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Özet: Bu çalışma, arkaik toplumlardan günümüze intiharın farklılaşan anlam ve algılanışını, özel-
likle bilimsel ve felsefi bakış açısından ele almaktadır. İntihar, sosyolojik açıdan, intiharı
toplumsal bütünleşmişlik düzeyiyle ilişkilendiren Durkheim’ın görüşleri ve felsefi bakış açısın-
dan ise Schopenhauer, Nietzsche ve özellikle Camus gibi düşünürlerin eleştirel dünya görüşleri
bağlamında tartışılmıştır. Camus, yirminci yüzyılın bir hüsran çağı olduğunu ve yirminci yüzyıl
insanının bir hayal kırıklığı içinde olduğunu söylemektedir. Ona göre, intihar yirminci yüzyıl kao-
sundan bir kaçıştır. Ancak her şeye rağmen, intihar bir çözüm değildir, önemli olan yaşanılan bu
dünyayı eleştirmek ve ona başkaldırmaktır.
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Suicide Perception In Chaos Epoch

Abstract: This research discusses suicide with differentiated meaning and perception as to especially sci-
entific and philosophical view points from archaic societies to nowadays. Suicide is discussed sociological-
ly concepts of Durkheim that associates suicide with social integratedness level and philosophically in the
context of critical world views of Schopenhauer, Nietzsche and especially Camus. Camus said that twen-
tieth century is a frustration epoch and human of twentieth century is under a disappointment. Accord-
ing to him, suicide is an escape from chaos of twentieth century. However suicide is not a solution, the im-
portant thing is to criticise and to revolt this living world.
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İlk in ti har eden in sa nın kim ol du ğu, ne za man ve han gi se bep ler le in ti har
et ti ği bi lin me mek le bir lik te, in ti har ey le mi nin çok es ki ta rih ler de ger çek -

leş ti ği dü şü nül mek te dir. Ar ka ik top lum lar da çe şit li in ti har la rın ger çek leş ti -
ği, fa kat ya şam yü kü nün art tı ğı aşı rı uy gar laş mış son ra ki dö nem le re ve ka -
os ha lin de ki çağ la ra gö re, in ti ha rın çok da ha az bi li nen bir fe no men ol du ğu
söy le ne bi lir.1

İn ti har, ya şam il ke si nin -kül tür le rin baş ta cı et tik le ri ya şam il ke si nin- yı -
kı mı dır. Ma uri ce Blanc hot, “...ölü me, ya bi zi ken di miz den ge çi ren, alış kan lık la rı -
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mız dan eden ya da bi zi deh şe te dü şü ren, bek len me dik bir şey ola rak yak la şı rız.”2 di -
yor. Bu de yiş gi bi, in ti ha rı de ğil de ya şa ma yı ter cih eden in san lar için in ti har,
alı şıl ma dık bir şey dir. İn ti ha ra ka rar ve ren bi rey, in san la rın kork tuk la rı bi lin -
mez li ğe doğ ru gi den bir ka rar ver miş tir: ölü me. Ölüm süz lük ar zu suy la kav -
ru lan in san lık, ha ya tın kı yı sın da ya şa yan bu in san la rı an la mak ta güç lük çe -
ker. Ya şam iç gü dü le ri, bi ze ya şa ma mı zı söy ler ken, na sıl olur da ölüm bir ka -
rar ola rak ka pı ya da ya nır. Bu an lam da in ti har, an la şıl maz dır.

Ya şa mak ve öl mek ara sın da bi re yin bir se çi mi ola rak in ti har, ni hai an lam -
da bi rey sel bir ey lem dir. Bi rey, in ti har ka ra rıy la tek ba şı na ölü me git mek te -
dir. An cak, in ti ha rın bi rey sel bir ey lem ol du ğu dü şün ce si, in ti ha ra sü rük le -
yen ne den le rin sa de ce bi re yin bir se çi mi, ka rak te ris ti ği ya da ruh sal du ru mu
ol du ğu gi bi sığ bir dü şün ce ye gö tür me me li dir. İn ti har, bi re yin için de bu lun -
du ğu top lum dan, bu top lum için de de ne yim le di ği ya şan tı dan ve top lum la
ara sın da ki kar şı lık lı iliş ki den ba ğım sız dü şü nü le mez. Bi rey, in ti har ka ra rı nı
al dı ğın da ve ölü mü ter cih edip in ti har et ti ğin de ne ka dar tek ba şı nay sa, ya -
şar ken için de bu lun du ğu top lu ma da bir o ka dar ba ğım lı dır. Bi rey, bi rey ol -
mak lı ğı nı, ai le si, eği ti mi, mes le ği, ör fü, âde ti, di ni ve hat ta si ya si dü şün ce si -
ne borç lu dur. Do la yı sıy la bi rey için ya şa mak, dış sal be lir le yi ci ler den ba ğım -
sız de ğil dir; öl me is te ği ile in ti har et mek ise, bi re yin dış sal ya şa mı nın iç sel
ya şa mı na çö rek len me si so nu cu ger çek le şir.

Ar ka ik dö nem ler den gü nü mü ze in ti ha rın hem ne den le ri hem de in san lar
ta ra fın dan al gı la nı şı top lum lar de ğiş tik çe fark lı laş mış tır.3 Ki mi za man öze ni -
len ki mi za man özen di ri len öv gü ye de ğer bir du rum ola rak ka bul edil miş tir.
Ya da ki mi za man do ğa ya, hu ku ka, Tan rı’ya ya da di ne bir kar şı ge liş ola rak
dü şü nül müş tür. İn ti ha rın ya sak edil di ği top lum lar da, in ti har ede nin ce se di -
ne ve mal la rı na kar şı bir ta kım yap tı rım lar da bu lu nul muş tur. Ya fel se fi an -
lam da an la şıl ma ya ya da din sel an lam da yar gı lan ma ya ça lı şıl mış tır. Fa kat bi -
lim sel ge liş me le rin hız ka zan dı ğı dö nem ler de, in ti har fark lı bir şe kil de al gı -
lan ma ya baş lan mış tır. Özel lik le 19. yüz yıl so nu ve 20. yüz yıl baş la rın da top -
lum la rın kar ma şık laş ma sıy la hem bi lim sel an lam da hem de fel se fi an lam da
fark lı dü şü nüş ve al gı la yış lar tü re miş tir.

Bi lim sel ba kış açı sın da in ti har, bi rey ve top lum için bir ‘prob lem’ ola rak
açık lan ma ya baş lan mış tır. Psi ko lo ji di sip li ni ne gö re ki şi sel bir prob lem ve
sos yo lo ji di sip li ni ne gö re sos yal bir prob lem dir in ti har. Psi ko lo ji, in ti ha rı bi -
re yin nor mal dı şı dav ra nı şı ola rak bir has ta lık du ru mu, sos yo lo ji ise, top lu -
mun için de bu lun du ğu du ru mun ya rat tı ğı bir ano mi ola rak ni te le miş tir. Psi -
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ko lo jik yak la şı ma gö re, dış sal du rum lar
in ti ha rı sı nır la yı cı ya da te tik le yi ci güç -
ler ola rak iş ler ken, in ti ha rın te mel se be -
bi nin bi rey sel fak tör ler ol du ğu dü şü nül -
müş tür. İn ti har, tüm bu dış sal te tik le yi -
ci ler kar şı sın da alı nan bi rey sel bir ta vır
ve son bir ka rar dır. İn ti ha rı top lum sal
bir so run ola rak ele alan sos yo lo jik yak -
la şım ise, in ti ha rı fark lı top lum sal de ğiş -
ken ler le bir lik te de ğer len di rir ve sos yo -
log lar, top lum sal prob lem ler bağ la mın -
da in ti ha rı, bir prob lem ola rak yo rum -
lar lar. Bu bağ lam da, in ti har üze ri ne ya -
pı lan sos yo lo jik ça lış ma lar özel lik le ano -
mi, top lum sal yal nız laş ma, top lum sal
dü zen siz lik, sa na yi leş me ve top lum sal
bü tün leş me ko nu la rı çer çe ve sin de, in ti -
har prob le mi nin de ğer len dir me le ri ni or -
ta ya koy muş lar dır.4

İn ti ha rı top lum sal bir prob lem ola rak
ele alan Durk he im5, in ti har la il gi li ça lış ma la rın da sos yal ya pı nın iki pa ra -
met re si ola rak de ğer len dir di ği bü tün leş me ve dü zen de ğiş ken le ri ni ele alır.
Durk he im, bü tün leş me yi, grup la rı ya da in san la rı bir bi ri ne bağ la yan top -
lum sal iliş ki le rin uzan tı sı bağ la mın da de ğer len di rir. Dü zen pa ra met re si ise,
grup üye lik le rin den kay nak la nan, bi re yin ku ral la ra uy gun ve ah lak sal ta lep -
le ri ni ifa de eder.6 Durk he im’a gö re, top lum güç lü bir şe kil de bü tün leş ti ği
tak dir de bi rey le ri ni kon trol al tı na ala bi lir. Ve böy le lik le bi rey ler ya şa ma da -
ha faz la an lam ve amaç yük le ye bi lir ler. Bi rey ler, fi kir le ri nin ve duy gu la rı nın
de ği şim le ri ni top lu mun or tak de ğer le riy le oluş tur du ğun da, bu de ği şim ler
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kon trol lü bir şe kil de bi rey ler de te za hür eder ve bi re yin ya ban cı laş ma ya da
yal nız laş ma gi bi prob lem le ri ni or ta dan kal dı ra bi lir.7 Bi re yin in ti ha rı nı top lu -
mun bü tün leş miş lik dü ze yiy le bir lik te dü şü nen Durk he im, top lum için de ki
aşı rı lık la rın te da vi edil me si ge rek ti ği dü şün ce sin de dir. An cak ona gö re, top -
lum için de olu şan bu tür sı kın tı la rın çö zü mü, so yut dü şün ce ler ya da ku ram -
lar la de ğil, ey le me ge çen bir ah lak an la yı şı ile sağ la na cak tır.8

19. yüz yıl son la rın da ve 20. yüz yıl baş la rın da ge li şen fel se fi ba kış açı sı na
gö re in ti har, baş kal dı rıl ma sı ge re ken bir fe no men dir. 19. yüz yı lın son la rın da
kav ram sal bil gi, iler le me dü şün ce si ve ak lın bir tin ha li ne gel di ği an lam lı
dün ya fik ri Scho pen hau er’in dü şün ce le rin de yı kı lır. Scho pen hau er ka lıp laş -
mış top lum sal de ğer le ri ve di ya lek tik dü şün ce yi sor gu ya çe ker ve idea list
dü şün me bi çim le ri nin ye ri ne, fel se fe si nin mer ke zi ne in san be de ni ni alır. Bu
in san sa de ce ak la sa hip bir öz ne de ğil; fa kat ey le yen, his se den ve se ze bi len
bir in san dır ve be den sel bir var lık ola rak bu dün ya nın ta sa rım la yı cı sı dır.
Scho pen hau er’den de rin bir şe kil de et ki le nen Ni etzs che de, in san be de ni ni
mer ke ze alır ve bi re yi ken di ne doğ ru çe vir mek, onu güç lü kıl mak is ter. Ni -
etzs che her tür lü ka lıp laş mış kav ram, ku rum ve ah la kın öte sin de ön ce lik le
ken di ger çek li ği ni fark eden, ken di doğ ru su nu ayı ra bi len, ka rar ala bi len bir
in sa nı, üs tin san ola rak ni te le di ği bir in sa nı or ta ya ko yar.

Scho pen hau er ve Ni etzs che’nin et ki le riy le 20. yüz yıl en te lek tü el ba kım -
dan bir he sap laş ma yüz yı lı dır. 20. yüz yıl fel se fe si, 18. ve 19. yüz yı lın ras yo -
na list, iler le me ci, po zi ti vist ve bi lim ci dü şün ce le ri nin bir eleş ti ri si dir. Eleş ti -
ri, 20. yüz yı lın top lum sal, si ya sal ve eko no mik an lam da ki kao sun dan do ğar.
“20. yüz yıl in sa nı, ha yal kı rık lı ğı na uğ ra mış bir in san iz le ni mi ver mek te dir. Bun dan
ötü rü de gü ven siz, yal nız ama bu gü ven siz lik ten ve yal nız lık tan, bi rey sel ka bi li yet -
le ri ni ve öz gür lü ğü nü kul la na rak kur tul mak is te mek te dir. Aca ba 20. yüz yıl in sa nı -
nın ha yal kı rık lı ğı na uğ ra ma sı nın ne den le ri ne ler dir? Şu ra sı açık tır ki, dün ya hiç bir
de vir de 20. yüz yıl da ol du ğu ka dar bü yük kit le le ri et ki le yen as ke rî, si ya sî, eko no mik
ve top lum sal so run la kar şı kar şı ya kal ma mış tır. 18. ve 19. yüz yıl da in san lı ğa su nu -
lan va at ler ger çek leş me miş tir.”9
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20. yüz yıl da dev rim le rin, sa vaş la rın
ve kat li am la rın ol du ğu bir dö nem de ya -
şa yan Ca mus, dün ya nın an lam sız ol du -
ğu tar tış ma sı nı açar ve tüm bu olan bi -
ten ler için de bi re yi bir ya ban cı ola rak
gö rür. An cak bi re yin ko şul lan dı ğı bu
du rum dan kur tul ma sı için bir baş kal dır -
ma fel se fe si öne rir. Ca mus’yu ha ya tın
an la mı nı sor gu la tan, için de bu lun du ğu
çağ dır. Ona gö re 20. yüz yıl bir hüs ran
ça ğı dır ve 20. yüz yıl in sa nı ha yal kı rık lı -
ğı için de dir. Bu dö nem de ger çek le şen
as ke ri, si ya si, eko no mik ve top lum sal
so run lar bü yük kit le le ri et ki le miş, 18. ve
19. yüz yıl lar da su nu lan va at ler bo şa çık -
mış tır. Bi rey, tüm bu so run la rın or ta sın -
da gü ven siz ve yal nız kal mış tır.10 Ca -
mus, Si si fos Söy le ni’nde bu ko nuy la il -
gi li ola rak, ya şa nan ge liş me le ri ve için de
bu lun du ğu du ru mu sor gu ya çek mek te dir: “An lı yo rum, bi lim yo luy la ol gu la rı
kav ra yıp sa ya bi lir sem de dün ya yı kav ra ya mam. Bü tün en ge be le ri ni par ma ğım la iz -
le ye cek ol sam, bun dan faz la sı nı bi le mez dim. Siz de tut muş, ke sin ama hiç bir şey öğ -
ret me yen bir be tim le mey le bil gi ve re ce ği ni ile ri sü ren, ama hiç mi hiç ke sin ol ma yan
var sa yım lar ara sın da bir se çim yap ma mı söy lü yor su nuz. Ken di ken di me de, dün ya -
ya da ya ban cı yım, yar dım uma bi le ce ğim tek şey de bir şe yi ke sin le me ye yel te nir yel -
ten mez ken di ken di ne yad sı yan bir dü şün ce.”11

Ca mus’ya gö re in ti har, ha ya tın an la mı so run sa lın da tek fel se fi prob lem dir.
İn ti har, ne bir baş lan gıç ne de bir so nuç tur, an cak ona gö re, fel se fe yi te mel len -
di re cek olan bu prob lem dir. “Ger çek ten önem li olan bir tek fel se fe so ru nu var dır,
in ti har. Ya şa mın ya şan ma ya de ğip değ me di ği ko nu sun da bir yar gı ya var mak, fel se fe -
nin te mel so ru su na ya nıt ver mek tir.”12 İn ti ha rı, bi rey sel bir edim ola rak ele alan
Ca mus’ya gö re, ken di ni öl dür mek, ki şi nin ya şa ma ne de ni bu la ma ma sın dan
kay nak la nır. Bu an lam sız lık için de in sa nın, acı çek mek ten se, ya şam mü ca de -
le sin den vaz geç me si dir in ti har.13 Ca mus, in ti ha ra kar şı ‘uyum suz luk’ öne ri -
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sin de bu lu nur. Uyum suz luk, ya şam dan kop ma du ru mu de ğil dir. Ona gö re,
ya şa mın ger çek an la mı, uyum suz lu ğun ve umut suz lu ğun baş la dı ğı yer de bu -
lu nur. “Ya şa ma umut suz lu ğu yok sa ya şa ma aş kı da yok tur.”14 Ona gö re zor ve ya -
pıl ma sı ge re kir olan, bu dün ya nın an lam sız lı ğı nı gi de re me ye ce ği ni bi le bi le
ya şa mak tır. Ca mus’ya gö re in sa nın uyum suz luk la kar şı laş ma sı, onu in ti ha ra
gö tü re cek bir ne den de ğil, ak si ne ya şa ma yı an lam lan dır ma yı sağ la ya cak bir
et ken dir. Çö züm, ne ya şa mın an lam lı ol du ğu na da ir bir ik na, ne ye ni bir
inanç ya da umut bağ la ma ne de in ti har dır. Ca mus, tüm bun la rın ye ri ne, baş -
kal dı ran bir dü şün ce yi or ta ya ko yar. Bu dü şün ce nin so nu cu, ya şa mı an lam lı
kı la cak olan her şe ye baş kal dır ma dır. An cak baş kal dır ma tek ba şı na her şe ye
‘ha yır’ an la mı na gel mez. “Kim dir baş kal dı ran in san? Ha yır di yen bi ri. Ama yad -
sır sa da vaz geç mez; evet di yen bir in san dır da, hem de da ha ilk de vi ni min de... Ör ne -
ğin, ‘faz la uza dı bu iş’, ‘bu ra ya ka dar evet, bu ra dan ile ri si ne ha yır’, ‘çok ile ri gi di yor -
su nuz’ ya da ‘ge çe me ye ce ği niz bir sı nır var dır’ an lam la rı na ge lir.”15

Ras yo na list ve iyim ser bir ge le nek ten çok uzak ta, bah se di len bu üç dü şü -
nür ka ram sar fel se fe le ri, ir ras yo nel ta vır alış la rı ve bi re yi dü şün sel ve be den -
sel an lam da öz gür kı lan dü şü nüş le ri ne rağ men, in ti ha rı bir çö züm ola rak
sun maz. Ya şa nı lan bu dün ya nın an lam sız ol du ğu vur gu su na rağ men in ti har,
bir ka çış ola rak gö rü lür. An cak bu ka çış dü şün ce si, ya şa mın ge rek li li ğin den
ya da bir ödev dü şün ce sin den kay nak lan maz. On la rın dü şün ce sin de ya şa -
mak, duy gu la rı ve sez gi le ri olan bir in san be de ni ola rak ya şa mak ve an lam -
sız olan la baş et mek tir. Hâl bu ki in ti ha rı seç mek, eleş ti ri le ri nin oda ğı olan ya -
şa mın olum lan ma sın dan baş ka bir şey de ğil dir.

Bu ya şam dan ka çış is te ği, bi lim sel iler le me ve tek no lo jik ge liş me ler den
pa yı nı ala ma yan, bu sü reç te yal nız la şan, top lu ma ya ban cı la şan ve zi hin sel
an lam da yor gun dü şen bi re yin son ça re si dir. Fel se fi an lam da bu ya şa mın
olum suz lan ma sı ve hi çe sa yıl ma sı öne ri lir ken, bi rey gü ven siz lik, hu zur suz -
luk ve mut suz luk ha liy le ha la umut et mek te dir. Yal nız la şan ve ya ban cı la şan
bi rey, uyum suz dur ve uyum suz lu ğu nu has ta lık ola rak gör mek te, bir şe kil de
ya şa ma uyum sağ la ma yı is te mek te dir. Ve bi rey için her tür lü ya şam sa va şı -
mad di-ma ne vi her tür lü de ğe re ulaş ma is te ği ve ar zu su- onu da ha da in ti har
dü şün ce si ne sü rük le mek te dir. Ya şa mı olum la ma nın ve ar zu et tik le ri ni el de
ede me me nin bir so nu cu ola rak in ti har, ya şa ma zi hin sel an lam da baş kal dı ra -
ma ma nın son nok ta sı dır.
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