da sıçrayanların girişimidir.
İnsanın kendisini öldürme yeteneğine sahip olması, örneğin Tanrı gibi
her türlü ebedi ve ölümsüz güçlerin olumsuzlanması, boşa çıkarılması anlamına
gelir. Semavi inançlarda intiharın lanetlenerek yasaklanmasının nedeni Tanrı
karşısında insanın üstün bir özelliği olan kendi yaşamını sonlandırma yeteneğinin
kabul edilemez olmasıdır. İnanç sözcülerine göre insan Tanrı’nın değerlendirmesi
altında yaşamını sürdürmelidir, fakat şimdi durum tersine döner ve Tanrı insanın
değerlendirmesine tabi tutulur. Camus’ye göre bu düşünceyi kendi yapıtlarında söz
konusu yapan yazar Dostoyevski’dir. İnsanın Tanrı’nın yerini alma atılımı Ecinniler
(1871) romanında Kirilov’un gerçekleştirdiği intihar girişimiyle ortaya konulur.
Kirilov’a göre insan sonsuz yaşamı istediği ya da kendisini öldürmek istemediği
için Tanrı’yı yaratmıştır. Kirilov şöyle der:
“Tanrı’yım ben ve mutsuzum. Çünkü irademi göstermek zorundayım. Bütün insanlar mutsuz, çünkü iradelerini göstermekten korkuyorlar. Bugüne kadar insan hep yoksul ve mutsuz oldu. Çünkü
iradesinin en yüce biçimini gerçekleştirmekten korkuyordu. […]
Benim tanrılık sıfatım özgür iradem! Hepsi bu! İradem sayesinde en
yüce biçimiyle boyun eğmezliğimi ve özgürlüğümü, korkunç çünkü.
Boyuneğmezliğimi ve yepyeni özgürlüğümü kanıtlamak için intihar
ediyorum.” (Dostoyevski, 2008, Cilt II, s. 349).
Camus Kirilov’un intiharını “mantıksal intihar”, “üstün intihar”, “eğitici
intihar” ya da “metafizik intihar” olarak adlandırır. Kirilov Tanrı’yı yerinden eder
fakat bunu yaparken insanı da yok eder. Bu nedenle Kirilov başlangıçta absürdün
farkına varır fakat sonuçta absürd iklimi dağıtır. Dostoyevski’nin Ecinniler
romanında başından sonuna kadar absürd iklimde kalmaya dayanan kahraman
Kirilov değil Stavrogin’dir. Ecinniler romanını 1959’da, aynı adla tiyatroya uyarlayan
Camus, bu oyununda Stavrogin’in absürd iklimde kalma çabasını onun şu repliğinde
Dört Öge-Yıl: 10 Sayı: 20 Aralık 2021
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Absürd düşünceye göre “dünya ne bu kadar rasyonel ne de bu kadar
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kuşku duyulmayan bir yaşam düşüncesi, beraberinde, yaşamın vereceği ve yoksun
bırakacağı şeylerin mutlak bir kesinlikte biliniyor olması inancını da getirir.
Böyle bir kimse, kendisini yaşam karşısında alacaklı bir konuma yerleştirmiş olur.
Beklentileri karşılanmayan bir kimsenin böylece düş kırıklığı içinde kendi katili
olmaya yaklaşması dokunaklıdır.
Yaşamın kendi başına ya da kendinde bir anlamı olduğunu düşünmek ya
insanı ya da dünyayı yok etmiş olmak olacak, bu da absürdü gözden kaçırmak
demektir. İntihar girişiminde bulunan kimseler, kendileri olmaksızın yaşamın
kendi başına anlamlı olduğunu düşünürler. Fakat absürd kimse, yaşamın kendisini
aşan bir anlamı olmadığını bilerek yaşamını sürdüren kimsedir. Bir kimse, zihinsel
ve bedensel yaşamını sonlandırmak yerine, “insan ölçüleri”nin, “kendi koşulunun
sınırları”nın, “şimdiki zaman”ın içinde kalarak düşünmeyi öğrenebilir. Camus,
bunu sağlayan düşünme tarzını “absürd akıl yürütme” olarak adlandırır. Absürd akıl
yürütme, absürdü göz önüne getiren “açıklığın ışığında” absürd iklimi betimleyen
açık görüşlü düşünmedir (Camus, 2014, s. 27).
Zamanın kendilerinden bağımsız olduğunu düşünen kimseler, onun sonsuz
olduğuna inandıkları için bu sonsuzluktan bir şekilde pay almaları gerektiğini iddia
ederler. Bu kimseler böylece zamana bir alacaklı olarak yaklaşırlar ve kendilerine,
memnun kalacakları bir ömür biçerler. Şimdiden hak ettiklerini ve kendilerine
biçtikleri bu ömrün planını yaparlar. Bu kimseler sık sık genç olduklarını, çok uzun
bir zamana sahip olduklarını ya da ileri yaşlı olduklarını ve zamanları kalmadığını
söylerler. Böylece, içinde yaşadıklarını düşündükleri zamanın kapısına birer alacaklı
olarak dayanırlar. Zamanla ilgili bu tutum absürdü ıskalar. Absürdün anlaşılması için
birincil şeylerden biri “zaman”ın özneden bağımsız, kendi başına ya da kendinde bir şey
olmadığını kavramaktır. Absürd kimse, zamana dayanarak ya da onun içine yerleşerek
değil zamanı taşıyarak yaşayan kimsedir. Kısacası, absürd kimse “zamanın malı”
değildir (Camus, 2005, s. 12). İnsanın zamandan kopmasının yaygın nedenlerinden
biri Tanrı inancıdır. Camus’ye göre Tanrı’yı kabul eden bir kimse kendisini zamandan
koparır. “Ya Tanrı var ya zaman, […] Ya çırpınmalarını aşan daha yüksek bir anlamı
vardır bu dünyanın ya da bu çırpınmalardan başka hiçbir şey gerçek değildir.” (Camus,
2014, s. 103) Tanrı gibi ebedi olduğu düşünülen bir şeye inanmak “uzlaşmak” ya
da “kabullenmek”tir (Camus, 2014, s. 103). Absürd insan ebedi olanla uyum içinde
olmaktan tiksinti duyar (Camus, 2014, s. 103). Absürd kimse her türlü zaman üstü,
insan üstü şeyle uyumsuzdur ve zamanı edebi olana tercih eder. Ebediden “yoksun
kalınca zamanla birleşmek isterim” (Camus, 2014, s. 103).
Absürd iklim “yaşamlar gibi düşüncelerin de gelecekten yoksun oldukları
bir dünya”dır (Camus, 2014, s. 83). “Umutsuz ve umutsuzluğunun bilincine varmış
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Camus’ye göre absürd iklimi betimlemenin en etkili yolu sanat etkinliğidir.
Ebediden, ölümsüzden, mutlaktan ya da “birlikten vazgeçen her düşünce, çeşitliliği
göklere çıkarır. Ve çeşitlilik sanatın yeridir” (Camus, 2014, s. 132). Sanat insanın
yaşam deneyimi niceliğini artıran büyük güçtür. “Sanat yapıtı bir deneyimin
ölümünü, aynı zamanda da çoğalımını belirtir” (Camus, 2014, s. 113). “Sanat yoluyla
“yaratmak, iki kez yaşamaktır” (Camus, 2014, s. 112). Görüldüğü gibi, absürd insan
“birleştiremeyeceğini çoğaltır” (Camus, 2005, s. 71). Böylece nitelik değil nicelik, “en
iyi yaşama değil, en fazla yaşama”, değer yargıları değil, olgu yargıları önem kazanır
(Camus, 2014, s. 74). Camus’de bir ahlak felsefesi olduğunu varsayacak olursak
bu ahlak görüşü önceki ahlak görüşlerinin niteliğe vurgu yapan eğilimlerinden
vazgeçmiş olan bir nicelik ahlakıdır. Camus yaşam hakkında niteliğe değil niceliğe
önem veren bu görüşünü Nietzsche’nin Şen Bilim kitabının dokuzuncu paragrafını
oluşturan “Yanardağların püskürmesi” kısmından esinlenerek geliştirir: “İnsanlığın
önceki basamaklarında edindiği, gevşekçe, embriyonik olarak kazanıldığı için
kimsenin edinilmiş saymadığı sayısız şey, belki yüz yıl sonra zorlayıp gün ışığına
çıkıyor. Bu arada güçlenip olgunlaşmış oluyorlar. Kimi yetenekler ya da erdemler
bazı çağlarda hiç bulunmaz. Ama insanın bekleyecek zamanı varsa, torununa,
torununun çocuğuna dek beklerse, oğulları dedelerinin içindekini, dedelerinin bile
içlerinde olduğunu bilmediği şeyleri güneşe çıkarırlar. Oğul zaten sık sık babasına
ihanet eder. Bunlar oğulları olduğunda kendilerini daha iyi anlar. Hepimizde örtük
bahçeler, tarlalar var. Başka bir metaforla hepimiz zamanı geldiğinde püskürecek
olan, gelişmekte olan yanardağlarız. Gelgelelim, zamanın ne ölçüde yakın ne
ölçüde uzak olduğunu kesinlikle kimse bilmiyor, sevgili Tanrı’nın kendisi bile!”
(Nietzsche, 2003, s. 48).
Yaşama yüklenen anlamların birbirini takip ederek kurulup yıkıldığı ömürler
çokluğuna edebiyat dünyasının yapıtlarının baş döndürücü çeşitliliği içinde tanık
olunabilir. Bir anlamı ve yararı olmamasına rağmen yaşamın sürdürülmesinin edebi,
mitolojik absürd kahramanı, suç ve cezaya aldırış etmeksizin mümkün oldukça çok
yaşamak isteyen Sisifos’tur. “Sisifos tanrıları yadsıyan ve kayaları kaldıran üstün
bağlılığı öğretir” (Camus, 2014, s. 141). Ebedi, sonsuz değerlerin temsilcisi olan
tanrılara karşı başkaldırarak önemli bir devrimi gerçekleştirmiş “fatihlerin birincisi”
ise Prometheus’tur (Camus, 2014, s. 104). Ayrıca canlandırdıkları yaşam tarzlarının
çokluğu konusunda tiyatro oyuncuları da absürdün şövalyeleridir.
Camus absürd yaratımla ilgili olarak, sanatlar arasından edebiyata odaklanır
ve absürd iklimin betimlenişini özellikle roman yazı türünün örneklerinde bulur.
Camus’ye göre “büyük romancılar filozof romancılardır.” Bu tür yazarların bir
kısmı Balzac, Marquis de Sade, Herman Melville, Stendhal, Dostoyevski, Lord
Byron, Marcel Proust, André Malraux ve Kafka’dır. Anlam ya da gerçeklik
Dört Öge-Yıl: 10 Sayı: 20 Aralık 2021
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mutlak için duyulan isteğe Camus “sıçrama” der. Sıçrama ölümlü olandan,

yeryüzü değerlerinden ya da absürd iklimden ayrılmak demektir. İntihar absürd
iklimden sıçramanın bir biçimidir. Absürd iklimden sıçramanın ilk örneğini, insan
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soyunun bilinen en eski yazınsal yapıtı olan Gılgamış Destanı’nda ölümsüzlüğü
arayan Kral Gılgamış’a kadar götürebiliriz. Kral Gılgamış, başlangıçta, arkadaşı
Enkidu’ya “ölümü hiçe say, yaşamı yücelt!” diyerek absürd iklimi tanımasına
rağmen, biraz ilerde, Enkidu’nun ölümünden sonra “Ah, ölecek miyim, Enkidu
gibi mi olacağım ben de? / Yüreğime bun [sıkıntı] girdi, / ölüm korkusu çekip
dolanırım yaban yazıda [ovada]” (Gılgamış: 2018, s. 85) sözüyle ve daha ileride
“Ah, kapatabilseydim korkuya, kaygıya kapımı /, tıkanmış olsaydı ziftle, katranla.
/ Ama yazgı gün yüzü göstermedi bana, / tüketti beni, ben zavallıyı!” (Gılgamış,
2018, s. 103) ve “N’etsem gerek Ut-Napiştim, n’eylesem gerek? / Bütün üyelerimi
cin tuttu, / ölüm yerleşti uyuduğum odaya, / ayağımı nereye atsam ölüm orada!”
(Gılgamış, 2018, s. 115). sözleriyle ölüm kaygısına kapıldığını bildirir ve sıçrama
ya da ölümsüzlük imkânı arayışına başlar. Gılgamış’ın “görmediği yer kalmadı
Ölümsüz Yaşam’ı ararken” (Gılgamış, 2018, s. 4). Gılgamış ölümsüze sıçramak
için Tanrıların başı İştar’a yalvarır: “Kurtar beni bu korkulardan!” (Gılgamış,
2018, s. 85). Bu arayışında karşılaştığı İçkicibaşı Siduri Gılgamış’a absürd iklime
geri dönmesini ve ölümlü yeryüzü değerlerinin sınırları içinde kalmasını önerir:
“Eline geçmeyecek aradığın yaşam. / Tanrılar insanoğlunu yarattıklarında /
yalnız ölüm oldu ona verdikleri, / kendi ellerinde tuttular yaşamı! / Karnın dolu
olsun yeter Gılgamış, sen ona bak, / gece gündüz eğlenmene bak, / gününü gün
et, keyif sür, / çalgılarla gece gündüz gül oyna, / hep güzel giysiler olsun üstünde,
/ başın temiz olsun, bedenin yıkanmış olsun, / elinden tutan yavruna bak, / karın
mutluluğu tatsın göğsünde, / budur insanoğlunun tek yapacağı.” (Gılgamış, 2018,
s. 96) Daha ileride, Gılgamış Tanrılar tarafından ölümsüz kılınmış tek insan olan
Ut-Napiştim’i bulur. Ut-Napiştim’in dediğine göre ona ölümsüzlük bir armağan
olarak verilmiştir. Bu armağanın nedeni ise ölümlü bir insanken Ut-Napiştim’in
tüm gücüyle yaşamı savunan ve “yaşamı kurtaran” bir kimse olmuş olmasıdır
(Gılgamış, 2018, s. 113).
Düzen arttıkça intihar artar çünkü oyalayıcı şeylerin ortadan kalktığı
yerde, yaşam kendisine yüklenen tüm anlamlardan sıyrılıp kendisini tüm
boşluğuyla gösterir. Bu, günlük yaşamın en sıradan deneyimleri içinde ansızın
gerçekleşir. Örneğin hafta sonları daha çok intihar vakası gerçekleşir çünkü bu
kimseler kendileriyle ilgilenecek vakti bulabilirler. Bir kez daha, yaşamı karartan
şey ona yüklenen anlamdır. Bir önyargı bir kimsenin kendi yaşamını kendi eliyle
almasına neden olur. Geri kalan nedenler gazete haberlerinin konusudur. Mesele,
“yaşamak için neden bir anlama ihtiyaç duyulur?” sorusunu açık görüşlülükle
cevaplayabilmektir.
İntihar girişimi başarılı ya da başarısız sonuçlansın tüm intihar girişiminde
bulunanların “haklı” ve sağlam buldukları bir gerekçeleri vardır. Bir kimseyi
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sözcüklerinde görüldüğü gibi her intihar vakası yaşamın neden yaşanmaya değer ya
da değmez olduğuyla ilgili bir gerekçe sunar ya da yaşamın aynı anlamını paylaşan
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bir kısım insanın gözünde, daha önceki gerekçelerden birini haklı çıkarır. İntihar,
yaşamın mevcut bir biçimini reddetmektir fakat, diğer taraftan, belirli bir anlama
uygun yaşam isteğinin onaylanmasıdır. Yaşam hangi anlamla sürdürülüyorsa yine
o anlamla sonlandırılır.
Yaşamın anlamının olmadığını ya da ona yüklenen bir anlamın, üzerinden
çok geçmeden başka bir anlamı takip ettiğini deneyim çokluğu açık kılabilir.
Bu nedenle en bezmiş ve usanmış bir kimseyi yaşamda tutmak için tüm güçler
seferber edilmelidir. İntihar girişiminde bulunan kimselerin gün ışığına ya da
gecenin karanlığına dönmeye ikna edilmeleri çabası elbette boşuna değildir
çünkü intihar eden kimseye onun kabul ettiği anlama uygun mevcut yaşam
koşulları sunulmuş olsaydı bu kimse intihardan vazgeçecekti. Bunu geride kalan
herkes bilir çünkü bir intihar vakasına tanık olan kimseler olay anında o kimseyi
yaşamda tutmak için yapılabilecek daha fazla şeyin olduğunu ve ondan esirgenen
şeyleri, onlara eşlik eden bir suçluluk duygusu içinde derinden ve apaçık şekilde
hissederler. Böylece bir kimseyi yaşamın devamına ikna etme çabası, intiharın
bir çözüm değil bir kaçış olduğunun belgesidir çünkü yaşam nasıl anlaşılırsa
anlaşılsın, yaşamı anladığını düşünen kimseler ancak onunla yapılan şeylere
bakma fırsatı bulduklarında yaşamın kendileri tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı
konusunda bir tartışmaya girerler.
Peki öyleyse bir kimse yaşamın bir anlamı olduğuna dair kanıya nasıl
kapılır? Alışkanlıklar ve bağımlılıklarla. Alışkanlıklar ve bağımlılıklar düşünme
yeteneğini köreltirler ve nihayetinde böyle bir kimse kapıldığı yaşamın anlamının
sorgulanmasını tutulmaya uğratır çünkü savunulamayan şeyler alışkanlık gereği
farkında olunmaksızın yapılan şeylerdir. Örneğin, doğruyu söylediğine inanan
bir kimsenin, bu söylediği şeyin neden doğru olduğunu kendisi bilmeyebilir. O
nedenle bu kimse doğru olan şeyi savunamaz fakat bir gerekçesini gösteremese de
alışageldiği şekilde bu inancının arkasında durmaya devam eder.
Yaşamla ilgili açık bir gerçek var ise o da Camus’nün dediği gibi herkes
kurbandır, başka bir deyişle ölüme mahkumdur. Sadece nedenler ya da katiller
değişir. İnsanın ölümlü bir varolan olduğu gerçeği, onun kendisini öldürmesi
gerektiği anlamına gelmez. Yaşamını sürdüren bir kimse yaşamı savunan bir
kimsedir. Bu özellikler absürd kimseye aittir. O, birçoğunun intihar nedeni olarak
gösterebileceği her türlü zorluğa rağmen yeniden başlayabilen kimsedir. Peki
yaşamla ilgili alışkanlıklar kırıldığında yaşama yeniden başlayabilmek için temel
olarak neler yapılabilir? Yeniden başlayabilmek için şimdiki zamanda kalma
becerisi ve zamanı bölme yeteneği yaratılmalıdır. Çoğunlukla zamana ilişkin
görüş de bir alışkanlıktan kaynaklanır. Zamanla ilgili yanılgının kaynağı, sahip
Dört Öge-Yıl: 10 Sayı: 20 Aralık 2021
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